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Direito Penal Militar 
 

Questão 1: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Parte Geral (arts. 1º a 135 do CPM) 

No que se refere à aplicação do princípio da insignificância no direito penal militar, assinale a 

opção correta. 

 a) O princípio da insignificância somente pode ser aplicado nos crimes materiais ou de resultado. 

 b) O juízo positivo de tipicidade dispensa a análise da ofensa ao bem jurídico tutelado. 

 c) A excludente de tipicidade pela aplicação do princípio da bagatela é aceita por analogia, ou 

interpretação integrativa, inclusive contra a lei. 

 d) O princípio da insignificância não é um princípio constitucional implícito. 

 e) A exposição de motivos do CPM admite a aplicação do princípio da insignificância. 

 

 

Questão 2: CESPE - Def PF/DPU/2010 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

No que concerne ao direito penal militar e a seus critérios de aplicação, julgue o item a seguir. 

Diversamente do direito penal comum, o direito penal militar consagrou a teoria da ubiquidade, 

ao considerar como tempo do crime tanto o momento da ação ou omissão do agente quanto o 

momento em que se produziu o resultado. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 3: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

A respeito da aplicação da lei penal militar, julgue o seguinte item. 

 

O direito penal militar adota a teoria da extraterritorialidade irrestrita, sendo suficiente, para a 

sua aplicação, que o delito praticado constitua crime militar nos termos da lei penal militar 

nacional, independentemente da nacionalidade da vítima ou do criminoso, do lugar onde tenha 

sido cometido o crime ou do fato de ter havido prévio processo em país estrangeiro. 
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(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 4: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

A respeito da aplicação da lei penal militar, julgue o seguinte item. 

O termo nacional, quando utilizado em relação às pessoas pela lei penal militar, relaciona-se 

apenas aos brasileiros natos; já o termo brasileiro diz respeito tanto aos brasileiros natos quanto 

aos naturalizados. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 5: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

A respeito da aplicação da lei penal militar, julgue o seguinte item. 

Considera-se crime militar o homicídio praticado por suboficial da Aeronáutica contra cabo da 

Marinha, mesmo que o fato se dê em momento de folga de ambos os militares, fora da área 

militar e com a utilização de arma particular. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 6: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

A respeito da aplicação da lei penal militar, julgue o seguinte item. 

 

Em tempo de guerra, um fato previsto como crime na legislação comum mas não na militar 

poderá ser considerado crime militar se praticado em presença do inimigo. 

(        ) Certo 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

(        ) Errado 

 

 

Questão 7: CESPE - Def PF/DPU/2001 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

A respeito do direito penal militar, julgue o item que se segue. 

Foram adotados os princípios da territorialidade e da extraterritorialidade para a aplicação no 

espaço da lei penal castrense. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 8: CESPE - APF (DEPEN)/DEPEN/2013 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Acerca da aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas, julgue o item 

a seguir. 

Aos crimes militares aplicam-se as mesmas disposições do Código de Processo Penal, excluídas 

as normas de conteúdo penal que tratam de matéria específica diversa do direito penal comum. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 9: CESPE - APF (DEPEN)/DEPEN/2005 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

João e Pedro ajustaram entre si a prática de um furto a uma loja de produtos importados que 

julgavam estar abandonada. Segundo o acerto, João entraria na loja, de lá subtrairia um televisor, 

no valor de R$ 3.500,00, e retornaria ao carro em que Pedro, ao volante, o estaria aguardando. 

 

No dia do crime, 15 de março de 2004, por volta das onze horas da manhã, João, ao ingressar na 

loja, deparou-se com Maria, que lá estava sem que João ou Pedro o soubessem. Antes de subtrair 

o televisor, João, com a intenção de matar Maria e com isso assegurar o proveito da subtração, 

atacou-a com uma faca e produziu ferimentos que acarretaram, posteriormente, a retirada de um 
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de seus rins. Maria, no momento da investida de João, resistiu e atingiu-o com um forte soco, que 

provocou a fratura de um dos ossos do rosto de João. 

 

Impossibilitado de prosseguir no ataque a Maria, em razão da intensa dor que sentiu no rosto, 

João fugiu e levou consigo o televisor para o carro em que Pedro o aguardava. 

 

Maria, empregada da loja, mesmo ferida pela faca utilizada por João, telefonou para a polícia, 

que, imediatamente, de posse da descrição de João e do carro utilizado na fuga, pôs-se a procurá-

lo nas redondezas. 

 

No final da tarde, a polícia efetuou a prisão de João e de Pedro, que já tinham vendido a Carlos, 

sabedor da origem criminosa, o televisor subtraído da loja. 

  

A respeito da situação hipotética acima, julgue o item a seguir. 

  

Se João fosse tenente do Exército brasileiro, ele seria julgado pela justiça militar federal. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 10: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XVII/Consultor Legislativo/2014 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Julgue o item que se segue, a respeito da justiça militar. 

 O crime militar cometido no exterior é enquadrado na lei penal militar brasileira, de acordo com 

o Código Penal Militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 11: CESPE - Sarg (PM DF)/PM DF/2003 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Com relação ao direito penal militar, julgue o item. 
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Considere a seguinte situação hipotética. 

  

Um policial-militar está sendo processado pela prática do crime militar de deserção, sendo que, 

após o início do processo contra ele, foi editada uma lei que diminuiu pela metade a pena 

cominada a esse crime. 

  

Nessa situação, o policial deve ser julgado pela lei vigente no momento da consumação do crime 

e, portanto, não pode ser beneficiado pela referida redução de pena. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 12: CESPE - Sarg (PM DF)/PM DF/2005 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Acerca dos direitos penal e penal militar brasileiros, julgue o item a seguir. 

O Código Penal Militar somente se aplica aos militares, excluindo de sua incidência os civis, os 

quais não cometem crimes militares. 

  

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 13: CESPE - Cab (PM DF)/PM DF/2005 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Acerca do Direito Penal Militar, julgue o item a seguir. 

  

A legislação penal militar não se aplica aos civis, por força da Constituição Federal. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 14: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 
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Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Julgue o seguinte item, relativo a aplicação da lei penal militar, crime militar e imputabilidade 

penal. 

  

De acordo com a conceituação de crime militar doutrinariamente aceita, considera-se crime 

propriamente militar a infração penal prevista no Código Penal Militar específica e funcional do 

ocupante do cargo militar que lesiona bens ou interesses das instituições militares no aspecto 

particular da disciplina, da hierarquia, do serviço e do dever militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 15: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Julgue o seguinte item, relativo a aplicação da lei penal militar, crime militar e imputabilidade 

penal. 

  

Considere que uma militar da ativa pratique um aborto com a ajuda de um médico, também 

militar, em hospital sob a administração militar. 

  

Nessa situação, mesmo considerandose o local do ato e os seus sujeitos, não há crime militar, pois 

a figura do aborto não integra o elenco da lei repressiva castrense. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 16: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Em relação à aplicação da lei penal militar, julgue o item a seguir. 
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Na lei repressiva castrense, as ofensas que dizem respeito às atribuições legais das instituições 

militares, à autoridade militar e ao serviço militar têm como agentes tanto o civil quanto o militar, 

enquanto as que atingem a disciplina e a hierarquia têm como agente somente o militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 17: CESPE - Alun Of (PM DF)/PM DF/2010 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Julgue o item seguinte, relativo à aplicação da lei militar. 

  

Lei posterior, supressiva de incriminação, impede a punição de uma pessoa por fato que deixou 

de considerar crime, cessando, em virtude dela, a própria vigência de sentença penal 

condenatória. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 18: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

No que concerne à aplicação da lei penal militar, ao crime e à imputabilidade penal, julgue o item 

a seguir. 

  

As leis excepcionais e temporárias, mesmo depois de revogadas, continuam sendo aplicadas aos 

fatos praticados durante sua vigência, o que não se contrapõe às regras constitucionais que 

norteiam o direito penal militar, a exemplo da irretroatividade da lei penal. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 19: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

No que concerne à aplicação da lei penal militar, ao crime e à imputabilidade penal, julgue o item 

a seguir. 

  

O CPM adotou para o local e o tempo do crime, entre outras correntes teóricas, a teoria da 

ubiquidade, que considera como local e tempo do crime tanto aqueles em que foi desenvolvida a 

ação ou omissão, como aqueles nos quais foi produzido o resultado. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 20: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

No que concerne à aplicação da lei penal militar, ao crime e à imputabilidade penal, julgue o item 

a seguir. 

 Em eventual conflito aparente de normas, tanto o CPM quanto a lei ordinária que estabeleça 

tipos penais militares devem prevalecer sobre a legislação comum, em decorrência do princípio 

da especialidade. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 21: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Com relação a tempo e lugar do crime, bem como à territorialidade e extraterritorialidade da lei 

penal militar, assinale a opção correta à luz do CPM e da doutrina de referência. 

 a) No que se refere à aplicação da lei penal militar no espaço, adota-se no CPM, de forma 

expressa, os princípios da justiça universal ou cosmopolita, da personalidade ou nacionalidade e 

da defesa real. 
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 b) No CPM, é adotada a teoria mista em relação ao tempus delictis,  considerando-se praticado o 

crime tanto no momento da conduta ou omissão quanto no momento do resultado do crime. 

 c) Para os crimes permanentes e continuados, é estabelecida no CPM regra específica em 

relação ao tempo do crime, adotando-se a teoria da atividade, que se fundamenta nos princípios 

constitucionais da legalidade e da ultratividade da lei penal mais favorável ao réu. 

 d) Diferentemente do sistema adotado no CP, no CPM considera-se lugar do crime apenas o 

lugar onde se tenha produzido ou deveria produzir-se o resultado, consoante a teoria do 

resultado. 

 e) A extraterritorialidade da lei penal militar constitui regra geral no CPM, a qual se aplica, 

inclusive, ao caso de o agente — de qualquer nacionalidade — ter praticado crime militar e estar 

sendo processado ou ter sido julgado por justiça estrangeira. 

 

 

 

Questão 22: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Assinale a opção correta a respeito da aplicação da lei penal militar no tempo e das leis penais 

excepcionais e temporárias. 

 a) As normas do CPM relativas aos crimes militares praticados em tempo de guerra não 

constituem exemplo de lei penal temporária. 

 b) Aos condenados por crimes praticados em tempo de guerra serão aplicadas as penas mais 

severas estabelecidas, ainda que a sentença condenatória seja proferida depois da cessação do 

estado de guerra. 

 c) Ao contrário do que ocorre no direito penal comum, no direito penal militar, a lei posterior que 

deixa de considerar determinado fato como crime estende-se aos efeitos de natureza civil. 

 d) De acordo com o CPM, para se reconhecer qual a lei mais favorável, a lei posterior e a anterior 

devem ser combinadas, extraindo-se de cada uma delas o dispositivo que mais beneficie o réu. 

 e) O princípio da retroatividade benigna não é aplicável às medidas de segurança. 

 

 

Questão 23: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 
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Julgue o item a seguir, relativo à aplicação da lei penal militar e a crime militar. 

De acordo com a legislação penal militar, os crimes culposos contra a vida, em tempo de paz, 

praticados por militar em serviço são considerados crimes militares. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 24: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Julgue o item a seguir, relativo à aplicação da lei penal militar e a crime militar. 

De acordo com a legislação penal militar, em tempo de paz, são considerados crimes comuns e 

são julgados pelo tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida cometidos por militar contra 

civil. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 25: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Julgue o item a seguir, relativo à aplicação da lei penal militar e a crime militar. 

 O civil que pratica o crime de furto de quantia em dinheiro pertencente a instituição militar 

comete, de acordo com a legislação penal militar, crime militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 26: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Com relação ao direito penal militar, julgue o item à luz do Código Penal Militar (CPM). 
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Considere que um militar em atividade se ausente de sua unidade por período superior a quinze 

dias, sem a devida autorização, sendo que, no decorrer de sua ausência, lei nova, mais severa e 

redefinindo o crime de deserção, entre em vigor. 

Nessa situação, será aplicada a lei referente ao momento da conduta de se ausentar sem 

autorização, porquanto o CPM determina o tempo do crime de acordo com a teoria da atividade. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 27: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Julgue o item a seguir, relativo ao direito penal militar. 

 No Código Penal Militar, para efeitos de incidência da norma penal castrense, consideram-se 

como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se 

encontrem, sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de 

autoridade competente, ainda que de propriedade privada. É também aplicável a lei penal militar 

ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à 

administração militar, e o crime atente contra as instituições militares. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 28: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Julgue o item a seguir, relativo ao direito penal militar. 

 A lei penal militar excepcional ou temporária possui disciplinamento diverso do contido no 

Código Penal (CP) comum, uma vez que preconiza, de forma expressa, a ultratividade da norma e 

impõe a incidência da retroatividade da lei penal mais benigna. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 29: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Julgue o item a seguir, relativo ao direito penal militar. 

 No atual Código Penal Militar (CPM), são prescritos os crimes militares e regulamentadas as 

infrações disciplinares. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 30: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto: Aplicação da Lei Penal Militar (arts. 1º a 28 do CPM) 

Julgue o item a seguir, relativo ao direito penal militar. 

 Em relação ao tempo do crime, o Código Penal Militar adotou a teoria da atividade. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 31: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Com base no direito penal militar, julgue o seguinte item. 

Entre os critérios utilizados para se classificar o crime militar, o critério processualista (ratione 

materiae, ratione personal, ratione loci, ratione temporis e ratione legis) se impôs, com 

preferência pelo critério ratione materiae, sendo crime militar aquele definido no CPM. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 32: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Com base no direito penal militar, julgue o seguinte item. 
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Embora o CPM tenha se filiado à teoria da equivalência dos antecedentes causais (conditio sine 

qua non), consideram-se cabeça, nos crimes de autoria coletiva necessária, os oficiais ou 

inferiores que exercem função de oficial. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 33: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Com base no direito penal militar, julgue o seguinte item. 

No CPM, há crimes em que se procede somente mediante representação. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 34: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Com base no direito penal militar, julgue o seguinte item. 

 

No peculato culposo, a reparação do dano, antes da sentença irrecorrível, acarreta a extinção da 

punibilidade do agente, tanto no CP como no CPM. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 35: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Com base no direito penal militar, julgue o seguinte item. 

A pena acessória de exclusão das Forças Armadas prevista no CPM será obrigatoriamente 

aplicada à praça cuja condenação à pena privativa de liberdade for superior a dois anos. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 36: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Julgue o item a seguir, relativo aos crimes militares em tempo de paz. 

O CPM, assim como o CP, não tipifica o crime de dano culposo. 

 (        )Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 37: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Julgue o item subseqüente, relativo ao crime militar. 

O direito penal militar contempla o arrependimento posterior como causa obrigatória de 

redução da pena. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 38: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Julgue o item subseqüente, relativo ao crime militar. 

No direito castrense, o estado de necessidade pode constituir causa de exclusão da culpabilidade 

do delito. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 39: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Julgue o item subseqüente, relativo ao crime militar. 
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Admite-se a coação moral irresistível como causa de exclusão da culpabilidade no crime de 

deserção. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 40: CESPE - Def PF/DPU/2001 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

A respeito do direito penal militar, julgue o item que se segue. 

Considera-se crime propriamente militar o furto praticado no interior de um quartel por um 

praça em situação de atividade. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 41: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Julgue o item seguinte, relativo ao direito penal militar. 

 

Para a caracterização de crime militar, é necessário, entre outros requisitos, que o ilícito tenha 

sido praticado em local que integre o  patrimônio militar, não bastando que o espaço esteja sob a 

administração militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 42: CESPE - Def PF/DPU/2015 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

No item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz do 

direito penal militar. 
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Um militar das Forças Armadas, durante a prestação de serviço na organização militar onde ele 

servia, foi preso em flagrante delito por estar na posse de substância entorpecente. Nessa 

situação, segundo o entendimento do STF, se a quantidade da substância entorpecente for 

pequena, poder-se-á aplicar ao caso o princípio da insignificância. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 43: CESPE - Cab (PM DF)/PM DF/2003 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Acerca do direito penal militar e do direito penal comum, julgue o item a seguir. 

  

Considere a seguinte situação hipotética. 

  

Em obediência a ordem direta de seu superior hierárquico, um cabo da polícia militar praticou 

ato que ele sabia configurar crime militar de motim. 

Na situação descrita, como o cabo agiu em estrito cumprimento de ordem dada por superior 

hierárquico, ele não pode ser condenado pela prática do referido crime. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 44: CESPE - Cab (PM DF)/PM DF/2003 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Acerca do direito penal militar e do direito penal comum, julgue o item a seguir. 

  

Considere a seguinte situação hipotética. 

  

Determinado dia, Juliano, que é cabo da PMDF, na saída do serviço, praticou violência contra 

uma pessoa que estava vestida em trajes civis, sem saber que essa pessoa era um oficial da 

PMDF. 
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Pela prática do ato descrito, Juliano não pode ser condenado pelo crime militar definido como 

“praticar violência contra superior”. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 45: CESPE - Sarg (PM DF)/PM DF/2003 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Com relação ao direito penal militar, julgue o item. 

  

Considere a seguinte situação hipotética. 

 Um sargento da PMDF recebeu de seu superior hierárquico uma ordem que claramente 

configurava crime de lesões corporais. Apesar de ter consciência da ilegalidade do ato praticado, 

o sargento cumpriu a ordem sem questioná-la, por temer represálias da parte do superior. 

 Nessa situação, o sargento não poderia ser punido pela prática do referido crime, pois, em 

respeito ao princípio da hierarquia, não comete crime policial-militar que age em estrita 

obediência a ordem direta de superior hierárquico. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 46: CESPE - Sarg (PM DF)/PM DF/2003 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Julgue o item abaixo, considerando que tanto o direito penal militar quanto o direito penal 

comum consideram crime o homicídio culposo. 

�Considere a seguinte situação hipotética. 

  

Um policial-militar, durante o serviço, deixou cair acidentalmente a sua arma no chão, o que 

gerou um disparo que terminou causando a morte de um civil. 

  

Nessa situação, descrita, o policial praticou crime militar. 

(        ) Certo 
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(        ) Errado 

 

 

Questão 47: CESPE - Sarg (PM DF)/PM DF/2005 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Acerca dos direitos penal e penal militar brasileiros, julgue o item a seguir. 

  

O carrasco que executa o condenado à morte comete o crime de homicídio. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 48: CESPE - Cab (PM DF)/PM DF/2005 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Julgue o item seguinte, a respeito do Direito Penal brasileiro. 

  

O soldado que mata o inimigo em combate comete crime de homicídio. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 49: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Em relação à aplicação da lei penal militar, julgue o item a seguir. 

  

Considere que um civil, ao trafegar com seu veículo em via pública, cause, por imprudência, 

acidente de trânsito sem vítima, o qual provoque danos e avarias em uma viatura da polícia 

militar empregada em atividade intrinsecamente militar. 

  

Nessa situação, esse civil deverá ser processado e julgado pela justiça castrense, em face da 

previsão do dano culposo como crime militar. 

(        ) Certo 
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(        ) Errado 

 

 

Questão 50: CESPE - Alun Of (PM DF)/PM DF/2010 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Durante ensaio para um desfile militar, dois militares iniciaram um conflito que resultou em 

agressões verbais e físicas mútuas e, em decorrência dessas agressões, um dos militares sofreu 

lesão corporal grave. 

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

Nessa situação, configurou-se crime militar próprio, por ter sido praticado por militares em 

atividade. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 51: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

No que refere à caracterização do crime militar, assinale a opção correta. 

 a) A facilitação da fuga de um preso de uma cadeia pública estadual comum por policial militar 

configura crime militar. 

 b) O Código de Trânsito Brasileiro não afasta a incidência do CPM nos crimes militares, pois, 

diante do princípio da especialidade, este é especial em relação àquele. 

 c) Os crimes de deserção e cobardia são considerados crimes impropriamente militares. 

 d) Os crimes militares somente podem ser praticados por militar, jamais por civil, exceto quando 

em coautoria. 

 e) Os crimes militares não são expressamente previstos na CF. 

 

 

Questão 52: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

À luz do CPM, assinale a opção correta a respeito da disciplina do erro. 
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 a) A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, em se 

tratando de crime que atente contra o dever militar, supuser lícito o fato, por ignorância ou erro 

de interpretação da lei, se escusáveis. 

 b) Será isento de pena aquele que, quando convocado à incorporação, deixar de se apresentar 

por ignorância ou errada compreensão dos atos da convocação militar, quando escusáveis. 

 c) O erro de fato essencial incide somente sobre o tipo fundamental do crime, não sendo 

extensível às qualificadoras e agravantes. 

 d) O CPM, assim como o CP, distingue o erro de tipo direto e indireto do erro de proibição. 

 e) Nos crimes militares, se, por acidente na execução, for atingido bem jurídico diverso do visado 

pelo agente, responderá este por culpa, se o fato for previsto como crime culposo. 

 

 

Questão 53: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

A respeito das causas excludentes de ilicitude e da inexigibilidade de conduta diversa, assinale a 

opção correta. 

 a) A inexigibilidade de conduta diversa é expressamente prevista pelo CPM. 

 b) O CPM não permite a legítima defesa contra agressões morais, mas somente físicas. 

 c) Quando os bens e interesses necessariamente sacrificados são inferiores aos protegidos, o 

estado de necessidade é exculpante; quando iguais ou superiores, é justificante. 

 d) No que se refere ao estado de necessidade, o CPM adotou a teoria unitária. 

 e) A legítima defesa no contexto dos crimes militares não diverge do regramento estabelecido 

pelo CP. 

 

 

Questão 54: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Julgue o item a seguir, relativo à aplicação da lei penal militar e a crime militar. 

  

A legislação penal militar admite o uso, em situação especial, de meios violentos por parte do 

comandante para compelir os subalternos a executar serviços e manobras urgentes, para evitar o 

desânimo, a desordem ou o saque. 
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(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 55: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Julgue o item a seguir, relativo ao direito penal militar. 

 Os crimes militares próprios correspondem aos crimes praticados por militares e previstos no 

Código Penal Militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 56: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto: Do Crime (arts. 29 a 47 do CPM) 

Ainda com relação ao direito penal militar, julgue o seguinte item. 

No CPM, as circunstâncias que atenuam a pena incluem a prática de crime sob coação a que 

poderia ter resistido ou em cumprimento de ordem de autoridade superior. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 57: CESPE - Def PF/DPU/2001 

Assunto: Da Imputabilidade Penal Militar (arts. 48 a 52 do CPM) 

A respeito do direito penal militar, julgue o item que se segue. 

O Código Penal Militar (CPM) adotou o critério do sistema biopsicológico de aferição da 

inimputabilidade. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 58: CESPE - Cab (PM DF)/PM DF/2003 
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Assunto: Da Imputabilidade Penal Militar (arts. 48 a 52 do CPM) 

Acerca do direito penal militar e do direito penal comum, julgue o item a seguir. 

Tanto para o direito penal militar quanto para o direito penal comum, os menores de 18 anos de 

idade são inimputáveis. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 59: CESPE - Cab (PM DF)/PM DF/2003 

Assunto: Da Imputabilidade Penal Militar (arts. 48 a 52 do CPM) 

Acerca do direito penal militar e do direito penal comum, julgue o item a seguir. 

  

Considere a seguinte situação hipotética. 

  

Guilherme e Humberto são cabos da PMDF que, um certo dia, após deixarem o serviço, saíram 

para tomar umas cervejas. Os dois policiais exageraram na bebida e, completamente 

embriagados, começaram a brigar. 

  

Nessa situação, se Guilherme vier a matar Humberto durante a briga, ele não poderá ser 

condenado pelo crime militar de homicídio, pois a pessoa completamente embriagada é 

inimputável perante o direito penal militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 60: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto: Da Imputabilidade Penal Militar (arts. 48 a 52 do CPM) 

Julgue o seguinte item, relativo a aplicação da lei penal militar, crime militar e imputabilidade 

penal. 

  

Conforme dispõe lei específica, é permitida a prestação de serviço militar como voluntário a 

partir dos dezessete anos de idade. Nesses termos, o voluntário menor de dezoito anos é 
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alcançável pela lei penal militar, caso cometa algum crime dessa natureza. 

 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 61: CESPE - Alun Of (PM DF)/PM DF/2010 

Assunto: Da Imputabilidade Penal Militar (arts. 48 a 52 do CPM) 

Determinado militar, após alguns anos de serviço, começou a apresentar problemas de saúde 

mental, que, conforme o laudo da perícia médica, se agravaram, a ponto de comprometer 

consideravelmente o seu grau de discernimento. Embora a junta médica tenha determinado o 

imediato afastamento do militar, o comandante, acreditando tratar-se de simulação, manteve-o 

em serviço. Em determinado momento, configurada a diminuição de sua capacidade de 

discernimento e autodeterminação, o militar cometeu, em serviço, crime militar. 

 

Com base na situação apresentada acima, julgue o seguinte item. 

 

Nesse caso, a pena poderá, facultativamente, ser reduzida. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 62: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto: Da Imputabilidade Penal Militar (arts. 48 a 52 do CPM) 

No que concerne à aplicação da lei penal militar, ao crime e à imputabilidade penal, julgue o item 

a seguir. 

  

Ao contrário da lei penal comum, o CPM em vigor considera imputável o maior de 16 anos, a 

exemplo de alunos de colégios ou outros estabelecimentos de ensino sob direção e disciplina 

militares. Diante da prática de um ilícito penal militar, esses alunos ficam sujeitos às sanções 

penais e disciplinares previstas no CPM. 

(        ) Certo 
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(        ) Errado 

 

 

Questão 63: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto: Da Imputabilidade Penal Militar (arts. 48 a 52 do CPM) 

No que concerne à aplicação da lei penal militar, ao crime e à imputabilidade penal, julgue o item 

a seguir. 

  

Considere que um militar em situação de atividade, acometido de fortes dores de cabeça, tenha 

tomado um forte analgésico e, em decorrência de uma reação orgânica involuntária, tenha se 

inebriado, perdendo, completamente, a capacidade volitiva e comportamental. Considere, ainda, 

que, nesse estado, tenha cometido delito contra a integridade física de um superior. Nessa 

situação, o militar será punido, pois o efeito inebriante da substância não exclui a sua 

culpabilidade, apenas a atenua, reduzindo a pena de um dois terços. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 64: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Da Imputabilidade Penal Militar (arts. 48 a 52 do CPM) 

Julgue o item seguinte, referente à imputabilidade penal e ao concurso de agentes no direito 

penal militar. 

 A embriaguez patológica recebe o mesmo tratamento que a embriaguez voluntária ou culposa 

no CPM, segundo o qual ambas isentam de pena o agente, por não possuir este consciência no 

momento da prática do crime. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 65: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Da Imputabilidade Penal Militar (arts. 48 a 52 do CPM) 
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Julgue o item seguinte, referente à imputabilidade penal e ao concurso de agentes no direito 

penal militar. 

  

É inimputável o agente que pratica o fato criminoso sem capacidade de entendimento e sem 

determinação, em razão de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 66: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto: Da Imputabilidade Penal Militar (arts. 48 a 52 do CPM) 

Com relação ao direito penal militar, julgue o item à luz do Código Penal Militar (CPM). 

  

Um adolescente com dezessete anos de idade que, convocado ao serviço militar, após ser 

incorporado, praticar conduta definida no CPM como crime de insubordinação praticado contra 

superior será alcançável pela lei penal militar, a qual adotou, para os menores de dezoito e 

maiores de dezesseis anos de idade, o sistema biopsicológico, em que o reconhecimento da 

imputabilidade fica condicionado ao seu desenvolvimento psíquico. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 67: CESPE - Def PF/DPU/2001 

Assunto: Do Concurso de Agentes (arts. 53 a 54 do CPM) 

A respeito do direito penal militar, julgue o item que se segue. 

 

O oficial militar que, em concurso com praças, vier a praticar um crime de autoria coletiva 

necessária não será considerado cabeça somente em decorrência do princípio da hierarquia com 

os inferiores. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 68: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Do Concurso de Agentes (arts. 53 a 54 do CPM) 

Acerca do concurso de agentes, assinale a opção correta à luz do CPM. 

 a)  No cálculo da pena de crimes militares em que haja concurso de pessoas, as condições ou as 

circunstâncias de caráter pessoal dos coautores serão consideradas apenas nos casos em que os 

agentes tenham consciência dessas condições ou circunstâncias. 

 b)  O CPM tipifica como causa de aumento da pena o fato de um agente dirigir as atividades dos 

demais agentes envolvidos no evento delituoso. 

 c)  Se o crime for praticado com o concurso de dois ou mais oficiais, a pena desses oficiais deverá 

ser aplicada em dobro. 

 d)  Agente cuja participação no crime seja de menor importância deve ser apenado na mesma 

proporção que os demais agentes envolvidos no delito. 

 e)  Se o crime for cometido por inferiores juntamente com um ou mais oficiais, estes, assim como 

os demais inferiores que estiverem exercendo função de oficial, serão considerados cabeças da 

ação delituosa. 

 

 

Questão 69: CESPE - Sarg (PM DF)/PM DF/2003 

Assunto: Do Concurso de Agentes (arts. 53 a 54 do CPM) 

Com relação ao direito penal militar, julgue o item. 

 Se cinco cabos e um primeiro-tenente da PMDF cometerem um crime militar de autoria coletiva 

necessária, o primeiro-tenente deverá ser tratado como um dos cabeças do crime, mesmo que 

não tenha dirigido nem instigado a ação criminosa. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Assunto: Do Concurso de Agentes (arts. 53 a 54 do CPM) 

Acerca dos direitos penal e penal militar brasileiros, julgue o item a seguir. 
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O direito penal militar desconhece a figura do cabeça (que dirige a organização criminosa), ao 

contrário do direito penal comum, que dá ao cabeça punição mais severa. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 71: CESPE - Cab (PM DF)/PM DF/2005 

Assunto: Do Concurso de Agentes (arts. 53 a 54 do CPM) 

Acerca do Direito Penal Militar, julgue o item a seguir. 

Na prática de crime de autoria coletiva necessária, cometido por inferiores e oficiais, reputam-se 

“cabeças” os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 72: CESPE - Alun Of (PM DF)/PM DF/2010 

Assunto: Do Concurso de Agentes (arts. 53 a 54 do CPM) 

Determinado crime militar próprio foi cometido por quatro militares. Conforme ficou apurado, o 

crime foi organizado pelo superior hierárquico ao qual os outros eram subordinados; o superior 

instigou os outros militares à prática do crime; a ação criminosa teve participação bem 

diferenciada de cada militar, que concorreu de modo diverso para a ocorrência do evento 

delituoso, sendo que um deles teve participação de menor relevância e outro já havia sido 

condenado com sentença transitada em julgado por prática culposa de crime militar próprio. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

Nesse caso, não há coautoria, mas concurso de agentes, já que a conduta de cada agente é 

independente, o que implica que a punibilidade dos concorrentes é, também, independente, 

devendo ser determinada segundo a sua própria culpabilidade. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 73: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Do Concurso de Agentes (arts. 53 a 54 do CPM) 

Julgue o item seguinte, referente à imputabilidade penal e ao concurso de agentes no direito 

penal militar. 

O CPM, ao estabelecer que aquele que, de qualquer modo, concorrer para o crime incidirá nas 

penas a este cominadas, adotou, em matéria de concurso de agentes, a teoria monista. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 74: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Do Concurso de Agentes (arts. 53 a 54 do CPM) 

Julgue o item seguinte, referente à imputabilidade penal e ao concurso de agentes no direito 

penal militar. 

O CPM, ao adotar o princípio da participação de menor importância, estabeleceu uma exceção à 

teoria monista do concurso de agentes. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 75: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto: Do Concurso de Agentes (arts. 53 a 54 do CPM) 

Ainda com relação ao direito penal militar, julgue o seguinte item. 

  

Considerando-se que, em relação ao concurso de agentes, o CPM possui disciplinamento 

singular, entendendo o “cabeça” como o líder na prática de determinados crimes, é correto 

afirmar que, havendo participação de oficiais em crime militar, ainda que de menor importância, 

para todos os efeitos penais, eles devem ser considerados como “cabeças”. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 76: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

Considere que um tenente, estando em serviço, em área fora da administração militar, tenha 

constrangido uma mulher à prática de conjunção carnal, mediante grave ameaça, e por isso tenha 

sido preso em flagrante e denunciado pela prática do crime previsto no art. 232 do CPM 

(estupro). Considere ainda que, durante o processo, tenha sido juntada aos autos certidão de 

casamento do referido tenente com a vítima, fato ocorrido após o dia do delito. 

 

Em face dessas considerações e com base no CPM, julgue o item que se segue. 

Eventual pena será agravada pelo fato de o crime ter sido praticado durante o serviço. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 77: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

Considere que um tenente, estando em serviço, em área fora da administração militar, tenha 

constrangido uma mulher à prática de conjunção carnal, mediante grave ameaça, e por isso tenha 

sido preso em flagrante e denunciado pela prática do crime previsto no art. 232 do CPM 

(estupro). Considere ainda que, durante o processo, tenha sido juntada aos autos certidão de 

casamento do referido tenente com a vítima, fato ocorrido após o dia do delito. 

 

Em face dessas considerações e com base no CPM, julgue o item que se segue. 

Se o oficial for condenado pelo crime em tela, será declarado indigno para o oficialato. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 78: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

Julgue o seguinte item, relativo às penas e à extinção da punibilidade no âmbito do direito penal 

militar. 
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A sentença que fixar pena de morte poderá ser imediatamente executada se for imposta em zona 

de efetiva operação militar e assim o exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 79: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

Julgue o seguinte item, relativo às penas e à extinção da punibilidade no âmbito do direito penal 

militar. 

A pena de reclusão superior a dois anos somente será cumprida pelo oficial em estabelecimento 

prisional civil após ser declarada a perda do posto e da patente. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 80: CESPE - Def PF/DPU/2001 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

A respeito do direito penal militar, julgue o item que se segue. O Estatuto Penal Militar vigente 

não contempla as medidas de segurança de natureza patrimonial. 

(        )Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 81: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

Julgue o item seguinte, relativo ao direito penal militar. 

 

Considere que João, dentista civil, tenha sido condenado pela justiça militar da União à pena de 

quatro anos de reclusão, pelo crime de violência contra militar em serviço. Nessa situação, o 

condenado deve cumprir a pena em penitenciária militar. 

(        ) Certo 
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(        ) Errado 

 

 

Questão 82: CESPE - Def PF/DPU/2015 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

No item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz do 

direito penal militar. 

Certo militar das Forças Armadas foi condenado por crime militar e, depois de cumpridos todos 

os requisitos e condições que possibilitavam a concessão de livramento condicional, foi-lhe 

concedido tal benefício. Nessa situação, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações 

constantes da sentença, a referida concessão deverá ser obrigatoriamente revogada. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 83: CESPE - Def PF/DPU/2015 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

Ainda com relação ao direito penal militar, julgue o item que se segue. 

Se um oficial das Forças Armadas cometer crime de furto simples, ele ficará sujeito à declaração 

de indignidade para o oficialato, qualquer que seja a sua pena. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 84: CESPE - Cab (PM DF)/PM DF/2003 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

Acerca do direito penal militar e do direito penal comum, julgue o item a seguir. 

Quando um oficial condenado a pena de reclusão tem a sua punição convertida em pena de 

prisão, ele deve cumprir essa pena em uma penitenciária militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 85: CESPE - Cab (PM DF)/PM DF/2003 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

Acerca do direito penal militar e do direito penal comum, julgue o item a seguir. 

Um cabo condenado a pena de dois anos de impedimento fica impedido de obter qualquer tipo de 

promoção ou de licença, bem como de sair do recinto da unidade em que serve, exceto durante as 

férias. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 86: CESPE - Sarg (PM DF)/PM DF/2003 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

Com relação ao direito penal militar, julgue o item. 

  

Um sargento da PMDF condenado a quinze anos de reclusão, pela prática de crime militar de 

homicídio doloso, deve cumprir sua pena em uma penitenciária militar. Não havendo 

penitenciária militar disponível, o referido sargento deverá cumprir sua pena em recinto fechado 

de estabelecimento militar, pois é vedado que ele a cumpra em estabelecimento prisional civil. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 87: CESPE - Sarg (PM DF)/PM DF/2003 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

Com relação ao direito penal militar, julgue o item. 

  

Considere a seguinte situação hipotética. 

  

Um sargento da PMDF cometeu crime militar de homicídio, mas, em virtude de doença mental, 

ele não tinha capacidade de entender o caráter ilícito dos atos por ele praticados. 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

  

Nessa situação, o sargento não pode sofrer pena restritiva de liberdade pelo homicídio, mas, caso 

ele ofereça perigo à incolumidade alheia, pode ser imposta a ele medida de segurança de 

internação em manicômio judiciário. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 88: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

Em relação a penas, extinção da punibilidade do agente e concurso de agentes, julgue o item de 

subsequente. 

 A perda de bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática delituosa 

constitui efeito extrapenal genérico da condenação. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 89: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

No tocante às espécies de penas previstas no CPM e à sua aplicação, assinale a opção correta. 

 a) Na aplicação da pena, caso haja mais de uma agravante e mais de uma atenuante, o juiz poderá 

limitar-se a uma só agravação ou uma só atenuação, mas não poderá fazê-lo no tocante às 

majorantes e minorantes. 

 b) A suspensão condicional da pena aplica-se a todos os crimes militares — desde que a pena 

privativa de liberdade imposta não seja superior a dois anos —, podendo perdurar por dois a seis 

anos — desde que o réu não seja reincidente por crime praticado no país ou no estrangeiro e que 

os seus antecedentes, sua personalidade e sua conduta posterior, bem como os motivos e as 

circunstâncias do crime, possibilitem a presunção de que ele não tornará a delinquir. 

 c) A imposição das penas acessórias deve ser declarada de forma expressa na sentença, com 

indispensável fundamentação, admitindo-se a cominação da perda do posto e da patente pelo 
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juízo de primeiro grau nos casos de condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior 

a dois anos, vedada a declaração da pena de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato. 

 d) O magistrado, na aplicação da pena, ao reconhecer a presença de circunstâncias atenuantes, 

poderá diminuir a pena abaixo do mínimo previsto na lei penal militar, em face da existência de 

crimes para os quais não seja prevista pena mínima e da possibilidade de reconhecer o ato 

praticado como infração disciplinar. 

 e) No trato do concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, deve o magistrado dar 

preponderância às de natureza subjetiva, entendidas como as que resultem dos motivos 

determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. 

 

 

Questão 90: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

Julgue o item que se segue, relativo a penas, medidas de segurança e extinção da punibilidade no 

direito penal militar. 

No direito penal militar, as penas principais são: morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, 

reforma e suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 91: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

Julgue o item que se segue, relativo a penas, medidas de segurança e extinção da punibilidade no 

direito penal militar. 

De acordo com a legislação penal militar, a condenação da praça e a do civil a pena privativa de 

liberdade superior a dois anos implicam, respectivamente, a exclusão do militar das Forças 

Armadas e a perda da função pública do civil. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 92: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

Julgue o item que se segue, relativo a penas, medidas de segurança e extinção da punibilidade no 

direito penal militar. 

 As medidas de segurança pessoal são não-detentivas e detentivas, sendo estas fixadas na mesma 

quantidade das penas privativas de liberdade cominadas abstratamente nos tipos penais. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 93: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

Com relação ao direito penal militar, julgue o item à luz do Código Penal Militar (CPM). 

Se, no distrito da culpa de militar condenado, por crime militar, ao cumprimento de pena 

privativa de liberdade de oito anos de reclusão, não houver penitenciária militar, a execução da 

pena deverá ocorrer em estabelecimento civil comum, ficando a sua execução a cargo do juízo de 

execuções penais, sob a égide da legislação penal comum. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 94: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto: Das Penas e das Medidas de Segurança (arts. 55 a 120 do CPM) 

Com relação ao direito penal militar, julgue o item à luz do Código Penal Militar (CPM). 

  

Nos termos das disposições gerais do CPM, é cabível para os crimes militares a cominação das 

penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa, conforme também prevê o 

Código Penal comum. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 95: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Da Ação Penal Militar (arts. 121 a 122 do CPM) 

Considere que um tenente, estando em serviço, em área fora da administração militar, tenha 

constrangido uma mulher à prática de conjunção carnal, mediante grave ameaça, e por isso tenha 

sido preso em flagrante e denunciado pela prática do crime previsto no art. 232 do CPM 

(estupro). Considere ainda que, durante o processo, tenha sido juntada aos autos certidão de 

casamento do referido tenente com a vítima, fato ocorrido após o dia do delito. 

 

Em face dessas considerações e com base no CPM, julgue o item que se segue. 

A ação penal militar será pública e condicionada à representação da vítima. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 96: CESPE - Sarg (PM DF)/PM DF/2003 

Assunto: Da Ação Penal Militar (arts. 121 a 122 do CPM) 

Com relação ao direito penal militar, julgue o item. 

 No caso de um crime militar de insubordinação praticado por um sargento da PMDF contra 

ordem de um coronel dessa corporação, a ação penal somente pode ser promovida mediante 

denúncia do referido oficial. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 97: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto: Da Ação Penal Militar (arts. 121 a 122 do CPM) 

Julgue o seguinte item, relativo a aplicação da lei penal militar, crime militar e imputabilidade 

penal. 
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Para a aplicação da lei penal militar, é competente, no processo e no julgamento dos integrantes 

da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a justiça militar estadual, cabendo à justiça militar 

federal a aplicação da lei penal castrense aos integrantes das Forças Armadas. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 98: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto: Da Ação Penal Militar (arts. 121 a 122 do CPM) 

Em relação a penas, extinção da punibilidade do agente e concurso de agentes, julgue o item de 

subsequente. 

 A ação penal militar, no caso de o MP não oferecer a denúncia no prazo legal, poderá ser 

intentada mediante queixa do particular ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-

lo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 99: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto: Da Ação Penal Militar (arts. 121 a 122 do CPM) 

Ainda com relação ao direito penal militar, julgue o seguinte item. 

No sistema penal militar, a ação penal deve ser, via de regra, pública incondicionada, salvo em 

relação a determinados crimes, previstos de forma expressa e excepcional, que impõem a 

observância da requisição ministerial; admite-se, ainda, a ação penal privada subsidiária da 

pública. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 100: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Da Extinção da Punibilidade (arts. 123 a 135 do CPM) 
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Considere que um tenente, estando em serviço, em área fora da administração militar, tenha 

constrangido uma mulher à prática de conjunção carnal, mediante grave ameaça, e por isso tenha 

sido preso em flagrante e denunciado pela prática do crime previsto no art. 232 do CPM 

(estupro). Considere ainda que, durante o processo, tenha sido juntada aos autos certidão de 

casamento do referido tenente com a vítima, fato ocorrido após o dia do delito. 

 

Em face dessas considerações e com base no CPM, julgue o item que se segue. 

O casamento do autor com a vítima não é causa de extinção da punibilidade do crime. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 101: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Da Extinção da Punibilidade (arts. 123 a 135 do CPM) 

Julgue o seguinte item, relativo às penas e à extinção da punibilidade no âmbito do direito penal 

militar. 

 

A prescrição da ação penal dos crimes aos quais é cominada pena de morte se dá em vinte anos. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 102: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Da Extinção da Punibilidade (arts. 123 a 135 do CPM) 

Julgue o seguinte item, relativo às penas e à extinção da punibilidade no âmbito do direito penal 

militar. 

 

Se um oficial da Aeronáutica desertasse aos 25 anos de idade e fosse capturado 25 anos depois, a 

ação penal já se encontraria prescrita em abstrato, pois o crime de deserção possui pena máxima 

de 2 anos. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 103: CESPE - Def PF/DPU/2015 

Assunto: Da Extinção da Punibilidade (arts. 123 a 135 do CPM) 

No item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz do 

direito penal militar. 

 

Determinado soldado das Forças Armadas foi condenado por crime militar. Entretanto, 

inconformado com a decisão proferida em sentença, ele recorreu ao STM, tendo sua condenação 

sido confirmada por aquela corte por meio de acórdão condenatório. Nessa situação, ocorrerá 

interrupção do prazo prescricional da ação penal pela publicação tanto da sentença quanto do 

acórdão recorríveis. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 104: CESPE - Cab (PM DF)/PM DF/2003 

Assunto: Da Extinção da Punibilidade (arts. 123 a 135 do CPM) 

Acerca do direito penal militar e do direito penal comum, julgue o item a seguir. 

Se uma lei revogar hoje o crime militar de insubmissão, as pessoas que atualmente cumprem 

pena pela prática dessa infração penal devem ser soltas. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 105: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto: Da Extinção da Punibilidade (arts. 123 a 135 do CPM) 

Em relação a penas, extinção da punibilidade do agente e concurso de agentes, julgue o item de 

subsequente. 

  

São causas extintivas da punibilidade previstas no CPM, entre outras, a graça, o indulto, a anistia 

e a morte do agente. 
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(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 106: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto: Da Extinção da Punibilidade (arts. 123 a 135 do CPM) 

Em relação a penas, extinção da punibilidade do agente e concurso de agentes, julgue o item de 

subsequente. 

  

No que se refere aos prazos prescricionais, o CPM estabeleceu, para cada crime, os limites 

temporais da prescrição punitiva tendo como referência principal o máximo da pena prevista em 

abstrato, com lastro na expectativa de apenamento máximo para toda e qualquer hipótese 

infracional nele tipificada. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 107: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Da Extinção da Punibilidade (arts. 123 a 135 do CPM) 

Acerca da prescrição, assinale a opção correta à luz do CPM. 

 a) É causa de redução, pela metade, dos prazos prescricionais da pretensão punitiva em favor de 

condenado a mora no julgamento a ser aferida na data da prolação da sentença penal 

condenatória ou do acordão. 

 b) O curso da prescrição executória é suspenso enquanto o condenado estiver preso por outro 

motivo e é interrompido pelo início ou continuação do cumprimento da pena ou pela 

reincidência. 

 c) Interrompe-se a prescrição pelo recebimento da denúncia e pela publicação da sentença ou 

acórdão condenatórios recorríveis, o que produz efeito relativamente a todos os autores do 

crime. 

 d) São causas suspensivas da prescrição da pretensão punitiva: a existência de questão 

prejudicial obrigatória, o fato de o agente encontrar-se cumprindo pena no estrangeiro e a 

captura do desertor e do insubmisso. 
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 e) A prescrição da pretensão executória para as penas principais e acessórias é regulada pelo 

tempo fixado na sentença, computando-se nos mesmos prazos estabelecidos para a prescrição 

em abstrato, com o aumento de um terço desses prazos se o condenado for reincidente 

específico em crimes militares. 

 

 

Questão 108: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Da Extinção da Punibilidade (arts. 123 a 135 do CPM) 

A respeito da prescrição no direito penal militar, assinale a opção correta. 

 a) A execução das penas acessórias prescreve em quatro anos, contados da data do fato. 

 b) A prescrição do crime de insubmissão começa a correr do dia em que o insubmisso atinge a 

idade de quarenta e cinco anos. 

 c) Ao militar que deserta e permanece nesta condição sem ser reintegrado aplica-se a regra de 

que, embora decorrido o prazo da prescrição, a extinção da punibilidade somente poderá ocorrer 

quando o desertor atingir a idade de quarenta e cinco anos, e, se oficial, a de sessenta. 

 d) A prescrição não pode ser decretada de ofício pelo juiz. 

 e) Da mesma forma que no CP, o CPM estabelece que serão reduzidos de metade os prazos de 

prescrição dos crimes militares se o criminoso tiver, ao tempo do crime, menos de vinte e um 

anos de idade, ou, na data da sentença, mais de setenta anos de idade. 

 

 

Questão 109: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Da Extinção da Punibilidade (arts. 123 a 135 do CPM) 

Julgue o item que se segue, relativo a penas, medidas de segurança e extinção da punibilidade no 

direito penal militar. 

A extinção da punibilidade dá-se, entre outras causas, pela prescrição, a qual, no curso da ação 

penal, é interrompida pela instauração do processo, pela sentença condenatória recorrível e pela 

prática de outro crime pelo acusado. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 110: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto: Da Extinção da Punibilidade (arts. 123 a 135 do CPM) 

Julgue o item a seguir, acerca das condutas definidas como crimes militares e dos seus efeitos. 

 A prescrição da ação penal militar, de regra, regula-se pelo máximo da pena privativa de 

liberdade cominada ao crime, possuindo natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade. 

Entretanto, no crime de deserção, o sistema do CPM configura duas hipóteses para a questão da 

prescrição, ora aplicando a norma geral, ora estabelecendo norma especial, previstas igualmente 

no estatuto castrense. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 111: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto: Da Extinção da Punibilidade (arts. 123 a 135 do CPM) 

Ainda com relação ao direito penal militar, julgue o seguinte item. 

  

As causas extintivas de punibilidade, previstas na parte geral do CPM, incluem a reabilitação, o 

ressarcimento do dano no peculato culposo e o perdão judicial. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 112: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Julgue o item a seguir, relativo aos crimes militares em tempo de paz. 

 

O CPM, igualmente à legislação penal comum, tipifica os crimes contra a paz pública, 

especialmente o crime de quadrilha ou bando. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 113: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Julgue o item a seguir, relativo aos crimes militares em tempo de paz. 

 

O crime militar de corrupção passiva não tipifica a conduta de solicitar para si ou para outrem, 

direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 

vantagem indevida, nem a conduta de aceitar promessa de tal vantagem. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 114: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Julgue o item a seguir, relativo aos crimes militares em tempo de paz. 

 

De acordo com o CPM, é vedada a concessão de suspensão condicional da pena no crime de 

violência contra inferior. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 115: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Julgue o item a seguir, relativo aos crimes militares em tempo de paz. 

 

O crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM) é espécie do gênero insubordinação. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 116: CESPE - Def PF/DPU/2010 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 
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No que concerne ao direito penal militar e a seus critérios de aplicação, julgue o item a seguir. 

 

Considere que um militar, no exercício da função e dentro de unidade militar, tenha praticado 

crime de abuso de autoridade, em detrimento de um civil. Nessa situação, classifica-se a sua 

conduta como crime propriamente militar, porquanto constitui violação de dever funcional 

havida em recinto sob administração militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 117: CESPE - Def PF/DPU/2010 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

No que concerne ao direito penal militar e a seus critérios de aplicação, julgue o item a seguir. 

 

Considere que, em conluio, um servidor público civil lotado nas forças armadas e um militar em 

serviço tenham-se recusado a obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de 

serviço. Nessa situação, somente o militar é sujeito ativo do delito de insubordinação, que é 

considerado crime propriamente militar, o que exclui o civil, mesmo na qualidade de coautor. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 118: CESPE - Def PF/DPU/2010 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Julgue o item que se segue acerca do direito penal militar e do direito processual penal militar. 

 

O CPM dispõe sobre hipóteses de crimes militares, próprios e impróprios, e sobre infrações 

disciplinares militares. Entre as sanções penais, está expressa a possibilidade de se aplicar a pena 

de multa nos casos de delitos de natureza patrimonial ou de infração penal que cause prejuízos 

financeiros à administração militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 119: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Julgue o item seguinte, relativo ao direito penal militar. 

 

Considere que militares do Exército brasileiro, reunidos em alojamento militar, tenham criado 

uma coreografia ao som de uma versão funk do Hino Nacional, além de terem filmado a dança e 

divulgado o vídeo na Internet. Nessa situação, segundo entendimento do Superior Tribunal 

Militar, a conduta dos militares não constitui crime de desrespeito a símbolo nacional, devendo 

ser tratada, na esfera disciplinar, como brincadeira desrespeitosa. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 120: CESPE - Def PF/DPU/2015 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

No item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz do 

direito penal militar. 

  

Em determinada organização militar, durante o expediente, dois militares que trabalhavam na 

mesma seção desentenderam-se e um deles, sem justificativa e intencionalmente, disparou sua 

arma de fogo contra o outro, que faleceu imediatamente. Nessa situação, o autor do disparo 

cometeu crime impropriamente militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 121: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXII/Consultor Legislativo/2014 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Julgue o item subsequente, a respeito dos crimes militares e dos delitos em espécie previstos na 

parte especial do Código Penal. 
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Aquele que deixar de comunicar à administração militar o óbito de sua genitora e, assim, obtiver 

vantagem ilícita mediante saques dos valores depositados a título de pensão na conta-corrente 

da ex-pensionista cometerá o crime militar de estelionato, cuja tipicidade não pode ser afastada 

mediante reparação integral do dano. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 122: CESPE - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Complementar/Direito/2011 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Julgue o próximo item, relativo a institutos diversos de direito penal militar. 

  

A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, 

em lugar sujeito à administração castrense, não autoriza a aplicação do princípio da 

insignificância. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 123: CESPE - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Complementar/Direito/2011 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Julgue o próximo item, relativo a institutos diversos de direito penal militar. 

  

No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extinguirá a punibilidade 

quando o desertor atingir a idade de quarenta e cinco anos, e, se oficial, a de sessenta. Essa regra 

aplica-se apenas aos desertores foragidos. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 124: CESPE - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Complementar/Direito/2011 
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Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Julgue o próximo item, relativo a institutos diversos de direito penal militar. 

  

O uso de documento falsificado a partir de fato atentatório ao serviço militar é classificado como 

crime militar em sentido próprio, ou seja, aquele que, embora previsto na legislação penal 

comum, também está tipificado no Código Penal Militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 125: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Em relação à aplicação da lei penal militar, julgue o item a seguir. 

  

O motim e a revolta são classificados como crimes propriamente militares, por constituírem 

infração penal específica e funcional do ocupante do cargo militar. 

 (        )Certo 

 (        )Errado 

 

 

Questão 126: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Em relação à aplicação da lei penal militar, julgue o item a seguir. 

  

Considere que um policial militar, no exercício de policiamento de trânsito, tenha provocado 

culposamente um acidente de trânsito, causando lesões corporais em um civil. 

 

Nessa situação, estando o policial militar em serviço, é competente para julgá-lo a justiça militar 

estadual. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 127: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Quanto aos crimes militares, o próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma 

assertiva a ser julgada. 

  

Uma praça da PM da ativa praticou, de forma reiterada, com intuito de lucro, compra e revenda 

de automóveis, tornando essa atividade comercial a sua principal fonte de renda. Nessa situação, 

a conduta da praça resolver-se-á no âmbito disciplinar, uma vez que o crime de comércio ilícito 

previsto no diploma penal castrense tem como sujeito ativo somente o militar, na condição de 

oficial. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 128: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Quanto aos crimes militares, o próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma 

assertiva a ser julgada. 

  

Um militar, em dias determinados, alegando imperativo de consciência decorrente de crença 

religiosa, se recusou a obedecer ordem emanada de superior hierárquico que determinava o 

serviço de limpeza das dependências do quartel. Nessa situação, a recusa do militar caracterizou 

crime de insubordinação. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 129: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Ainda quanto aos crimes militares, julgue o item que se segue. 
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A distinção entre a conduta de desrespeito e o desacato ao superior consiste em que, na primeira 

situação, o subordinado falta com o respeito e a consideração devida ao superior — o que se 

resolve apenas no âmbito disciplinar, sem tipicidade penal —, ao passo que, na situação de 

desacato prevista como crime militar, o agente ofende moralmente o superior, com o livre 

propósito de diminuir a sua autoridade. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 130: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Ainda quanto aos crimes militares, julgue o item que se segue. 

  

Mesmo sendo crimes propriamente militares, a revolta e o motim podem ter um civil como 

coautor, visto que a descrição típica dos delitos exige, para a sua configuração, a participação de 

dois ou mais agentes. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 131: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

No que tange aos crimes militares de insubmissão e de deserção, assinale a opção correta. 

 a) Em se tratando de crime de insubmissão, o CPM isenta o réu de pena se há, por parte deste, 

ignorância ou a errada compreensão dos atos dirigidos ao chamamento do dever militar, quando 

esses atos forem escusáveis; e exclui igualmente de pena nos casos de favorecimento real ou 

pessoal ao insubmisso, se o agente favorecedor for ascendente, descendente, cônjuge ou irmão 

do criminoso. 

 b) A consumação do delito de deserção, em todas as suas espécies, ocorre após o transcurso de 

oito dias de ausência do militar. 
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 c) O CPM afasta a escusa absolutória nos casos de favorecimento real ou pessoal quando da 

prática do crime de deserção, ainda que o favorecimento seja cometido em favor de ascendente, 

descendente, cônjuge ou irmão do criminoso. 

 d) Tratando-se de crime de deserção propriamente dita ou clássica, pela ausência do militar, sem 

licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias, a 

contagem do prazo de graça inicia-se no dia seguinte ao dia da verificação da ausência, enquanto 

o dia final é contado por inteiro. 

 e) O crime de insubmissão é caracterizado pela recusa do agente em obedecer a ordem do 

superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, 

regulamento ou instrução. 

 

 

Questão 132: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

No que concerne a alguns crimes contra a autoridade ou disciplina militar, assinale a opção 

correta. 

 a) Para a tipificação dos crimes de violência contra superior e contra militar de serviço, exige-se 

a condição de militar do sujeito ativo. 

 b) No que se refere ao crime de revolta — que consiste na prática dos atos que caracterizam o 

motim, acrescido do uso de armas pelos agentes —, o CPM prevê agravamento de pena para os 

cabeças e atribui essa condição de proeminência aos oficiais que participarem do movimento. 

 c) Para a configuração do crime militar de motim, exige-se a reunião de mais de três militares 

com o objetivo específico de subverter a ordem, de ofender a hierarquia e a disciplina. 

 d) Admite-se o civil como sujeito ativo do crime de aliciação para motim, que se consuma com o 

mero convite para a prática do crime. 

 e) Para sua consumação o incitamento — que é o chamamento de militares para a prática de 

crimes diversos do motim e da revolta, não compreendendo ato de indisciplina —, são 

necessários o assentimento e a prática das infrações pelo incitado. 

 

 

Questão 133: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 
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À luz do CPM, assinale a opção correta a respeito dos crimes contra a liberdade individual, dos 

crimes sexuais e das penas principais e acessórias. 

 a) A simples condição de oficial, quando da prática de qualquer dos crimes sexuais, resulta na 

incidência da causa de aumento de pena, pela metade, com a consequente sujeição do agente à 

declaração de indignidade para o oficialato. 

 b) Todos os crimes sexuais atentam contra a liberdade sexual da vítima, por violarem o direito 

desta de dispor do próprio corpo e de escolher livremente seus parceiros. 

 c) Em se tratando do crime de ameaça, só haverá caracterização de delito militar se a motivação 

da ameaça decorrer de razões referentes a serviço de natureza militar. 

 d) Na punição ao crime de constrangimento ilegal, incidirá aumento de pena, aplicando-se esta 

em dobro, quando, entre outras situações, houver emprego de arma na perpetração do crime. 

Nesse caso, além da pena cominada, haverá o concurso daquela correspondente à violência. 

 e) Em relação dos crimes sexuais que evolvam menores, o CPM segue idêntico preceito do CP, 

considerando haver presunção absoluta de violência — iuris et iure  —, se a vítima não for maior 

de quatorze anos, ainda que tenha consentido com a prática do ato sexual. 

 

 

Questão 134: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

No que concerne aos crimes de falsidade e às penas principais e acessórias, assinale a opção 

correta de acordo com o CPM. 

 a) Para todos os crimes de falsidade, haverá a incidência de agravante se o agente perpetrar o 

delito com fim de obter lucro ou de causar prejuízo a terceiro. 

 b) A ocorrência de prejuízo à administração militar ou a terceiro, ou a potencialidade da 

ocorrência desse prejuízo, constitui condição sine qua non  para a consumação do crime de uso 

de documento falso. 

 c) Na punição ao crime de falsificação de documento, a agravação da pena do agente devido à 

sua condição de oficial dependerá do seu efetivo exercício na repartição militar responsável pela 

confecção do documento falsificado. 

 d) A condenação do militar pelo crime de falsidade material ou ideológica submeterá o oficial à 

declaração de indignidade para o oficialato, qualquer quer seja a pena imposta. 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 e) Em relação à punição ao crime de uso de documento falso quando o agente é também autor da 

falsificação, o CPM, ao impor o concurso de crimes, estabelece forma distinta daquela prevista 

no CP. 

 

 

Questão 135: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

À luz do CPM, assinale a opção correta com relação ao crime de furto. 

 a) A agravante decorrente do furto perpetrado no período noturno não se encontra prevista de 

forma expressa no CPM. O escopo de legislador na norma penal comum foi proteger a casa onde 

repousa o indivíduo, não se aplicando, portanto, tal agravante à pena pelo furto de patrimônio 

sob a administração militar. 

 b) De acordo com preceito expresso do CPM, o furto praticado contra o patrimônio da fazenda 

nacional é sempre qualificado, o que não afasta, por si só, a possibilidade de incidência do 

privilégio em razão do pequeno valor da coisa subtraída e o arrependimento posterior 

consistente na reparação do dano ou restituição do bem. 

 c) Ao furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ou com 

abuso de confiança, mediante emprego de chave falsa ou por concurso de duas ou mais pessoas 

não se aplicam a atenuante do pequeno valor da coisa e a causa de diminuição de pena pela 

restituição do bem, pois há maior desvalor da ação. 

 d) No sentenciamento do agente que tiver praticado crime de furto, se o valor do bem não 

exceder ao décuplo do valor do salário mínimo vigente no país, o juiz poderá diminuir a pena de 

um a dois terços, podendo, ainda, deixar de aplicar a pena e conceder o perdão judicial, 

considerando o fato apenas como infração disciplinar. 

 e) Em relação ao crime de furto, o CPM admite que incida o arrependimento posterior, com a 

substituição da pena de reclusão pela de detenção ou a sua diminuição de um a dois terços, ou, 

ainda, que se considere a infração como disciplinar, desde que o agente seja primário e, antes de 

instaurada a ação penal, restitua a coisa ao seu dono ou repare o dano causado. Nesse caso, para 

a incidência da causa de diminuição de pena pela reparação ou restituição do bem, não se levará 

em consideração o valor do bem subtraído, sendo admitida, de forma diversa do CP, a extensão 

desse benefício ao coautor e ao partícipe, por se tratar de circunstância de natureza objetiva. 
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Questão 136: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Em determinada missão militar de treinamento, foram utilizados diversos aparelhos de 

localização por satélite, de propriedade das Forças Armadas, sob a supervisão e vigilância do 

sargento Z, responsável pela instrução. No fim do dia, depois de cumprida a missão, no momento 

da restituição dos equipamentos, o soldado X manteve em seu poder o equipamento que lhe fora 

entregue para a o exercício, tendo, em conluio com o soldado F, falsificado de forma grosseira a 

assinatura do sargento M, responsável pelo recebimento do patrimônio, na guia de restituição de 

patrimônio. Ao conferir todos os bens utilizados, o diligente militar imediatamente percebeu a 

ausência do equipamento em questão e a falsificação de sua assinatura no documento. 

Prontamente, ele comunicou o fato ao oficial responsável pela missão, que ordenou a revista em 

todos os militares participantes da instrução. O equipamento foi, então, encontrado na mochila 

do soldado X. Este, por sua vez, confessou o fato e disse que pretendia apenas utilizar o 

equipamento em uma trilha particular e que o restituiria logo em seguida. O soldado F declarou 

ter assinado o documento a pedido do soldado X, por ter a letra parecida com a do sargento M, 

mediante a promessa de ser posteriormente compensado pelo auxílio. O bem foi avaliado em mil 

e duzentos reais. 

  

À luz do que preceitua o CPM quanto aos crimes de furto, apropriação indébita, estelionato e 

peculato, assinale a opção correta a respeito da situação hipotética acima descrita. 

 a) O crime perpetrado pelos militares foi o de furto qualificado mediante fraude e concurso de 

agentes, na forma tentada. 

 b) Os soldados X e F praticaram o crime de apropriação indébita qualificada, em razão de o bem 

lhes ter sido entregue para o exercício militar, na forma tentada. 

 c) O crime perpetrado pelos soldados foi o de estelionato, na forma tentada, por meio de fraude, 

com o objetivo de induzir a administração militar em erro e permanecer na posse do bem. 

 d) O crime perpetrado pelos soldados foi o de peculato qualificado pelo concurso de agentes e 

pelos meios de execução, mediante fraude na forma tentada. 

 e) Os soldados praticaram o crime de peculato-furto na forma tentada. 
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Questão 137: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

A respeito dos crimes militares em espécie, assinale a opção correta. 

 a) O crime militar de abandono de posto pode ser cometido de forma dolosa ou culposa. 

 b) Militares que, armados, se reunirem contra ordem recebida de superior, negando-se a cumpri-

la, praticarão o crime de motim. 

 c) O militar que desrespeitar superior diante de outro militar cometerá o crime de 

insubordinação. 

 d) Cometerá o crime de deserção o militar que se ausentar, sem licença, da unidade em que sirva, 

ou do lugar em que deva permanecer, por mais de cinco dias. 

 e) Constitui crime militar a prática de ato libidinoso em lugar sujeito a administração militar. 

 

 

 

Questão 138: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

À luz do CPM, assinale a opção correta a respeito do crime de furto. 

 a) Não constitui crime militar a subtração de coisa alheia móvel para fim de uso momentâneo, 

desde que seja imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava. 

 b) O CPM não admite a figura do furto qualificado-privilegiado. 

 c) Tratando-se do crime de furto, se o agente for primário e for de pequeno valor a coisa furtada, 

o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou 

considerar a infração como disciplinar. Para esse fim, entende-se como pequeno o valor que não 

exceda a quantia mensal correspondente ao mais alto salário mínimo do país. 

 d) Extinguir-se-á a punibilidade do crime de furto simples se o criminoso, sendo primário, 

restituir a coisa ao seu dono ou reparar o dano causado, antes de instaurada a ação penal. 

 e) Ao contrário do CP, o CPM prevê o furto qualificado pelo repouso noturno. 
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Questão 139: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Julgue o item a seguir, acerca das condutas definidas como crimes militares e dos seus efeitos. 

  

Considere as seguintes situações hipotéticas. 

 

I   Um agrupamento de militares armados, em concurso com civis, ocupou estabelecimento 

militar em desobediência a ordem superior. 

II   Reunidos, militares agiram contra ordem recebida de superior, negando-se a cumpri-la, 

todavia, sem a utilização de armamento. 

Nesse caso, a situação I configura crime de revolta, sendo que os civis não ingressam na relação 

jurídico-penal castrense, nem mesmo como coautores, e a situação II tipifica o crime de motim, 

sendo elemento diferenciador entre as duas situações a existência de armas. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 140: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto: Dos Crimes Militares em Tempo de Paz (arts. 136 a 354 do CPM) 

Julgue o item a seguir, acerca das condutas definidas como crimes militares e dos seus efeitos. 

  

Considere a seguinte situação hipotética. 

O comandante de um batalhão do Exército, após a prisão de um suboficial por policiais civis, 

determinou a invasão da delegacia de polícia, a fim de livrar o suboficial da custódia, considerada, 

por esse, como irregular. Apesar da determinação do superior, não houve aquiescência da tropa, 

que permaneceu aquartelada sem sujeição às ordens do comandante. 

Nessa situação hipotética, a conduta do comandante caracteriza a figura típica de movimentação 

ilegal de tropa e ação militar, sendo indiferente o cumprimento ou não da ordem emanada. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 141: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto:  

Julgue o seguinte item, relativo a aplicação da lei penal militar, crime militar e imputabilidade 

penal. 

  

Para efeito da aplicação da lei penal militar, são excluídos os militares inativos, da reserva 

remunerada ou reformados, ressalvados os crimes cometidos antes da inatividade. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 142: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto:  

Em relação à aplicação da lei penal militar, julgue o item a seguir. 

  

Nos delitos militares de competência da justiça federal castrense, o policial militar e o bombeiro 

militar são comparados ao militar federal integrante das Forças Armadas e devem receber o 

mesmo tratamento processual penal. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 143: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2001 

Assunto:  

A respeito das causas de extinção da punibilidade, assinale a opção correta. 

 a)  A prescrição da ação penal poderá ocorrer entre o recebimento da denúncia e a publicação da 

sentença condenatória recorrível. 

 b)  A prescrição da pretensão executória do Estado regula-se pelo máximo da pena privativa de 

liberdade cominada para a infração penal militar. 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 c)  No caso de um praça praticar os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, em concurso 

material, as penas deverão ser unificadas para fins de prescrição. 

 d) O juiz-auditor deverá declarar a extinção da punibilidade ao tomar conhecimento, por meio de 

uma comunicação via ofício, da morte do autor de infração penal que se encontre respondendo a 

processo-crime. 

 e)  A anistia, que é de competência exclusiva do presidente da República, extingue totalmente a 

punibilidade, cessando os efeitos penais e civis da sentença condenatória com trânsito em 

julgado. 

 

 

 

Questão 144: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2001 

Assunto:  

No que tange à aplicação da lei penal militar, assinale a opção correta. 

 a) Considere a seguinte situação hipotética. 

  

Um praça foi denunciado pelo crime de perigo resultante de violação de regra de trânsito, por 

dirigir veículo oficial na contramão de uma avenida. Durante o curso do processo-crime, o 

regulamento de trânsito foi alterado, invertendo, no local do crime, a mão de direção. 

  

Nessa situação, ao ser julgada a pretensão punitiva, a alteração do regulamento de trânsito 

retirará do campo da ilicitude penal a conduta do praça. 

 b)  Considere a seguinte situação hipotética. 

  

Um policial militar foi denunciado perante a justiça militar pela prática do crime de dano culposo. 

No transcorrer do processo, entrou em vigor nova lei, tipificando como crime somente o dano 

doloso, deixando de considerar criminosa aquela conduta. 

  

Nessa situação, caberá ao juiz-auditor declarar extinta a punibilidade e determinar o 

arquivamento dos autos. 

 c)  São leis excepcionais ou temporárias as normas do Código Penal Militar relativas aos crimes 

militares em tempo de guerra, por exemplo, crimes de traição, cobardia, espionagem etc. 
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 d)  Considere a seguinte situação hipotética. 

  

Um oficial foi processado pela prática do crime de usura pecuniária na vigência da lei X, que 

comina pena de detenção de seis meses 

a dois anos. Por ocasião do julgamento, passou a viger a lei Y, regulando o mesmo fato delituoso e 

impondo a pena de reclusão de 

um a três anos. 

  

Nessa situação, se o oficial for condenado pela prática do crime, aplicar-se-á a lei Y. 

 e)  Considere a seguinte situação hipotética. 

  

Um sargento praticou o crime de auto-acusação falsa sob a vigência da lei X, que permite a 

suspensão condicional da execução da pena (sursis). Processado, antes de ser proferida a 

sentença, entrou em vigor a lei Y, impedindo, no caso específico do réu, a suspensão condicional 

da execução da pena. 

  

Nessa situação, julgada procedente a pretensão punitiva do Estado, não poderá o juiz-auditor 

beneficiar o réu com o sursis. 

 

 

 

Questão 145: CESPE - Alun Of (PM DF)/PM DF/2010 

Assunto:  

Durante ensaio para um desfile militar, dois militares iniciaram um conflito que resultou em 

agressões verbais e físicas mútuas e, em decorrência dessas agressões, um dos militares sofreu 

lesão corporal grave. 

  

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

  

Na situação apresentada, não há relação de causalidade entre as condutas dos agentes, pois, 

embora o fato tenha se consumado com a lesão corporal, trata-se, conforme explicitado, de 
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agressões mútuas, e, além disso, a relação de causalidade somente é imputada a quem deu causa 

ao fato imputado como crime. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 146: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto:  

Em relação a penas, extinção da punibilidade do agente e concurso de agentes, julgue o item de 

subsequente. 

  

Se três indivíduos, todos imputáveis, buscando um resultado comum, praticarem crime de 

concurso eventual, cada um dos concorrentes deverá responder por um delito próprio, com 

elemento subjetivo próprio e produção de resultado próprio. Nesse caso, configura-se a 

pluralidade de agentes e de crimes. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 147: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto:  

Ainda quanto aos crimes militares, julgue o item que se segue. 

  

Segundo a classificação doutrinária, o homossexualismo, o desafio para duelo e o ultraje incluem-

se entre os crimes atentatórios à disciplina militar que têm somente o militar como sujeito ativo, 

não obstante se tratar de delitos impropriamente militares. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 148: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Com base no CPM e em sua interpretação doutrinária, assinale a opção correta com relação a 

erro de direito, erro de fato, erro determinado por terceiro, aberratio delicti, aberratio ictus  e 

aberratio causae. 

 a) A aberratio delicti,  figura prevista expressamente no CPM, tem origem necessária com a 

ocorrência da aberratio causae  e resulta em um erro persona in rem. 

 b) A aberratio ictus  constitui erro na execução e difere do erro sobre a pessoa, ambos previstos 

expressamente na norma penal militar, em duas circunstâncias assinaladas pela doutrina: no erro 

sobre a pessoa, não há concordância entre a realidade do fato e a representação do agente; na 

aberratio ictus,  a pessoa visada pelo agente sofre perigo de dano, o que não ocorre no erro sobre 

a pessoa. 

 c) O erro de direito, que se configura quando o agente supõe lícito o fato ilícito, classifica-se em 

direto, se cometido por agente que ignora os preceitos normativos, e indireto, se praticado por 

agente que interpreta erroneamente a lei penal. Em ambos os casos, exclui-se a culpabilidade do 

agente, salvo se o ato praticado constituir crime que atente contra o dever militar. 

 d) Os erros de fato essencial e acidental excluem o dolo. Em caso de erro de fato essencial, o 

agente será isento da pena; em caso de erro de fato acidental, o agente será punido a título de 

culpa, se o fato for punível como crime culposo. 

 e) Nos casos de erro de direito e de erro de fato determinado por terceiro, o agente responderá 

por culpa, em caso de erro invencível; e o terceiro provocador, por dolo, em qualquer situação. 

 

 

Questão 149: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Em relação ao concurso de agentes e de crimes no direito penal militar, assinale a opção correta. 

 a) No tocante ao concurso de agentes, o CPM adota a teoria pluralista, distinguindo de forma 

expressa as categorias de autor, coautor e partícipe. 

 b) De acordo com a doutrina majoritária, o civil poderá ser coautor em crime militar próprio, 

pois, também de acordo com a mesma doutrina, a circunstância de caráter pessoal (ser militar e 

superior da vítima) pode comunicar-se ao coautor. 

 c) No que tange ao concurso de crimes, o CPM adota idêntico sistema do CP, prevendo a punição 

do agente com a exasperação da pena no concurso homogêneo. 
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 d) Em relação ao crime continuado, há no CPM disposição diversa daquela prevista no CP, 

vedando-se de forma expressa o reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes contra a 

pessoa, ainda que estes sejam perpetrados contra a mesma vítima. 

 e) Tratando-se de concurso de agentes, as circunstâncias e as condições de natureza pessoal são 

elementos essenciais à infração penal, uma vez que definem o liame entre as pessoas e a 

qualidade e quantidade da pena a ser imposta a cada agente. 

 

 

Questão 150: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

A respeito da lei penal militar no espaço, do lugar do crime e da pena cumprida no estrangeiro, 

assinale a opção correta. 

 a) O CPM pune o infrator aos seus preceitos, qualquer que seja sua nacionalidade ou o lugar 

onde tenha delinquido, dentro ou fora do território nacional, processado ou julgado por justiça 

estrangeira. 

 b) Os prédios das embaixadas não são considerados, para o direito penal militar, como extensão 

do território nacional, visto que pertencem aos Estados que representam. 

 c) Para a verificação do lugar do crime, o CPM adotou, apenas, a teoria da atividade, 

considerando praticado o fato no lugar em que se tiver desenvolvido a atividade criminosa. 

 d) A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando 

diversas, ou nesta é computada, quando idênticas. Assim, se for mais severa, a pena cumprida no 

estrangeiro funcionará, por não ser idêntica, apenas como uma atenuante, não podendo ser 

computada na pena aqui imposta. 

 e) Da mesma forma que o CP, o CPM adota, como regra, o princípio da territorialidade e, como 

exceção, o princípio da extraterritorialidade. 

 

 

Questão 151: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto:  

A respeito da imputabilidade penal e do concurso de agentes, assinale a opção correta. 

 a) Com relação ao concurso de agentes, o CPM adotou, como regra, a teoria dualista. 

 b) A participação não é possível nos crimes de autoria coletiva necessária, como, por exemplo, o 

crime de rixa. 
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 c) Adotou o CPM, nos moldes do CP, o chamado sistema biopsicológico ou misto, que sincretiza 

os sistemas biológico e psicológico. 

 d) De acordo com o CPM, a embriaguez completa, ainda que proveniente de caso fortuito ou 

força maior, não isenta o réu de pena, mas pode atenuá-la. 

 e) Para o direito penal militar, o indivíduo com menos de dezoito anos de idade será inimputável, 

salvo se, já tendo completado dezesseis anos, revelar suficiente desenvolvimento psíquico para 

entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. 

 

 

Questão 152: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Julgue o item a seguir, relativo à aplicação da lei penal militar e a crime militar. 

  

O Código Penal Militar (CPM), ao estabelecer a relação de causalidade no crime, adotou o 

princípio da equivalência dos antecedentes causais, ou da conditio sine qua non,  o qual se 

contrapõe à teoria monista adotada pelo mesmo código quanto ao concurso de pessoas. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 153: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Julgue o item seguinte, referente à imputabilidade penal e ao concurso de agentes no direito 

penal militar. 

  

O CPM estabelece que não se comunicam as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, 

exceto quando elementares do crime, o que significa dizer que responde por crime comum a 

pessoa civil que, juntamente com um militar, cometa, por exemplo, crime de peculato tipificado 

no CPM. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 154: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto:  

Com relação ao direito penal militar, julgue o item à luz do Código Penal Militar (CPM). 

  

Considere que decisão do conselho de justiça substitua a pena privativa de liberdade imposta na 

sentença condenatória por tratamento ambulatorial, não obstante o réu ter permanecido preso 

por sessenta dias e cumprido integralmente a pena anteriormente fixada. 

  

Nessa situação, é incabível a decisão do conselho de justiça, mesmo diante de incontestável 

demonstração da periculosidade do réu. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Gabarito 
 

1) E 2) Errado 3) Certo 4) Errado 5) Certo 

6) Certo 7) Certo  8) Errado 9) Errado 10) Certo 

11) Errado 12) Errado 13) Errado 14) Certo  15) Certo 

16) Certo 17) Certo 18) Certo 19) Errado 20) Certo 

21) E 22) A 23) Certo 24) Certo 25) Certo 

26) Errado 27) Certo 28) Errado  29) Errado 30) Certo 

31) Errado  32) Certo 33) Errado 34) Certo 35) Certo 

 36) Errado 37) Errado 38) Certo 39) Errado 40) Errado 

41) Errado 42) Errado  43) Errado 44) Certo 45) Errado 

46) Certo 47) Errado 48) Errado 49) Errado  50) Errado  

51) B  52) E 53) A 54) Certo 55) Errado  

56) Errado  57) Certo 58) Certo  59) Errado 60) Errado  

61) Certo  62) Errado  63) Errado  64) Errado 65) Certo  

66) Errado 67) Errado 68) E 69) Certo 70) Errado 

 71) Errado  72) Errado 73) Certo  74) Certo 75) Certo 

76) Errado 77) Errado  78) Certo 79) Certo 80) Errado 

81) Errado 82) Errado 83) Certo 84) Errado  85) Errado 

86) Errado  87) Certo 88) Certo 89) E  90) Certo 

91) Certo  92) Errado 93) Certo 94) Errado 95) Errado 

96) Errado 97) Certo 98) Certo  99) Certo  100) Certo 

101) Errado 102) Errado 103) Errado  104) Certo 105) Errado  

106) Certo  107) B 108) C 109) Errado 110) Certo 

111) Errado 112) Errado 113) Errado 114) Errado 115) Certo 

116) Errado  117) Certo  118) Errado 119) Errado  120) Certo 

121) Certo  122) Certo  123) Certo  124) Errado  125) Certo  

126) Certo  127) Certo  128) Errado 129) Errado 130) Errado 

131) D 132) B 133) D  134) D 135) B  

136) A 137) E  138) E 139) Certo 140) Certo 

141) Certo 142) Errado  143) A 144) B 145) Errado 
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46) Errado  147) Certo  148) B 149) B 150) A 

151) C  152) Errado 153) Errado 154) Certo  

 


