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Direito Penal 
 

Questão 1: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Princípios Constitucionais de Direito Penal 

Com base no que dispõe a CF acerca do direito penal, julgue o item seguinte. 

A lei regulará a individualização da pena, proibidas, em qualquer situação, a pena de morte, a de 

caráter perpétuo, a de trabalhos forçados, a de banimento e a cruel. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 2: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Princípios Modernos de Direito Penal 

Acerca do tratamento dado ao princípio da insignificância e seus consectários pela jurisprudência 

mais recente do STF, julgue o seguinte item. 

Em caso de habeas corpus impetrado perante o STF com a finalidade de ver trancada a ação penal 

pela prática de crime de furto, se o julgador verificar que o crime está prescrito, deverá analisar o 

pedido de aplicação do princípio da insignificância, o qual, por gerar atipicidade da conduta, é mais 

benéfico ao réu. Nesse caso, não cabe, então, falar-se em prejudicialidade do pedido principal pela 

ocorrência de extinção da punibilidade. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 3: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Princípios Modernos de Direito Penal 

Acerca do tratamento dado ao princípio da insignificância e seus consectários pela jurisprudência 

mais recente do STF, julgue o seguinte item. 
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Uma vez aplicado o princípio da insignificância, que deve ser analisado conjuntamente com os 

postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, a própria tipicidade penal, 

examinada na perspectiva de seu caráter material, é afastada ou excluída. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 4: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Princípios Modernos de Direito Penal 

A respeito de institutos diversos de direito penal, julgue o item a seguir. 

Nos casos de delitos contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, a 

aplicação do princípio da insignificância é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo que 

existam condições pessoais desfavoráveis, tais como maus antecedentes, reincidência ou ações 

penais em curso. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 5: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Princípios Modernos de Direito Penal 

A respeito de institutos diversos de direito penal, julgue o item a seguir. 

A venda de cópias não autorizadas de CDs e DVDs — cópias piratas — por vendedores ambulantes 

que não possuam outra renda além da advinda dessa atividade, apesar de ser conduta tipificada, não 

possui, segundo a jurisprudência do STJ, tipicidade material, aplicando-se ao caso o princípio da 

adequação social. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 6: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Princípios Modernos de Direito Penal 
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A respeito das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos crimes contra o meio 

ambiente e dos direitos do consumidor, julgue o item que se segue. 

Não se aplica o princípio da insignificância às infrações penais que atinjam o meio ambiente, uma vez 

que não se pode mensurar de forma segura o grau de lesão ambiental. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 7: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

Assunto: Princípios Modernos de Direito Penal 

No que diz respeito aos princípios aplicáveis ao direito penal, assinale a opção correta. 

 a) Para que ocorra o reconhecimento do princípio da insignificância, tem de haver conduta típica, ou 

seja, ofensa grave a bens jurídicos tutelados, sendo suficientes lesões irrelevantes aos bens ou 

interesses protegidos. 

 b) O princípio da legalidade ou princípio da reserva legal não se estende às consequências jurídicas 

da infração penal, em especial aos efeitos da condenação, nem abarca as medidas de segurança. 

 c) O princípio da adequação social do fato não se confunde com a teoria do risco permitido ainda que 

tenham como pressuposto fundamental a existência de uma lesão ao bem jurídico que não chega a 

constituir um desvalor do resultado, o qual é obtido por uma interpretação teleológica restritiva dos 

tipos penais, na adequação social, e, no risco permitido, ocorre pelo desvalor da ação que repercute 

no desvalor do resultado. 

 d) O princípio do ne bis in idem ou non bis in idem traduz a proibição de punir ou processar alguém 

duas ou mais vezes pelo mesmo fato e concretiza-se pela valoração integral da conduta delituosa 

perpetrada pelo agente, incidindo apenas nos casos de concurso de delitos. 

 e) De acordo com o princípio da fragmentariedade, a lei penal só deverá intervir quando for 

absolutamente necessário, para a sobrevivência da comunidade, como ultima ratio. 

 

 

Questão 8: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Judiciária/2010 

Assunto: Princípios Modernos de Direito Penal 

Em relação ao direito penal e à remição da pena, julgue o próximo item. 
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Para a doutrina e jurisprudência majoritária, o princípio da insignificância, quando possível sua 

aplicação, exclui o crime, afastando a antijuridicidade. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 9: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Lei Penal (conceito, classificação, características, interpretação) 

Julgue o item a seguir, relativo à interpretação da lei penal. 

Segundo a máxima in claris cessat interpretatio, pacificamente aceita pela doutrina penalista, quando 

o texto for suficientemente claro, não cabe ao aplicador da lei interpretá-lo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 10: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Lei Penal (conceito, classificação, características, interpretação) 

Julgue o item a seguir, relativo à interpretação da lei penal. 

A exposição de motivos do CP é típico exemplo de interpretação autêntica contextual. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 11: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Lei Penal (conceito, classificação, características, interpretação) 

Julgue o item a seguir, relativo à interpretação da lei penal. 

Se o presidente do STF, em palestra proferida em seminário para magistrados de todo o Brasil, 

interpreta uma lei penal recém-publicada, essa interpretação é considerada interpretação judicial. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 12: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Lei Penal (conceito, classificação, características, interpretação) 

Julgue o item seguinte, referente à interpretação da lei penal, às causas de exclusão da culpabilidade 

e às causas de extinção da punibilidade. 

Pela analogia, meio de interpretação extensiva, busca-se alcançar o sentido exato do texto de lei 

obscura ou incerta, admitindo-se, em matéria penal, apenas a analogia in bonam partem. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 13: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Lei Penal (conceito, classificação, características, interpretação) 

Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte. 

 No Código Penal, a exposição de motivos é exemplo de interpretação autêntica, pois é realizada no 

próprio texto legal. 

 (        )Certo 

 (        )Errado 

 

 

Questão 14: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011 

Assunto: Conflitos de Leis Penais no Tempo 

Julgue o item que se segue, à luz dos dispositivos do Código Penal (CP). 

A lei penal que beneficia o agente não apenas retroage para alcançar o fato praticado antes de sua 

entrada em vigor, como também, embora revogada, continua a reger o fato ocorrido ao tempo de sua 

vigência. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 15: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Conflitos de Leis Penais no Tempo 
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Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias do crime e dos institutos da 

Parte Geral do Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir. 

Considere que Manoel, penalmente imputável, tenha sequestrado uma criança com o intuito de 

receber certa quantia como resgate. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei 

entrou em vigor, prevendo pena mais severa para o delito. Nessa situação, a lei mais gravosa não 

incidirá sobre a conduta de Manoel. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 16: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto: Conflitos de Leis Penais no Tempo 

Considerando que um sujeito tenha praticado determinado crime na vigência de uma lei que 

cominava pena de reclusão de 2 a 8 anos e que tenha surgido lei nova impondo pena menos severa, 

de 1 a 4 anos, à prática desse crime, assinale a opção correta quanto ao âmbito de eficácia temporal 

da lei penal. 

 a) A lei nova, que impõe pena quantitativamente mais branda, deve ser aplicada nessa situação, pois 

o princípio da irretroatividade vige somente em relação à lei mais severa. 

 b) Na referida situação, aplica-se somente a lei antiga, pois o Estado detém o direito adquirido de 

punir o criminoso com a pena mais severa. 

 c) Na situação considerada, a lei anterior deve ser aplicada mesmo depois de cessada a sua vigência, 

visto que, por ser mais severa, possui ultra-atividade. 

 d) A lei nova deverá ser aplicada nessa situação, pois deixou de considerar como infração um fato 

anteriormente punido, retroagindo em face da hipótese da abolitio criminis. 

 

 

Questão 17: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Conflitos de Leis Penais no Tempo 

No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior e crime 

impossível, julgue o item a seguir. 

 A revogação expressa de um tipo penal incriminador conduz a abolitio criminis, ainda que seus 

elementos passem a integrar outro tipo penal, criado pela norma revogadora. 
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(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 18: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Conflitos de Leis Penais no Tempo 

Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte. 

Não retroage a lei penal que alterou o prazo prescricional de dois anos para três anos dos crimes 

punidos com pena máxima inferior a um ano. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 19: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Conflitos de Leis Penais no Tempo 

Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte. 

 O instituto da abolitio criminis refere-se à supressão da conduta criminosa nos aspectos formal e 

material, enquanto o princípio da continuidade normativo-típica refere-se apenas à supressão 

formal. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 20: CESPE - AJ (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Assunto: Lei Excepcional ou Temporária 

Com relação à aplicação da lei penal no tempo e no espaço, julgue os itens a seguir. 

I   As leis penais excepcionais e temporárias aplicam-se aos fatos ocorridos durante o período de sua 

vigência, mesmo após serem revogadas. 

II   Os crimes que o Brasil, por tratado ou convenção, se obrigou a reprimir, ficam sujeitos à lei 

brasileira, ainda que cometidos no estrangeiro. 

III   Quanto ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade, considerando praticado 

o crime tanto no momento da ação ou omissão como no momento do resultado. 
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IV   A lei penal somente retroagirá em caso de abolitio criminis. 

Estão certos apenas os itens 

 a) I e II.  

 b) I e IV. 

 c) II e III. 

 d) II e IV. 

 e) III e IV. 

 

 

Questão 21: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Tempo do Crime 

Com base na parte geral do direito penal, julgue o item abaixo. 

Com relação ao tempo do crime, o CP adotou a teoria da atividade, pela qual se considera praticado o 

crime no momento da ação ou da omissão, exceto se outro for o momento do resultado. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 22: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Tempo do Crime 

Julgue o item subsecutivo, acerca de crime e aplicação de penas. 

 Na hipótese de crime continuado ou permanente, deve ser aplicada a lei penal mais grave se esta 

tiver entrado em vigor antes da cessação da continuidade ou da permanência. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 23: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Tempo do Crime 

Em relação à aplicação da lei penal e aos institutos do arrependimento eficaz e do erro de execução, 

julgue o item seguinte. 
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Se um indivíduo praticar uma série de crimes da mesma espécie, em continuidade delitiva e sob a 

vigência de duas leis distintas, aplicar-se-á, em processo contra ele, a lei vigente ao tempo em que 

cessaram os delitos, ainda que seja mais gravosa. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 24: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011 

Assunto: Lugar do Crime 

Julgue o item que se segue, à luz dos dispositivos do Código Penal (CP). 

Lugar do crime, para os efeitos de incidência da lei penal brasileira, é aquele onde foi praticada a ação 

ou omissão, no todo ou em parte, bem como aquele onde se produziu ou, no caso da tentativa, teria 

sido produzido o resultado. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 25: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto: Lugar do Crime 

Julgue os seguintes itens, relativos à eficácia da lei penal no espaço. 

I Considere que, na fronteira Brasil-Bolívia, um cidadão brasileiro, que se encontre em território 

nacional, atire em outro, em solo boliviano, vindo este a falecer. Nessa situação, aplica-se a lei 

brasileira, pois o Código Penal adotou a teoria da ubiqüidade. 

II Considere que um delito tenha sido cometido a bordo de aeronave brasileira de propriedade 

privada, em vôo sobre território estrangeiro, sem escalas, sendo estrangeiros os sujeitos ativo e 

passivo. Nessa situação, se o país estrangeiro competente para a intervenção se mostrar 

desinteressado no exercício da pretensão punitiva por motivos irrelevantes, aplica-se a lei brasileira. 

III O princípio da extraterritorialidade excepcional incondicionada encontra aplicação nos crimes 

cometidos no estrangeiro contra a vida ou a liberdade do presidente da República do Brasil. 

IV Considera-se praticado o crime no local onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, 

sendo irrelevante o lugar do comportamento do agente (ação ou omissão). 

A quantidade de itens certos é igual a 
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 a)  1. 

 b)  2. 

 c)  3. 

 d)  4. 

 

 

Questão 26: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Princípio da Territorialidade 

Com relação às fontes e aos princípios de direito penal, bem como à aplicação e interpretação da lei 

penal no tempo e no espaço, assinale a opção correta. 

 a)  No Código Penal brasileiro, adota-se, com relação ao tempo do crime, a teoria da ubiquidade. 

 b)  A lei penal brasileira aplica-se ao crime perpetrado no interior de navio de guerra de pavilhão 

pátrio, ainda que em mar territorial estrangeiro, dado o princípio da territorialidade. 

 c)  Segundo a doutrina majoritária, os costumes e os princípios gerais do direito são fontes formais 

imediatas do direito penal. 

 d)  Dado o princípio da legalidade estrita, é proibido o uso de analogia em direito penal. 

 e)  Dada a ampla margem de escolha atribuída ao legislador no que se refere à tipificação dos crimes 

e cominações de pena, é-lhe permitido tipificar crimes de perigo abstrato e criminalizar atitudes 

internas das pessoas, como orientações sexuais. 

 

 

Questão 27: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Eficácia de Sentença Penal Estrangeira 

Acerca dos institutos do direito penal brasileiro, julgue o próximo item. 

A homologação de sentença estrangeira para obrigar condenado à reparação de dano requer a 

existência de tratado de extradição com o país  de cuja autoridade judiciária emanou a sentença. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 28: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Dolo, Culpa e Preterdolo 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias do crime e dos institutos da 

Parte Geral do Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir. 

 A teoria finalista adota o conceito clássico de ação, entendida como mero impulso mecânico, 

dissociado de qualquer conteúdo da vontade. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 29: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Dolo, Culpa e Preterdolo 

Julgue o item seguinte, a respeito de concurso de pessoas, tipicidade, ilicitude, culpabilidade e fixação 

da pena. 

 Aquele que for fisicamente coagido, de forma irresistível, a praticar uma infração penal cometerá 

fato típico e ilícito, porém não culpável. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 30: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Dolo, Culpa e Preterdolo 

A respeito das leis penais em branco e da teoria geral do delito, assinale a opção correta. 

 a)  A concepção welzeliana de ação implicou a inclusão do dolo — sem a consciência de ilicitude — e 

da culpa nos tipos de injustos. Além disso, conforme essa concepção, ao desvalor da ação 

corresponderia um desvalor do resultado, consistente na lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico 

tutelado. 

 b)  Em se tratando de crimes omissivos próprios ou puros, não há uma causalidade fática, mas 

jurídica, uma vez que o omitente, devendo e podendo, não impede o resultado. Nesse caso, apesar de 

se tratar de crime material, o agente responde não por ter causado o resultado, mas por não ter 

evitado sua ocorrência. 

 c)  Com relação ao dolo, o legislador penal brasileiro adotou a teoria da representação, conforme a 

qual, para a existência do dolo, é suficiente a representação subjetiva ou a previsão do resultado 

como certo ou provável. 
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 d)  Configura lei penal em branco em sentido estrito o artigo do Código Penal, que estabelece como 

criminosa a conduta de casar-se mesmo conhecendo existir impedimento que acarrete a nulidade 

absoluta do casamento. 

 e)  Crimes pluriofensivos são aqueles dotados de iter criminis fracionável, de forma que sua 

execução se desdobra em vários atos. 

 

 

Questão 31: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011 

Assunto: Erro de Tipo 

Julgue o item que se segue, à luz dos dispositivos do Código Penal (CP). 

O erro que recai sobre elemento constitutivo do tipo permissivo também é conhecido como 

descriminante putativa, embora nem todo erro relacionado a uma descriminante seja erro sobre 

elemento constitutivo do tipo permissivo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 32: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Erro de Tipo 

Em relação à aplicação da lei penal e aos institutos do arrependimento eficaz e do erro de execução, 

julgue o item seguinte. 

Segundo o Código Penal, no caso de erro de execução, devem-se considerar, para fins de aplicação da 

pena, tanto as condições ou qualidades da pessoa contra a qual se deseja praticar o delito quanto as 

condições ou qualidades da pessoa contra a qual efetivamente se praticou o crime. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 33: CESPE - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004 

Assunto: Erro de Tipo 

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

do direito penal. 
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Judas seqüestrou Márcio, acreditando que ele era o filho de Amaro, famoso e milionário 

apresentador de televisão. No entanto, o verdadeiro filho de Amaro é Rodolfo, sendo Márcio um 

sósia dele, que não possui recursos financeiros. 

Nessa situação, não se consideram as condições ou qualidades de Márcio, mas sim as de Rodolfo. 

 (        )Certo 

 (        ) Errado 

 

 

Questão 34: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2010 

Assunto: Nexo de Causalidade: Teorias 

Acerca da parte geral do direito penal, assinale a opção correta. 

 a)  A lei excepcional ou temporária aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência, salvo 

quando decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram. 

 b)  Com relação ao lugar do crime, aplica-se a teoria da atividade, considerando-se praticado o crime 

no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, não onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. 

 c)  A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, 

produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. 

 d)  Presentes os pressupostos legais da configuração do arrependimento eficaz, o efeito será a 

redução da pena de um terço a dois terços. 

 e)  O Código Penal, em sua parte geral, estabelece, como regra, a possibilidade de o sujeito ativo do 

crime responder por crime culposo quando a lei não prevê a punição a título doloso, sem necessidade 

de previsão expressa do tipo culposo na parte especial. 

 

 

Questão 35: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

Assunto: Nexo de Causalidade: Teorias 

De acordo com os principais teóricos do direito penal, a teoria da imputação objetiva se refere 

especificamente à 

 a) culpabilidade. 

 b) antijuridicidade. 

 c) tipicidade material. 
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 d) relação de causalidade. 

 e) punibilidade. 

 

 

Questão 36: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Judiciária/2010 

Assunto: Fases do Delito 

Acerca do iter criminis e do crime, julgue o item seguinte. 

Os atos de cogitação materialmente não concretizados são impuníveis em quaisquer hipóteses. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 37: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Crime Impossível 

No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior e crime 

impossível, julgue o item a seguir. 

De acordo com a teoria subjetiva, aquele que se utilizar de uma arma de brinquedo para ceifar a vida 

de outrem mediante disparos, não logrando êxito em seu desiderato, responderá pelo delito de 

tentativa de homicídio. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 38: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Crime Impossível 

Julgue o item subsecutivo, acerca de crime e aplicação de penas. 

 Configura crime impossível a tentativa de subtrair bens de estabelecimento comercial que tem 

sistema de monitoramento eletrônico por câmeras que possibilitam completa observação da 

movimentação do agente por agentes de segurança privada. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 39: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Judiciária/2010 

Assunto: Crime Impossível 

Acerca do iter criminis e do crime, julgue o item seguinte. 

No crime impossível, jamais ocorre consumação, enquanto no crime putativo tanto pode ocorrer seu 

exaurimento quanto sua consumação. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 40: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Desistência Voluntária 

Em 18/2/2011, às 21 horas, na cidade X, João, que planejara detalhadamente toda a empreitada 

criminosa, Pedro, Jerônimo e Paulo, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios com o 

adolescente José, que já havia sido processado por atos infracionais, decidiram subtrair para o grupo 

uma geladeira, um fogão, um botijão de gás e um micro-ondas, pertencentes a Lúcia, que não estava 

em casa naquele momento. Enquanto João e Pedro permaneceram na rua, dando cobertura à ação 

criminosa, Paulo, Jerônimo e José entraram na residência, tendo pulado um pequeno muro e 

utilizado grampos para abrir a porta da casa. Antes da subtração dos bens, Jerônimo, arrependido, 

evadiu-se do local e chamou a polícia. Ainda assim, Paulo e José se apossaram de todos os bens 

referidos e fugiram antes da chegada da polícia. Dias depois, o grupo foi preso, mas os bens não foram 

encontrados. Na delegacia, verificou-se que João, Pedro e Paulo já haviam sido condenados 

anteriormente pelo crime de estelionato, mas a sentença não havia transitado em julgado e que 

Jerônimo tinha sido condenado, em sentença transitada em julgado, por contravenção penal. 

 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item. 

 

Jerônimo, por ter desistido voluntariamente da execução do crime, responderá pelo crime de 

violação de domicílio, e não pelo delito de furto. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 41: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2005 

Assunto: Desistência Voluntária 

João planejou furtar móveis de determinada residência. No entanto, já no interior do imóvel, se 

arrependeu e desistiu de prosseguir na execução do crime. 

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta acerca do arrependimento voluntário 

de João, considerando a doutrina do direito penal. 

 a) Pelo fato de ter-se arrependido voluntariamente, João não responderá pelos atos já praticados. 

 b) João pode ser beneficiado com o perdão judicial. 

 c) Cria-se, em favor de João, uma causa pessoal de isenção de pena. 

 d) Se condenado por sentença judicial transitada em julgado, João terá sua pena reduzida de um a 

dois terços. 

 e) João não pode receber nenhum benefício por seu arrependimento voluntário. 

 

Questão 42: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Arrependimento Eficaz 

A respeito da inimputabilidade penal, do erro, da desistência voluntária, do arrependimento eficaz, 

do crime impossível e da relevância da omissão, assinale a opção correta. 

 a) Crime impossível e delito putativo são considerados pela doutrina como expressões sinônimas. 

 b) Aquele que causa um acidente e, sem justo motivo, deixa de socorrer a vítima, que falece no local, 

comete crime de omissão de socorro. 

 c) De acordo com o entendimento do STJ, aquele que pratica um crime no mesmo dia em que tenha 

completado dezoito anos é considerado inimputável. 

 d) Aquele que porta carteira nacional de habilitação falsa, acreditando ser ela um documento 

legítimo, não pratica o delito de uso de documento falso, uma vez que incide em erro de tipo 

acidental. 

 e) O agente que tenha desistido voluntariamente de prosseguir na execução ou, mesmo depois de tê-

la esgotado, atue no sentido de evitar a produção do resultado, não poderá ser beneficiado com os 

institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz caso o resultado venha a ocorrer. 

 

 

Questão 43: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 
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Assunto: Arrependimento Eficaz 

Julgue o item subsecutivo, acerca de crime e aplicação de penas. 

Mesmo quando o agente, de forma espontânea, desiste de prosseguir nos atos executórios ou 

impede a consumação do delito, devem ser a ele imputadas as penas da conduta típica dolosa 

inicialmente pretendida. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 44: CESPE - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004 

Assunto: Arrependimento Eficaz 

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

do direito penal. 

 Aldo praticou crime de furto, subtraindo para si um aparelho de som no valor de R$ 600,00, de 

propriedade de Bruna. Passados dois meses, mas antes do recebimento da denúncia, Aldo resolve, 

espontaneamente, devolver o referido objeto, em perfeitas condições, a Bruna. 

 Nessa situação, houve arrependimento eficaz, ficando Aldo isento de pena. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 45: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Tentativa (crime) 

Com base na parte geral do direito penal, julgue o item abaixo. 

Ocorre tentativa incruenta quando o agente dispara seis tiros em direção à vítima sem, no entanto, 

causar qualquer lesão na vítima ou em qualquer outra pessoa, por erro na execução. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 46: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Tentativa (crime) 
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No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior e crime 

impossível, julgue o item a seguir. 

Configura-se tentativa incruenta no caso de o agente não conseguir atingir a pessoa ou a coisa contra 

a qual deveria recair sua conduta. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 47: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Arrependimento Posterior 

Julgue o próximo item, relativo a direito penal. 

No sistema penal brasileiro, o arrependimento posterior, a desistência voluntária e o 

arrependimento eficaz são causas obrigatórias de diminuição de pena, previstas na parte geral do 

Código Penal, exigindo-se, para sua incidência, que o fato delituoso tenha sido cometido sem 

violência ou grave ameaça à pessoa. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 48: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Arrependimento Posterior 

Acerca do arrependimento posterior, da culpa, dos crimes qualificados pelo resultado, das 

excludentes de ilicitude e das excludentes de culpabilidade, assinale a opção correta. 

 a) Todo crime qualificado pelo resultado é um crime preterdoloso. 

 b) A coação física irresistível é capaz de excluir a culpabilidade pelo cometimento de um crime. 

 c) Para a doutrina majoritária, aquele que, para salvar-se de perigo iminente, sacrifica direito de 

outrem não atua em estado de necessidade. 

 d) O instituto do arrependimento posterior pode ser aplicado ao crime de lesão corporal culposa. 

 e) O direito penal admite a compensação de culpas. 

 

 

Questão 49: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 
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Assunto: Arrependimento Posterior 

Em relação à aplicação da lei penal e aos institutos do arrependimento eficaz e do erro de execução, 

julgue o item seguinte. 

  

Em se tratando do delito de furto, havendo subsequente arrependimento do agente e devolução 

voluntária da res substracta antes do oferecimento da denúncia, fica caracterizado o 

arrependimento eficaz, devendo a pena, nesse caso, ser reduzida de um a dois terços. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 50: CESPE - AJ TRE PA/TRE PA/Judiciária/2005 

Assunto: Arrependimento Posterior 

Julgue os itens seguintes, relativos à teoria geral do crime. 

 

I Responde por tentativa de homicídio a mãe que suspende a amamentação do filho a fim de causar a 

sua morte, todavia, após determinado período, desiste da consumação do delito e alimenta a criança. 

II O arrependimento eficaz tem seu lugar quando o agente, tendo já ultimado o processo de 

execução, desenvolve nova atividade que impede a produção do resultado delituoso. 

III Quando o processo preparatório de um crime é interrompido por circunstâncias alheias à vontade 

do agente, fala-se em tentativa perfeita ou crime falho. 

IV Para que ocorra o crime impossível, é preciso que a ineficácia 

do meio e a impropriedade do objeto sejam absolutas. Se 

forem relativas, haverá tentativa delituosa. 

V Diante da prática de um crime de roubo mediante grave ameaça, se o agente, por ato voluntário, 

restituir a coisa subtraída até o recebimento da denúncia, terá a pena reduzida de um a dois terços, a 

teor do que dispõe o Código Penal, que prevê o instituto do arrependimento posterior. 

 

Estão certos apenas os itens 

 a) I e V. 

 b) I e III. 

 c) II e III. 
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 d) II e IV. 

 e) IV e V. 

 

 

Questão 51: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Legítima Defesa 

Acerca dos institutos do direito penal brasileiro, julgue o próximo item. 

Em relação às excludentes de ilicitude, na hipótese de legítima defesa, o agente deve agir nos limites 

do que é estritamente necessário para  evitar injusta agressão a direito próprio ou de terceiro. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 52: CESPE - AJ (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Assunto: Legítima Defesa 

Em cada um dos itens abaixo, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser 

julgada. 

 

I   Berto, após discutir com Marcelo, recebeu deste um tapa no rosto. Ato contínuo, Berto sacou de 

uma faca e, com ela, ofendeu a integridade física de Marcelo, causando-lhe lesões em um dos dedos 

da mão direita. Marcelo, violonista, ficou impossibilitado de exercer suas atividades habituais por 

mais de trinta dias. Nessa situação, é correto afirmar que a conduta de Berto encontra-se amparada 

pela legítima defesa. 

 

II   Marido e mulher trocaram entre si agressões verbais. A mulher, excedendo-se, ofendeu a 

dignidade do marido, que revidou também com uma ofensa à dignidade daquela, na mesma 

proporção. Nessa situação, é correto inferir que o ato praticado pelo marido encontra-se amparado 

pela legítima defesa. 

 

III   Processado pela prática de crime, no decorrer da ação penal, Ian foi submetido a exame pericial, 

constatando-se que, por doença mental, era ele, ao tempo do crime, inteiramente incapaz de 
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entender o caráter ilícito do fato. Nessa situação, Ian será considerado inimputável e sua pena será 

obrigatoriamente reduzida de um a dois terços. 

 

IV   Murilo, na véspera de completar dezoito anos de idade, iniciou a execução de um crime de roubo 

cujo iter criminis  se prolongou até o dia seguinte. Nessa situação, Murilo é penalmente responsável 

pelo crime. 

 

A quantidade de itens certos é igual a 

 a) 0. 

 b) 1. 

 c) 2. 

 d) 3. 

 e) 4. 

 

 

Questão 53: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto: Estrito Cumprimento do Dever Legal 

No que se refere às causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, assinale a opção correta. 

 a)  O estado de necessidade é considerado excludente de culpabilidade, atuando como causa 

supralegal de exclusão, pois, quando o sacrifício do bem não for razoável, o agente deverá responder 

pelo crime, tendo direito à redução da pena. 

 b)  O particular, no exercício de função de mesário da justiça eleitoral, não é alcançado pela 

excludente do estrito cumprimento do dever legal, pois esta dirige-se somente aos funcionários ou 

agentes públicos em sentido estrito, que agem por ordem da lei. 

 c)  Quando o crime é praticado sob influência de violenta emoção ou paixão, exclui-se a 

culpabilidade, diminuindo-se  a pena cominada ao delito. 

 d)  Todo fato penalmente ilícito é, antes de mais nada, típico. No entanto, pode suceder que um fato 

típico não seja necessariamente ilícito, ante a concorrência de causas excludentes, a exemplo da 

legítima defesa. 

 

 

Questão 54: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 
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Assunto: Imputabilidade Penal 

Com base na parte geral do direito penal, julgue o item abaixo. 

 

Considere a seguinte situação hipotética. 

 

Durante processo movido contra Vitor por tentativa de homicídio, o MP requereu a instauração de 

incidente de insanidade mental, pedido que foi deferido pelo juiz. No laudo final, foi atestada a 

sanidade mental de Vitor à época dos fatos. Anteriormente à juntada do laudo aos autos, entretanto, 

a defesa comprovou que Vítor havia sido interditado, o que acarretou, inclusive, sua aposentadoria 

no serviço público. 

Nessa situação, Vitor será considerado plenamente imputável, pois a existência de laudo específico 

de sanidade mental sobrepõe-se à interdição. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 55: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

Assunto: Imputabilidade Penal 

Um dos elementos da culpabilidade, a imputabilidade será excluída no caso de o agente atuar sob o 

estado de embriaguez completa 

 a) intencional. 

 b) fortuita. 

 c) culposa. 

 d) preordenada. 

 e) voluntária. 

 

 

Questão 56: CESPE - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Assunto: Imputabilidade Penal 

Celso nasceu em 5/1/1983, às 15 h, em um hospital de Brasília. Na madrugada de 5/1/2001, às 2 h e 

45 min, sendo já casado com Catarina, cometeu um homicídio, na cidade de Goiânia – GO. No curso 

da respectiva ação penal, o advogado de Celso impetrou habeas corpus,  requerendo o trancamento 
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da ação, sob o argumento de que seu cliente somente completaria dezoito anos de idade às 15 h 

daquele dia. 

  

Considerando essa situação hipotética e sob o ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, assinale a 

opção correta. 

 a) O trancamento requerido deve ser confirmado pelo juiz, já que restavam mais de 12 h para que 

Celso completasse seu 18.º aniversário e, assim, fosse considerado imputável. 

 b) Celso somente terá dezoito anos de idade no último minuto do dia 5/1/2001, sendo considerado 

menor até tal momento, pois há necessidade do transcurso integral do dia em que alcançou a 

maioridade, para só aí considerá-lo imputável. 

 c) Celso é imputável por fato cometido no dia 5/1/2001, dia de seu aniversário, já no primeiro 

momento. 

 d) Celso é imputável mesmo antes do cometimento do crime, pois, na época do fato criminoso, era 

emancipado pelo casamento, não tendo necessidade de assistência ou representação para os atos 

jurídicos em geral. 

 e) Há dúvida relevante para a hipótese; sendo esta séria e invencível, impõe-se a nulidade ab ovo  do 

processo e seu arquivamento. 

 

 

Questão 57: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Potencial Consciência da ilicitude (Erro de proibição e Descriminantes Putativas) 

Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias do crime e dos institutos da 

Parte Geral do Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir. 

  

Considerando o disposto no Código Penal brasileiro, quanto à matéria do erro, é correto afirmar que, 

em regra, o erro de proibição recai sobre a consciência da ilicitude do fato, ao passo que o erro de tipo 

incide sobre os elementos constitutivos do tipo legal do crime. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 58: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2005 
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Assunto: Potencial Consciência da ilicitude (Erro de proibição e Descriminantes Putativas) 

Selma, mulher tcheca, mora em um trailler alugado no quintal de um casal americano. Ela possui um 

único objetivo na vida: trabalhar para economizar dinheiro suficiente para uma cirurgia em seu filho. 

O senhorio, um policial prestes a perder a casa pelo vencimento da hipoteca, conquista a confiança 

de Selma, que lhe confia seu segredo — economiza os recursos que ganha como operária para pagar a 

cirurgia de seu filho que tem uma doença hereditária que lhe tira gradativamente a visão. Pouco 

depois, o senhorio, disfarçadamente, entra no trailler de Selma e furta-lhe todas as economias. Nesse 

dia, antes de descobrir o furto, Selma é despedida da fábrica e, com a indenização e o dinheiro já 

acumulado, pretende deixar paga a cirurgia de seu filho. Quando ela entra no trailler e descobre vazia 

a lata onde guardava o dinheiro, vai à casa do seu senhorio e pede que ele lhe devolva o dinheiro. Os 

dois iniciam uma luta, durante a qual o revólver dele dispara, atingindo-o. O senhorio, arrependido e 

mortalmente ferido, pede a Selma que lhe tire a vida logo. Selma, não resistindo aos pedidos dele, 

atinge-o fatalmente com diversos golpes utilizando uma caixa de metal. Assim, salva seu dinheiro e 

corre ao cirurgião para pagar a futura operação de seu filho, com a certeza de que ninguém 

acompanha seus passos. Em seguida é presa, acusada de latrocínio e vai a julgamento, pois, para toda 

a sociedade, era o senhorio a vítima. 

  

Maurício Antonio Ribeiro Lopes e Vera Maria de Oliveira Lopes. Dançando no Escuro com o Sistema 

Penal . 

  

Considerando que a situação descrita no texto ocorresse em território brasileiro e fosse analisada de 

acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção correta. 

 a) Uma vez que a negativa advinda do senhorio e a ameaça de perda de visão do filho respaldam a 

conduta de Selma, esta agiu levada pelo estado de necessidade. Essa circunstância atenuante seria 

suficiente para a fixação da pena em período aquém do mínimo legal. Na fase de fixação do 

cumprimento inicial da pena, o julgador deve verificar a presença de circunstâncias judiciais que 

possibilitem o estabelecimento de regime mais favorável a Selma. 

 b) Com a afirmação da imputabilidade e da potencial consciência do injusto, encontra-se 

substancialmente firmada a culpabilidade. Isso é suficiente para que a ordem jurídica estabeleça a 

censura de culpabilidade. 

 c) Selma agiu em legítima defesa putativa (excludente da culpabilidade) e em legítima defesa real 

(excludente da ilicitude). 
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 d) Selma perde, em decorrência do erro de proibição, a compreensão da ilicitude do fato. Supõe que 

atua de forma lícita, conforme a norma. Ela sabe o que faz tipicamente, mas supõe de modo errôneo 

que era permitido. 

 e) Quem se apodera de coisa alheia, que erroneamente considera sua, encontra-se em erro de tipo, 

pois não sabe que subtrai coisa alheia. Quem acredita ter direito de fazer justiça com as próprias 

mãos e se apodera de coisa alheia encontra-se em erro de proibição, sobre a ilicitude de sua conduta. 

Quem desconhece que a coisa de que dispõe está penhorada ou embargada erra sobre uma 

característica do tipo, mas quem, sabendo-o, acredita erroneamente ter direito de dispor dela, 

encontra-se em erro de proibição. 

 

 

Questão 59: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Potencial Consciência da ilicitude (Erro de proibição e Descriminantes Putativas) 

Com relação aos institutos da desistência voluntária, do arrependimento posterior e do 

arrependimento eficaz, ao crime impossível e às infrações qualificadas pelo resultado e 

descriminantes putativas, assinale a opção correta. 

 a)  Crime qualificado pelo resultado é o mesmo que crime preterdoloso. 

 b)  Conforme a teoria limitada da culpabilidade, todo e qualquer erro que recaia sobre uma causa de 

justificação é erro de proibição. 

 c)  De acordo com a doutrina majoritária, a espontaneidade não é requisito para o reconhecimento 

da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. 

 d)  O instituto do arrependimento posterior não se aplica ao autor de um crime de lesão corporal 

culposa. 

 e)  Com relação ao crime impossível, o legislador penal brasileiro adotou a teoria subjetiva. 

 

 

Questão 60: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Potencial Consciência da ilicitude (Erro de proibição e Descriminantes Putativas) 

A respeito do direito penal, julgue o item a seguir. 

 

O erro de proibição pode ser direto — o autor erra sobre a existência ou os limites da proposição 

permissiva —, indireto — o erro do agente recai sobre o conteúdo proibitivo de uma norma penal — e 
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mandamental — quando incide sobre o mandamento referente aos crimes omissivos, próprios ou 

impróprios. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 61: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2005 

Assunto: Potencial Consciência da ilicitude (Erro de proibição e Descriminantes Putativas) 

A respeito da aplicação da lei penal, do fato típico e seus elementos e da culpabilidade, julgue os itens 

a seguir. 

  

I O crime de adultério foi recentemente revogado por uma nova lei, passando a ser considerado fato 

atípico. Em razão disso, todos os inquéritos policiais ou processos em andamento que digam respeito 

a adultério devem ser imediatamente trancados e extintos, bem como cessados os efeitos penais 

decorrentes de eventuais sentenças condenatórias. 

  

II Se um menor com 17 anos e 11 meses de idade seqüestrar uma pessoa e a mantiver em cativeiro 

durante 4 meses, ele não responderá pelo crime, visto que era inimputável à época da infração penal. 

  

III No caso de um cidadão vir a matar alguém sem dolo ou culpa, a exemplo do motorista que atropela 

um suicida que se atira, inesperadamente, diante de seu veículo, ainda que haja morte, não fica 

caracterizado o crime. 

  

IV Não comete furto o agente que subtrai coisa alheia supondo-a própria, visto que o erro incidente 

sobre os elementos do tipo exclui o dolo. Como não existe furto culposo, o erro leva à atipicidade da 

conduta. 

  

V O erro de proibição, quando escusável, isenta o agente de pena, pois trata-se de causa excludente 

de culpabilidade que afasta do agente a potencial consciência da ilicitude. 

  

A quantidade de itens certos é igual a 

 a)  1. 
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 b)  2. 

 c)  3. 

 d)  4. 

 e)  5. 

 

 

Questão 62: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Potencial Consciência da ilicitude (Erro de proibição e Descriminantes Putativas) 

Acerca de erro, julgue o item abaixo. 

O desconhecimento da lei é inescusável, o que não se confunde com erro de proibição, que é a 

ausência de consciência do agente de que a conduta seja proibida. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 63: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Exigibilidade de Conduta Diversa 

Julgue o item seguinte, referente à interpretação da lei penal, às causas de exclusão da culpabilidade 

e às causas de extinção da punibilidade. 

De acordo com o Código Penal, a incidência da exclusão de culpabilidade na coação irresistível 

ocorre apenas nos casos de coação física ou vis absoluta, uma vez que, na coação moral, há apenas 

redução do poder de escolha da vítima entre praticar ou omitir a conduta ou sofrer as consequências 

da coação. 

 (        )Certo 

 (        )Errado 

 

 

Questão 64: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Exigibilidade de Conduta Diversa 

Acerca dos institutos do direito penal brasileiro, julgue o próximo item. 
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Por caracterizar inexigibilidade de conduta diversa, a coação moral ou física exclui a culpabilidade do 

crime. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 65: CESPE - AJ TRE PA/TRE PA/Judiciária/2005 

Assunto: Exigibilidade de Conduta Diversa 

Julgue os itens a seguir, no que concerne às causas que excluem a culpabilidade e a ilicitude. 

I O estrito cumprimento de dever legal e a legítima defesa são causas dirimentes, ou seja, excluem a 

culpabilidade e isentam de pena o autor, por inexigibilidade de conduta diversa. 

II A embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, é causa de exclusão da 

culpabilidade, pois que afasta um de seus elementos, no caso, a imputabilidade. 

III Segundo o entendimento doutrinário dominante, uma das principais diferenças entre as 

excludentes da ilicitude e da culpabilidade é que as primeiras referem-se ao fato enquanto as outras 

referem-se ao autor da conduta delituosa. 

IV O fato de o agente praticar um crime sob o impulso de emoção ou de paixão exclui a culpabilidade, 

pois afasta a potencial consciência da ilicitude. 

V A violação de um domicílio para prestar socorro às vítimas de um desastre afasta a ilicitude da 

conduta, pois não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. 

 

A quantidade de itens certos é igual a 

 a) 1. 

 b) 2. 

 c) 3. 

 d) 4. 

 e) 5. 

 

 

Questão 66: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Concurso de Pessoas 

Com base na parte geral do direito penal, julgue o item abaixo. 
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Em caso de concurso de pessoas para a prática de crime, se algum dos concorrentes participar apenas 

do crime menos grave, será aplicada a ele a pena relativa a esse crime, mesmo que seja previsível o 

resultado mais grave. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 67: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Concurso de Pessoas 

Em 18/2/2011, às 21 horas, na cidade X, João, que planejara detalhadamente toda a empreitada 

criminosa, Pedro, Jerônimo e Paulo, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios com o 

adolescente José, que já havia sido processado por atos infracionais, decidiram subtrair para o grupo 

uma geladeira, um fogão, um botijão de gás e um micro-ondas, pertencentes a Lúcia, que não estava 

em casa naquele momento. Enquanto João e Pedro permaneceram na rua, dando cobertura à ação 

criminosa, Paulo, Jerônimo e José entraram na residência, tendo pulado um pequeno muro e 

utilizado grampos para abrir a porta da casa. Antes da subtração dos bens, Jerônimo, arrependido, 

evadiu-se do local e chamou a polícia. Ainda assim, Paulo e José se apossaram de todos os bens 

referidos e fugiram antes da chegada da polícia. Dias depois, o grupo foi preso, mas os bens não foram 

encontrados. Na delegacia, verificou-se que João, Pedro e Paulo já haviam sido condenados 

anteriormente pelo crime de estelionato, mas a sentença não havia transitado em julgado e que 

Jerônimo tinha sido condenado, em sentença transitada em julgado, por contravenção penal. 

 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item. 

Como o crime foi executado por Paulo e por José, menor de idade, e, por isso, inimputável, não 

incidirá a qualificadora do concurso de pessoas. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 68: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Concurso de Pessoas 
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Em 18/2/2011, às 21 horas, na cidade X, João, que planejara detalhadamente toda a empreitada 

criminosa, Pedro, Jerônimo e Paulo, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios com o 

adolescente José, que já havia sido processado por atos infracionais, decidiram subtrair para o grupo 

uma geladeira, um fogão, um botijão de gás e um micro-ondas, pertencentes a Lúcia, que não estava 

em casa naquele momento. Enquanto João e Pedro permaneceram na rua, dando cobertura à ação 

criminosa, Paulo, Jerônimo e José entraram na residência, tendo pulado um pequeno muro e 

utilizado grampos para abrir a porta da casa. Antes da subtração dos bens, Jerônimo, arrependido, 

evadiu-se do local e chamou a polícia. Ainda assim, Paulo e José se apossaram de todos os bens 

referidos e fugiram antes da chegada da polícia. Dias depois, o grupo foi preso, mas os bens não foram 

encontrados. Na delegacia, verificou-se que João, Pedro e Paulo já haviam sido condenados 

anteriormente pelo crime de estelionato, mas a sentença não havia transitado em julgado e que 

Jerônimo tinha sido condenado, em sentença transitada em julgado, por contravenção penal. 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item. 

De acordo com a teoria objetivo-material, considera-se Paulo autor do crime de furto e João e Pedro, 

partícipes. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 69: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Concurso de Pessoas 

Acerca dos institutos do direito penal brasileiro, julgue o próximo item. 

 

Tratando-se de concurso de agentes, quando comprovada a vontade de um dos autores do fato em 

participar de crime menos grave, a pena será diminuída até a metade, na hipótese de o resultado mais 

grave ter sido previsível, não podendo, contudo, ser inferior ao mínimo da pena cominada ao crime 

efetivamente praticado. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 70: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto: Concurso de Pessoas 

Quanto ao concurso de pessoas, assinale a opção correta. 

 a)  Considere que Sérgio tenha ameaçado Joana com uma arma para que Joaquim, seu comparsa, 

subtraísse o veículo conduzido pela vítima. Nessa situação, Sérgio responderá pelo crime de ameaça 

e Joaquim, pelo crime de furto caracterizado pela subtração. 

 b)  Considere que um pai tenha deixado, negligentemente, as chaves do carro ao alcance do filho 

menor inimputável que, dirigindo o veículo, causou, culposamente, a morte de terceiro. Nessa 

situação, o pai será co-autor do delito. 

 c)  A simples conivência não significa participação, pois, para que alguém possa responder pelo crime, 

deve ter, no mínimo, a vontade de com ele colaborar, não podendo ser responsabilizado por não ter 

impedido a execução do delito, salvo se presente o dever jurídico de impedir o resultado. 

 d)  Considera-se partícipe o autor mediato de um crime, pois quem pratica a conduta descrita no tipo 

penal é outra pessoa, que atua sem vontade ou consciência. 

 

 

 

Questão 71: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Concurso de Pessoas 

Julgue o item seguinte, a respeito de concurso de pessoas, tipicidade, ilicitude, culpabilidade e fixação 

da pena. 

  

Caso um indivíduo obtenha de um amigo, por empréstimo, uma arma de fogo, dando-lhe ciência de 

sua intenção de utilizá-la para matar outrem, o amigo que emprestar a arma será considerado 

partícipe do homicídio se o referido indivíduo cometer o crime pretendido, ainda que este não utilize 

tal arma para fazê-lo e que o amigo não o estimule a praticá-lo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 72: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

Assunto: Concurso de Pessoas 
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Julgue o item a seguir, acerca do concurso de pessoas e dos crimes contra a administração pública. 

 

A participação ínfima ou de somenos é tratada pelo CP da mesma maneira que a menor participação, 

tendo ambas como conseqüência a incidência de minorante da pena em um sexto a um terço. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 73: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Concurso de Pessoas 

No que se refere à punibilidade e às causas de sua extinção, bem como ao concurso de pessoas, julgue 

o item a seguir. 

 

Para um coautor cujas ações tiverem resultado em crime mais grave, apesar de ele ter desejado 

participar de crime de menor gravidade, a pena aplicada deve ser a referente ao crime menos grave, 

que deve ser aumentada até a metade no caso de o resultado mais grave ter sido previsível quando as 

ações foram realizadas. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 74: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Concurso de Pessoas 

A respeito do direito penal, julgue o item a seguir. 

  

Idealizada por Welzel e Roxin e considerada objetivo-subjetiva, a teoria do domínio do fato 

diferencia autoria de participação em função da prática dos atos executórios do delito. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 75: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Concurso de Pessoas 

A respeito do concurso de pessoas, assinale a opção correta. 

 a) As circunstâncias objetivas se comunicam, mesmo que o partícipe delas não tenha conhecimento. 

 b) Em se tratando de peculato, crime próprio de funcionário público, não é possível a coautoria de um 

particular, dada a absoluta incomunicabilidade da circunstância elementar do crime. 

 c) A determinação, o ajuste ou instigação e o auxílio não são puníveis. 

 d) Tratando-se de crimes contra a vida, se a participação for de menor importância, a pena aplicada 

poderá ser diminuída de um sexto a um terço. 

 e) No caso de um dos concorrentes optar por participar de crime menos grave, a ele será aplicada a 

pena referente a este crime, que deverá ser aumentada mesmo na hipótese de não ter sido previsível 

o resultado mais grave. 

 

 

 

Questão 76: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2005 

Assunto: Concurso de Pessoas 

Quanto ao concurso de pessoas em atos criminosos, assinale a opção incorreta. 

 a)  Nos crimes plurissubjetivos, a co-autoria é obrigatória, pois a norma incriminadora, no seu 

preceito primário, reclama a existência de mais de um autor, de maneira que a conduta não pode ser 

praticada por uma só pessoa. 

 b)  O particular que, conscientemente, participa de um peculato em concurso com um funcionário 

público responde por furto e não por crime contra a administração pública, pois tal circunstância não 

se comunica entre os agentes, mesmo que o co-autor ou partícipe dela tenha conhecimento. 

 c)  São requisitos do concurso de pessoas: a pluralidade de condutas, a relevância causal, o liame 

subjetivo ou concurso de vontades e a identidade de infração para co-autores e partícipes, 

ressalvadas apenas as exceções pluralísticas. 

 d)  O autor mediato de um crime não é partícipe, é também autor principal da conduta, só que não 

diretamente, mas pelas mãos de outra pessoa, ocorrendo, no caso, adequação típica direta, porque, 

para o ordenamento jurídico, foi o próprio autor mediato quem realizou o núcleo da ação típica. 
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 e)  Para que se configure o concurso de agentes, é imprescindível a unidade de desígnios, sendo o 

crime o produto de uma cooperação desejada e consciente. Entretanto, não se exige o prévio acordo 

entre os agentes, bastando que uma vontade se alie à outra. 

 

 

 

Questão 77: CESPE - AJ TRE PA/TRE PA/Judiciária/2005 

Assunto: Concurso de Pessoas 

À luz do entendimento doutrinário dominante, assinale a opção correta no que concerne ao concurso 

de pessoas. 

 a) Não há impedimento jurídico ao reconhecimento da co-autoria em crime culposo, pois os que de 

qualquer modo colaboram para a ocorrência do resultado praticam, sempre, ato de execução 

culposo, incidindo nas mesmas penas ao delito cominadas. 

 b) Para a existência do concurso de pessoas, é necessário o ajuste prévio ou concomitante com o 

crime por parte dos agentes. A simples consciência de estar contribuindo para a ação delituosa não 

cria o vínculo subjetivo que dá ao delito o caráter único. 

 c) Considere a seguinte situação hipotética. Abel e Bruno, mediante prévio ajuste, adentraram em 

uma casa para a prática de um furto, todavia, após serem surpreendidos pelo dono da casa, Abel foi 

preso em flagrante e Bruno evadiu-se levando consigo parte dos objetos 

subtraídos. Nessa situação, Abel responderá por furto tentado, enquanto Bruno responderá por 

furto consumado. 

 d) Na autoria mediata, há concurso de pessoas entre o autor mediato, responsável pelo crime, e o 

executor material do delito, como no caso do inimputável por doença mental que é induzido a 

cometer um fato descrito em lei como crime. 

 e) O ajuste, a determinação, a instigação ou o auxílio são sempre puníveis sob a forma de 

participação, mesmo que o delito não chegue à fase de execução. 

 

 

 

Questão 78: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

Assunto: Das Penas 
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Com referência às espécies e à cominação das penas, bem como à sua aplicação e à sua suspensão 

condicional, assinale a opção correta. 

 a) A condenação anterior, no estrangeiro, por crime doloso, por sentença penal condenatória 

transitada, depende de homologação no Brasil para obstar a concessão de sursis. 

 b) As penas de reclusão e de detenção têm em comum o regime de cumprimento inicial fechado, 

sendo vedada a imposição de regime mais gravoso em razão da gravidade abstrata do delito. 

 c) Aos crimes hediondos, por expressa disposição legal, é obrigatória a fixação do regime inicial 

fechado para cumprimento da reprimenda, independentemente da pena aplicada, sendo vedada a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

 d) O condenado por crime contra a administração pública, terá a progressão de regime prisional 

condicionada à reparação do dano que tiver causado, ou à devolução do produto do ilícito praticado, 

com os acréscimos legais. 

 e) A condenação anterior à pena de multa obsta a concessão de sursis e repercute no regime inicial 

de cumprimento da reprimenda e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos. 

 

 

 

Questão 79: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2009 

Assunto: Das Penas Privativas de Liberdade 

Considerando a hipótese de um indivíduo ter sido denunciado e condenado pelo crime de homicídio, 

assinale a opção correta em relação às regras referentes à substituição da pena. 

 a) Se a pena não for superior a quatro anos de reclusão, o indivíduo terá direito à substituição da 

pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, ainda que o crime tenha sido doloso e 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 

 b) Em hipótese alguma, se o réu for reincidente, será possível a substituição da pena privativa de 

liberdade pela pena restritiva de direitos. 

 c) Se o crime for culposo, o réu terá direito à substituição da pena privativa de liberdade, ainda que o 

crime tenha sido cometido com violência à pessoa. 

 d) O juiz, constatando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, poderá 

substituí-la por duas penas restritivas de direito, não podendo a execução ter duração inferior à pena 

privativa de liberdade substituída. 
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Questão 80: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Regimes de cumprimento de pena 

No que concerne ao direito penal, julgue o item que se segue. 

Considere que um indivíduo em livramento condicional seja condenado por sentença irrecorrível, 

por, em data anterior à vigência do livramento, ter quebrado intencionalmente os vidros das janelas 

da casa de seu vizinho. Nessa situação, poderá ocorrer a revogação do livrado condicional. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 81: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Regimes de cumprimento de pena 

Alberto, que já ostentava condenação anterior transitada em julgado por crime de furto, praticou 

outro crime de furto, foi preso em flagrante, confessou o delito e, posteriormente, foi condenado a 

pena privativa de liberdade de um ano e três meses de reclusão sob o regime fechado. Ao prolatar a 

sentença, o juiz agravou a pena base tão somente por força da condenação anterior. 

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 O juiz poderia estabelecer o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. 

 (        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 82: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Regimes de cumprimento de pena 

Julgue o item seguinte, a respeito de concurso de pessoas, tipicidade, ilicitude, culpabilidade e fixação 

da pena. 

É possível que réu primário portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis condenado à pena de 

quatro anos de reclusão inicie o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 83: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Regimes de cumprimento de pena 

Com relação à aplicação da pena, à medida de segurança e ao instituto da prescrição, julgue o item 

que se segue. 

 Segundo o entendimento jurisprudencial dominante, ainda que fixada a pena base no mínimo legal, a 

gravidade abstrata do delito pode justificar o estabelecimento de regime prisional mais gravoso que 

o previsto em lei em razão da sanção imposta. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 84: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015 

Assunto: Regimes de cumprimento de pena 

Em relação às penas, assinale a opção correta. 

 a)  Poderá ser substituída por pena restritiva de direitos a pena privativa de liberdade aplicada a réu 

reincidente, anteriormente condenado pela prática do crime de lesões corporais culposas e 

sentenciado a pena de cinco anos de reclusão pela prática de homicídio culposo. 

 b)  Não se admite que o condenado a prisão em regime fechado execute trabalho externo. 

 c)  A pena de reclusão será cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto; a de detenção, por 

sua vez, será cumprida em regime semiaberto ou aberto, vedada a transferência para o regime 

fechado. 

 d)  De acordo com o CP, o condenado a pena de seis anos de reclusão poderá cumpri-la em regime 

semiaberto, ainda que seja reincidente. 

 e) A pena de multa aplicada de forma isolada, injustificadamente inadimplida pelo condenado, 

poderá ser convertida em pena privativa de liberdade. 

 

 

Questão 85: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Das Penas Restritivas de Direitos 

Em 15/10/2005, nas dependências do banco Y, Carlos, com o objetivo de prejudicar direitos da 

instituição financeira, preencheu e assinou declaração falsa na qual se autodenominava Maurício. No 
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mesmo dia, foi até outra agência do mesmo banco e, agindo da mesma forma, declarou falsamente 

chamar-se Alexandre. Em 1/5/2010, Carlos foi denunciado, tendo a denúncia sido recebida em 

24/5/2010. Após o devido processo legal, em sentença proferida em 23/8/2012, o acusado foi 

condenado a um ano e dois meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 

doze dias-multa, no valor unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma 

pena restritiva  de direitos e multa. O MP não apelou da sentença condenatória. 

Com relação à situação hipotética acima, julgue o item seguinte. 

O juiz deveria ter substituído a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas, de direitos e 

multa, e não por apenas uma, já que Carlos foi condenado a pena superior a um ano. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 86: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da pena de multa 

Em 15/10/2005, nas dependências do banco Y, Carlos, com o objetivo de prejudicar direitos da 

instituição financeira, preencheu e assinou declaração falsa na qual se autodenominava Maurício. No 

mesmo dia, foi até outra agência do mesmo banco e, agindo da mesma forma, declarou falsamente 

chamar-se Alexandre. Em 1/5/2010, Carlos foi denunciado, tendo a denúncia sido recebida em 

24/5/2010. Após o devido processo legal, em sentença proferida em 23/8/2012, o acusado foi 

condenado a um ano e dois meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 

doze dias-multa, no valor unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma 

pena restritiva  de direitos e multa. O MP não apelou da sentença condenatória. 

 

Com relação à situação hipotética acima, julgue o item seguinte. 

O pagamento da pena de multa deverá ser revertido à instituição financeira lesada pelo delito. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 87: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Da Aplicação da Pena 
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No que concerne ao direito penal, julgue o item que se segue. 

 

Se um indivíduo, reincidente, for condenado, por roubo praticado com três majorantes, a doze anos 

de reclusão e ao pagamento de duzentos dias/multa, à razão de um trinta avos do salário mínimo 

vigente à época do fato, a pena privativa de liberdade, nos termos do Código Penal, poderá ser 

aumentada até o triplo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 88: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Aplicação da Pena 

Em 18/2/2011, às 21 horas, na cidade X, João, que planejara detalhadamente toda a empreitada 

criminosa, Pedro, Jerônimo e Paulo, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios com o 

adolescente José, que já havia sido processado por atos infracionais, decidiram subtrair para o grupo 

uma geladeira, um fogão, um botijão de gás e um micro-ondas, pertencentes a Lúcia, que não estava 

em casa naquele momento. Enquanto João e Pedro permaneceram na rua, dando cobertura à ação 

criminosa, Paulo, Jerônimo e José entraram na residência, tendo pulado um pequeno muro e 

utilizado grampos para abrir a porta da casa. Antes da subtração dos bens, Jerônimo, arrependido, 

evadiu-se do local e chamou a polícia. Ainda assim, Paulo e José se apossaram de todos os bens 

referidos e fugiram antes da chegada da polícia. Dias depois, o grupo foi preso, mas os bens não foram 

encontrados. Na delegacia, verificou-se que João, Pedro e Paulo já haviam sido condenados 

anteriormente pelo crime de estelionato, mas a sentença não havia transitado em julgado e que 

Jerônimo tinha sido condenado, em sentença transitada em julgado, por contravenção penal. 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item. 

Jerônimo não pode ser considerado reincidente. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 89: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Da Aplicação da Pena 
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No tocante a aplicação da pena, concurso de crimes e causas de exclusão de ilicitude e de 

culpabilidade, assinale a opção correta. 

 a)  A legítima defesa sucessiva é inadmissível como causa excludente de ilicitude da conduta. 

 b)  A coação física irresistível configura causa excludente da culpabilidade. 

 c)  No que se refere ao concurso de pessoas, configuram exceções à teoria dualista a previsão 

expressa de conduta de cada concorrente em tipo penal autônomo e a cooperação dolosamente 

distinta. 

 d)  Conforme o STJ, aquele que, ao juiz, admite a autoria de um crime, ainda que alegue, em seu favor, 

a existência de causa excludente de ilicitude, pode se beneficiar da atenuante genérica relativa à 

confissão espontânea. 

 e)  De acordo com a jurisprudência do STJ, em se tratando de delitos ocorridos em comarcas 

limítrofes ou próximas, não se admite a continuidade delitiva. 

 

 

 

Questão 90: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Da Aplicação da Pena 

Com relação à aplicação da pena, à medida de segurança e ao instituto da prescrição, julgue o item 

que se segue. 

 Em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, apenas condenações criminais 

transitadas em julgado podem justificar o agravamento da pena base. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 91: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2009 

Assunto: Da Aplicação da Pena 

Em relação aos institutos de direito penal, assinale a opção correta. 

 a)  Tentativa imperfeita ocorre quando o agente pratica todos os atos de execução, mas não chega a 

atingir a vítima. 

 b)  A desistência voluntária e o arrependimento eficaz provocam a exclusão da adequação típica 

indireta, respondendo o autor pelos atos até então praticados e, não, pela tentativa. 
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 c)  Ocorrendo erro de tipo essencial escusável que recaia sobre elementar do crime, exclui-se o dolo 

do agente, que responde, no entanto, pelo delito na modalidade culposa, se previsto em lei. 

 d)  Pela teoria da acessoriedade limitada, o partícipe somente responde pelo crime se o fato principal 

for típico e ilícito, e o autor, culpável. 

 e)  Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, é inadmissível a adoção do regime prisional 

semiaberto aos reincidentes condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a quatro 

anos. 

 

 

Questão 92: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Da Aplicação da Pena 

O ordenamento penal em vigor de há muito vem valorizando a senilidade. Nesse sentido, julgue o 

item subseqüente. 

A pena privativa de liberdade aplicada será atenuada quando o agente for maior de 70 anos de idade 

na data do fato. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 93: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011 

Assunto: Concurso de crimes 

Julgue o item que se segue, à luz dos dispositivos do Código Penal (CP). 

Erro de pessoa é o mesmo que erro na execução ou aberratio ictus. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 94: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Concurso de crimes 

A respeito de institutos diversos de direito penal, julgue o item a seguir. 
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Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inidônea a utilização do critério do 

número de infrações penais praticadas para calcular o percentual de aumento da pena fundado no 

crime continuado. 

(        )Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 95: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Concurso de crimes 

Em 15/10/2005, nas dependências do banco Y, Carlos, com o objetivo de prejudicar direitos da 

instituição financeira, preencheu e assinou declaração falsa na qual se autodenominava Maurício. No 

mesmo dia, foi até outra agência do mesmo banco e, agindo da mesma forma, declarou falsamente 

chamar-se Alexandre. Em 1/5/2010, Carlos foi denunciado, tendo a denúncia sido recebida em 

24/5/2010. Após o devido processo legal, em sentença proferida em 23/8/2012, o acusado foi 

condenado a um ano e dois meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 

doze dias-multa, no valor unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma 

pena restritiva  de direitos e multa. O MP não apelou da sentença condenatória. 

Com relação à situação hipotética acima, julgue o item seguinte. 

As ações de Carlos configuram crime continuado, visto que as condições de tempo, lugar e modo de 

execução foram as mesmas em  ambos os casos, tendo a ação subsequente dado continuidade à 

primeira. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 96: CESPE - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004 

Assunto: Concurso de crimes 

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

do direito penal. 
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Júnior, funcionário público, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma 

de fogo, o veículo de Maria. No mesmo dia, exigiu, para si, diretamente, em razão de sua função como 

funcionário público, vantagem indevida. 

Nessa situação, Júnior agiu em continuidade delitiva, devendo ser aplicada a pena mais grave, 

aumentada de um sexto a dois terços. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 97: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Da Progressão de Pena, da Suspensão e Livramento Condicional 

Julgue o item subsecutivo, acerca de crime e aplicação de penas. 

 Considere que um indivíduo tenha sido condenado por crime hediondo. Nesse caso, para que possa 

requerer progressão de regime de pena, esse indivíduo deve cumprir dois quintos da pena que lhe foi 

imputada, se for primário, e três quintos dessa pena, se for reincidente. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 98: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2010 

Assunto: Da Progressão de Pena, da Suspensão e Livramento Condicional 

Com relação à parte geral do Código Penal, assinale a opção correta. 

 a) Se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior 

hierárquico, são puníveis o autor da ordem e o agente que agiu em obediência hierárquica, havendo, 

em relação a este, causa de redução da pena. 

 b) Agindo o sujeito ativo em legítima defesa, havendo excesso em sua conduta, ele somente 

responderá pelo excesso se o praticar de forma dolosa, não havendo a previsão de responsabilidade 

pelo excesso culposo. 

 c) Em caso de concurso de crimes, a aplicação da pena de multa seguirá a regra de aplicação da pena 

privativa de liberdade, procedendo-se ao cúmulo material ou à aplicação de pena mais grave, quando 

idênticas. 
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 d) A reincidência em crime culposo não impede a aplicação da suspensão da pena, desde que 

presentes os demais requisitos legais. 

 e)  Não se admite o livramento condicional quando o condenado for reincidente em crime doloso. 

 

 

Questão 99: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Da Progressão de Pena, da Suspensão e Livramento Condicional 

O ordenamento penal em vigor de há muito vem valorizando a senilidade. Nesse sentido, julgue o 

item subseqüente. 

 A pena privativa de liberdade que pode ser suspensa quando não superior a dois anos, para o maior 

de 70 anos de idade poderá ser suspensa se não for superior a 4 anos, e por igual prazo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 100: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Das Medidas de Segurança e da Reabilitação 

Em uma área rural, Lucas, reincidente em crime de lesão corporal de natureza grave, apontou uma 

arma de fogo do tipo pistola de calibre 380, municiada com um cartucho, na direção de Flávia, 

determinou que ambos caminhassem para o interior de um matagal existente na localidade, e ali ele 

praticou o crime de estupro na forma consumada. Antes de fugir do local, Lucas ainda revistou a 

roupa de Flávia e levou seu aparelho de telefone celular, que custava duzentos reais. Flávia 

conseguiu abrigo em uma residência próxima ao local do fato, onde relatou o ocorrido a Roberta, que 

ligou para policiais militares do posto mais próximo, os quais conseguiram localizar Lucas e prendê-lo 

na posse da arma de fogo, mas não localizaram o aparelho de telefone celular. Na delegacia de polícia, 

constatou-se que a arma de fogo era produto de furto registrado na semana anterior por Rodrigo, 

detentor do respectivo registro da arma. Lucas foi denunciado pelo MP e, no curso da instrução 

criminal, comprovou-se que ele, ao tempo do crime, por força de desenvolvimento mental 

incompleto, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. 

 

Considerando o caso hipotético acima, julgue o item subsequente. 
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Na sentença, o juiz poderá proferir sentença absolutória imprópria e impor a Lucas medida de 

segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo prazo mínimo de um 

a três anos. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 101: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Das Medidas de Segurança e da Reabilitação 

Com relação à aplicação da pena, à medida de segurança e ao instituto da prescrição, julgue o item 

que se segue. 

Segundo o entendimento pacificado do STJ, a execução de medida de segurança perdurará enquanto 

não cessar a periculosidade do inimputável, sujeitando-se, independentemente do delito, ao tempo 

máximo de duração de trinta anos. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 102: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Da Ação Penal Privada (personalíssima ou subsidiária da pública) 

Com base no que dispõe a CF acerca do direito penal, julgue o item seguinte. 

A titularidade do MP na ação penal pública é excepcionalizada pela ação penal privada subsidiária da 

pública, direito individual do cidadão, a  ele assegurado nos casos em que a ação não é intentada no 

prazo legal. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 103: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

Assunto: Da Extinção da Punibilidade 

Assinale a opção correta com referência à punibilidade e às suas causas de extinção. 
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 a) A prescrição é causa extintiva da punibilidade e, nos delitos de punibilidade condicionada, o termo 

inicial da prescrição começa a correr no dia em que o crime se consumou. 

 b) A ausência de condições objetivas de punibilidade constitui obstáculo ao início ou prosseguimento 

da ação penal. 

 c) As condições objetivas de punibilidade são taxativamente previstas na lei penal e não se 

comunicam aos eventuais coautores ou partícipes da infração penal. 

 d) As condições objetivas de punibilidade são próprias da definição de delito e indispensáveis ao 

nexo causal, uma vez que se encontram abarcadas pelo dolo ou culpa, e delas depende a punibilidade 

objetiva do delito. 

 e) A consumação do crime independe da presença, ou não, das condições de punibilidade, todavia, 

não se verificando estas, o delito não poderá ser punido, nem sequer na forma tentada. 

 

 

Questão 104: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Da Extinção da Punibilidade 

Julgue o item seguinte, referente à interpretação da lei penal, às causas de exclusão da culpabilidade 

e às causas de extinção da punibilidade. 

De acordo com preceito expresso no Código Penal, incluem-se entre as causas extintivas de 

punibilidade as escusas absolutórias. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 105: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Da anistia, graça e indulto. 

Julgue o próximo item, que diz respeito ao indulto. 

O indulto, incidente na execução penal, resulta na extinção da pena privativa de liberdade. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 106: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015 
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Assunto: Da anistia, graça e indulto. 

A respeito dos efeitos da condenação, da ação penal e das causas de extinção da punibilidade 

previstas no Código Penal (CP), assinale a opção correta. 

 a)  Constitui efeito extrapenal automático da condenação pela prática do crime de corrupção passiva 

a perda do cargo ocupado por servidor, desde que a pena aplicada ao condenado seja igual ou 

superior a um ano. 

 b)  O prazo decadencial de seis meses para a propositura de queixa-crime por crime para o qual se 

prevê ação penal privada tem início na data em que ocorrer o fato contra o ofendido, 

independentemente do dia em que tenha tido conhecimento da identidade do autor do crime. 

 c)  A perda do cargo público imposta na sentença penal condenatória, como efeito extrapenal, possui 

efeitos permanentes, contudo não implica impossibilidade de investidura em outro cargo público. 

 d)  As causas de extinção da punibilidade que atingem a pretensão executória eliminam todos os 

efeitos penais de eventual sentença condenatória, não podendo ser pressuposto da reincidência 

tampouco ser usada como título executivo judicial na área cível. 

 e)  A anistia destina-se a um indivíduo determinado, condenado irrecorrivelmente, podendo, assim 

como o indulto, ser concedida de forma total ou parcial. 

 

 

Questão 107: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Da Prescrição 

A respeito da aplicação das penas, das medidas de segurança e dos benefícios penais do condenado, 

assinale a opção correta. 

 a) De acordo com o Código Penal, réu primário condenado à pena de dois anos de reclusão pelo 

crime de furto qualificado consumado não pode se beneficiar da suspensão condicional da pena. 

 b) O cometimento de crime doloso anteriormente à concessão do benefício do livramento 

condicional não enseja a revogação do benefício. 

 c) A medida de segurança, por não possuir natureza de sanção penal, não se sujeita a prazo 

prescricional. 

 d) De acordo com a jurisprudência do STJ, na dosimetria da pena, os fatos posteriores ao crime em 

julgamento não podem ser utilizados para configurar reincidência, mas podem servir de fundamento 

para valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do réu. 
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 e) A reabilitação do condenado poderá ser requerida após a decorrência do prazo de cinco anos, 

contado do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-

se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional. 

 

 

Questão 108: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Da Prescrição 

Pedro, nascido em 29/6/1988, praticou o crime de corrupção de menores em 2/7/2008 e foi 

condenado à pena de um ano e cinco dias de reclusão em sentença publicada no dia 20/11/2013. 

Somente a defesa ofereceu recurso, transitando em julgado a sentença para a acusação. O recurso 

defensivo foi improvido em 19/1/2014. 

Tendo por base a situação hipotética acima e considerando que a denúncia tenha sido recebida em 

11/4/2012, assinale a opção correta em relação à prescrição. 

 a) Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva superveniente. 

 b) A extinção da punibilidade deve ser declarada, por haver transcorrido o curso do prazo 

prescricional da pretensão punitiva intercorrente. 

 c) A prescrição da pretensão punitiva retroativa não é mais admitida pelo Código Penal, o que 

impede seu reconhecimento no caso da questão. 

 d) Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa. 

 e) Não houve o transcurso do prazo prescricional da pretensão punitiva. 

 

 

Questão 109: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Da Prescrição 

No que se refere à punibilidade e às causas de sua extinção, bem como ao concurso de pessoas, julgue 

o item a seguir. 

 O juiz, ao analisar a ocorrência de prescrição depois da sentença transitada em julgado para a 

acusação ou depois de improvido o seu recurso, deve considerar a pena aplicada, não podendo, em 

nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 110: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Da Prescrição 

No que se refere ao instituto da prescrição, assinale a opção correta. 

 a) O Supremo Tribunal Federal entende ser admissível a extinção da punibilidade em virtude da 

prescrição da pretensão punitiva com base na previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, 

ou seja, da pena em perspectiva. 

 b) Não se considera, para fins de aferição da prescrição executória, a redução da pena decorrente da 

concessão de indulto. 

 c) Na hipótese de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, 

computando-se o acréscimo decorrente da continuação. 

 d) O recebimento de denúncia por magistrado absolutamente incompetente não interrompe a 

prescrição penal. 

 e) Anulada a ação penal após a fixação de pena em segundo grau de jurisdição, a prescrição regula-se 

pela pena concretizada no título anulado. 

 

 

Questão 111: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

Assunto: Da Prescrição 

O prazo prescricional da pretensão punitiva 

 a) será calculado sobre o total da pena aplicada a todos os crimes praticados após a incidência do 

acréscimo, se se tratar de concurso formal imperfeito. 

 b) será calculado sobre o total correspondente à soma das penas de todos os crimes praticados, se se 

tratar de crime continuado. 

 c) será calculado sobre o total correspondente à soma de todas as penas dos crimes praticados, se se 

tratar de concurso material. 

 d) será calculado isoladamente em cada crime praticado, desconsiderando-se o acréscimo 

decorrente do concurso, se se tratar de concurso formal perfeito. 

 e) será calculado isoladamente em cada um dos crimes praticados, computando-se o acréscimo 

decorrente da continuidade, se se tratar de crime continuado. 
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Questão 112: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Da Prescrição 

O ordenamento penal em vigor de há muito vem valorizando a senilidade. Nesse sentido, julgue o 

item subsequente. 

O prazo de prescrição é reduzido quando o condenado tiver idade superior a 70 anos de idade na 

data da sentença. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 113: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Dos crimes contra a vida 

Com base no direito penal brasileiro, julgue o item a seguir. 

Considere a seguinte situação hipotética. 

Júlio, com intenção de matar Maria, disparou tiros de revólver em sua direção. Socorrida, Maria foi 

conduzida, com vida, de ambulância, ao hospital; entretanto, no trajeto, o veículo foi abalroado pelo 

caminhão de José, que ultrapassara um sinal vermelho, tendo Maria falecido em razão do acidente. 

Nessa situação, Júlio deverá responder por tentativa de homicídio e José, por homicídio culposo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 114: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto: Dos crimes contra a vida 

A respeito dos crimes contra a pessoa, assinale a opção incorreta. 

 a)  O delito de homicídio é crime de ação livre, pois o tipo não descreve nenhuma forma específica de 

atuação que deva ser observada pelo agente. 

 b)  Tentado ou consumado, o homicídio cometido mediante paga ou promessa de recompensa é 

crime hediondo, recebendo, por conseqüência, tratamento penal mais gravoso. 

 c)  No crime de rixa, a co-autoria é obrigatória, pois a norma incriminadora reclama como condição 

obrigatória do tipo a existência de pelo menos três autores, sendo irrelevante que um deles seja 

inimputável. 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 d)  Para a caracterização do crime de calúnia, é imprescindível a imputação falsa de fato determinado 

e definido na lei como crime ou contravenção penal. 

 

 

Questão 115: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2009 

Assunto: Dos crimes contra a vida 

Pablo atingiu Luiz com cinco disparos de arma de fogo, um na cabeça, dois no tórax e dois nas pernas. 

Luiz foi socorrido e levado ao hospital público mais próximo, apurando-se que necessitava de urgente 

intervenção cirúrgica. No entanto, como, minutos antes de sua chegada ao hospital havia ocorrido 

grave acidente envolvendo dois ônibus e as vítimas estavam sendo socorridas, não foi possível que os 

médicos ministrassem a Luiz, de forma imediata, o tratamento necessário. Convocou-se, então, um 

médico que estava de folga e que, tendo chegado ao hospital 30 minutos após a internação de Luiz, 

passou a cuidar do paciente. Ainda que Luiz tenha recebido atendimento médico, constatou-se que 

seu estado de saúde já se havia agravado e, embora ele tenha sido submetido a cirurgia para retirada 

dos projéteis, não resistiu e veio a falecer. 

 

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a) Houve a superveniência de causa absolutamente independente, consistente na demora no 

atendimento médico a Luiz, o que implica que Pablo somente responderá pelas lesões corporais 

causadas. 

 b) O resultado morte somente foi produzido em razão da ausência de tratamento médico imediato 

da vítima, havendo uma ruptura do nexo causal. 

 c) Ocorreu uma causa superveniente relativamente independente, que impede a responsabilização 

de Pablo pelo resultado morte. 

 d) O resultado morte decorreu do desdobramento normal da conduta praticada por Pablo, que 

responderá pelo resultado produzido. 

 

 

Questão 116: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Dos crimes contra a vida 

No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior e crime 

impossível, julgue o item a seguir. 
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A mãe que, apressada para fazer compras, esquecer o filho recém-nascido dentro de um veículo 

responderá pela prática de homicídio doloso no caso de o bebê morrer por sufocamento dentro do 

veículo fechado, uma vez que ela, na qualidade de agente garantidora, possui a obrigação legal de 

cuidado, proteção e vigilância da criança. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 117: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Dos crimes contra a vida 

Acerca dos crimes previstos na parte especial do Código Penal, julgue o item a seguir. 

 De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes, o chamado homicídio privilegiado-

qualificado, caracterizado pela coexistência de circunstâncias privilegiadoras, de natureza subjetiva, 

com qualificadoras, de natureza objetiva, não é considerado crime hediondo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 118: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Dos crimes contra a vida 

João e Antônia, após infrutíferas tentativas de convencer seus familiares, inimigos, de que o 

relacionamento amoroso que mantinham poderia superar as barreiras advindas dos 

desentendimentos familiares, resolveram, de comum acordo, pôr termo às suas vidas, ingressando 

em um ambiente que foi hermeticamente fechado e no qual, conforme constatou-se posteriormente, 

João abriu uma torneira de gás. 

 

Tendo em vista a situação hipotética acima, julgue o item a seguir. 

 

Caso João morra e Antônia sobreviva, esta responderá por auxílio ao suicídio. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 119: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Dos crimes contra a vida 

João e Antônia, após infrutíferas tentativas de convencer seus familiares, inimigos, de que o 

relacionamento amoroso que mantinham poderia superar as barreiras advindas dos 

desentendimentos familiares, resolveram, de comum acordo, pôr termo às suas vidas, ingressando 

em um ambiente que foi hermeticamente fechado e no qual, conforme constatou-se posteriormente, 

João abriu uma torneira de gás. 

Tendo em vista a situação hipotética acima, julgue o item a seguir. 

Vindo Antônia a morrer e sobrevivendo João, este responderá por homicídio. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 120: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Dos crimes contra a vida 

João e Antônia, após infrutíferas tentativas de convencer seus familiares, inimigos, de que o 

relacionamento amoroso que mantinham poderia superar as barreiras advindas dos 

desentendimentos familiares, resolveram, de comum acordo, pôr termo às suas vidas, ingressando 

em um ambiente que foi hermeticamente fechado e no qual, conforme constatou-se posteriormente, 

João abriu uma torneira de gás. 

Tendo em vista a situação hipotética acima, julgue o item a seguir. 

Advindo lesões corporais de natureza grave em ambos, Antônia responderá por tentativa de suicídio 

contra João. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 121: CESPE - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Assunto: Dos crimes contra a vida 
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Rubens e Antônio, imbuídos do desejo de matar Jonas, acertaram como tal tarefa seria feita. Rubens 

comprou um revólver e o entregou a Antônio para que procedesse à empreitada. Antônio efetuou um 

disparo contra Jonas, atingindo-o no peito. Descoberta a trama assassina, Rubens alegou que havia 

desistido antes de Antônio cometer o homicídio. 

  

Diante dessa situação hipotética e considerando a doutrina jurisprudencial dominante, Rubens 

 a) responderá por homicídio, já que não desistiu voluntariamente, mas somente quando foi 

descoberta a trama assassina. 

 b) não responderá por nenhum delito, uma vez que quando desistiu do crime não havia sido iniciada 

a execução. 

 c) responderá por tentativa de homicídio, já que houve arrependimento posterior que 

fundamentaria a acusação pelos atos já praticados. 

 d) responderá por tentativa de homicídio, já que desistiu voluntariamente do cometimento do crime. 

 e) responderá por homicídio, já que não é admitida desistência voluntária em concurso de pessoas, 

nem tampouco em crime consumado. 

 

 

Questão 122: CESPE - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004 

Assunto: Das lesões corporais 

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

do direito penal. 

Diógenes jogou uma bola de gesso para o alto, assumindo o risco de produzir ofensa à integridade 

física dos transeuntes. Em conseqüência, Gilson, passando pelo local, sofreu lesões corporais leves 

em seu rosto. 

Nessa hipótese, é correto afirmar que Diógenes praticou lesão corporal dolosa, na modalidade dolo 

eventual, e que a ação penal será pública condicionada à representação do ofendido. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 123: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Das lesões corporais 
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Fernando, Antônio e Marcos, que nutriam rivalidade recíproca, encontraram-se em uma festa e 

passaram a se agredir mutuamente, sendo que Paulo, desafeto de Antônio, ingressou no tumulto e 

desferiu golpe de faca no último, lesionando-o seriamente. No mesmo contexto, Fabiano, conhecido 

brigão da localidade, aproveitando-se da confusão, distribuiu socos e pontapés, retirando-se do 

tumulto antes do término. 

 

Com base na situação hipotética acima, julgue o item que se segue. 

 Estarão ausentes os elementos do crime de lesões corporais caso Paulo seja inimputável. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 124: CESPE - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Assunto: Das lesões corporais 

Um indivíduo, ao volante de um possante automóvel, em velocidade incompatível com a via de 

rolamento, atropelou um transeunte, causando-lhe diversas lesões corporais. 

Nessa situação hipotética, a doutrina classifica o fato praticado como um delito 

 a) de trânsito. 

 b) automotivo. 

 c) de circulação. 

 d) de transporte. 

 e) rodoviário. 

 

 

Questão 125: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Da rixa 

Fernando, Antônio e Marcos, que nutriam rivalidade recíproca, encontraram-se em uma festa e 

passaram a se agredir mutuamente, sendo que Paulo, desafeto de Antônio, ingressou no tumulto e 

desferiu golpe de faca no último, lesionando-o seriamente. No mesmo contexto, Fabiano, conhecido 

brigão da localidade, aproveitando-se da confusão, distribuiu socos e pontapés, retirando-se do 

tumulto antes do término. 
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Com base na situação hipotética acima, julgue o item que se segue. 

Paulo responderá por lesões corporais em Antônio, o que não poderá ser atribuído aos demais 

contendores. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 126: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Da rixa 

Fernando, Antônio e Marcos, que nutriam rivalidade recíproca, encontraram-se em uma festa e 

passaram a se agredir mutuamente, sendo que Paulo, desafeto de Antônio, ingressou no tumulto e 

desferiu golpe de faca no último, lesionando-o seriamente. No mesmo contexto, Fabiano, conhecido 

brigão da localidade, aproveitando-se da confusão, distribuiu socos e pontapés, retirando-se do 

tumulto antes do término. 

Com base na situação hipotética acima, julgue o item que se segue. 

Fabiano, apesar de ter desistido voluntariamente da rixa, nada fez para impedir o resultado de lesões 

corporais em Antônio, que era seu dever, daí porque responderá pela participação nas lesões sofridas 

por Antônio. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 127: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Dos crimes contra a honra 

A respeito dos delitos resultantes de preconceito (Lei n.º 7.716/1989) e das disposições da parte 

especial do Código Penal, julgue o item seguinte. 

Aquele que imputar a outrem termos pejorativos referentes à sua raça, com o nítido intuito de lesão 

à sua honra, deverá responder pelo crime de racismo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 128: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

Assunto: Dos crimes contra a honra 

Em relação aos crimes contra a honra, assinale a opção correta. 

 a) A lei penal prevê a impossibilidade de arguição da exceção da verdade no crime de calúnia se o 

fato imputado for crime de ação privada e o ofendido não tiver sido condenado por sentença 

irrecorrível. 

 b) O crime de difamação não admite a exceção da verdade, mas permite que o agente ofereça a 

exceção de notoriedade do fato, de modo a demonstrar que, para o agente, o fato era de domínio 

público, afastando o dolo da conduta. 

 c) A configuração do crime de calúnia prescinde da imputação falsa de fato definido como crime ou 

contravenção, podendo ser suprida mediante a determinação e a presença do animus caluniandi. 

 d) A consumação do crime de calúnia se dá com o conhecimento, por parte do sujeito passivo, da 

imputação falsa de fato definido como crime, independentemente da ciência ou divulgação por parte 

de terceiros. 

 e) O autor de imputação falsa de fato descrito como infração penal que, na mesma circunstância, der 

causa à instauração de investigação policial e de processo judicial contra a vítima responderá em 

concurso material pelos crimes de calúnia e denunciação caluniosa. 

 

 

Questão 129: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2009 

Assunto: Dos crimes contra a honra 

Nas opções abaixo são apresentadas situações hipotéticas seguidas de assertivas a serem julgadas. 

Assinale a opção correspondente à assetiva correta. 

 a) Em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido para a residência de Lucas, agentes 

da Polícia Federal encontraram diversos produtos importados, desacompanhados de nota fiscal e 

guia de importação, bem como um laboratório destinado à falsificação de DVDs. O auto de prisão em 

flagrante foi encaminhado ao Ministério Público Federal. O procurador da República constatou 

estarem presentes indícios da prática dos crimes de descaminho e de violação de direito autoral, de 

competência, respectivamente, da justiça federal e da justiça comum. Considerando estar 

configurada a conexão probatória, o procurador da República ofereceu denúncia pela prática dos 

crimes previstos nos arts. 184 e 334 do Código Penal (descaminho e violação de direito autoral). 

Durante a instrução criminal, Lucas apresentou documentos que demonstraram a regularidade da 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

importação dos produtos apreendidos em sua residência, bem como o pagamento do imposto de 

importação. 

Nessa situação, evidenciando-se que não houve a prática do crime de competência da justiça federal, 

cessa a conexão, devendo o juiz federal encaminhar os autos para a justiça comum. 

 b) Álvaro foi denunciado pela prática do crime de homicídio e, ao se submeter a júri popular, sua 

infração foi desclassificada pelo Conselho de Sentença para homicídio culposo. 

Nesse caso, o Conselho de Sentença do júri continua competente para o julgamento do delito. 

 c) Márcia praticou reiteradamente o crime de estelionato, aproveitando-se das mesmas 

circunstâncias de tempo, modo, lugar e maneira de execução. Suas vítimas registraram ocorrência na 

delegacia, tendo sido instaurados cinco inquéritos policiais que resultaram em cinco ações penais 

perante juízos diversos, tendo uma delas sentença definitiva. 

Nesse caso, tratando-se de continuidade delitiva, será obrigatória a reunião dos processos perante o 

mesmo juízo. 

 d) Sóstenes, deputado federal, ajuizou ação penal contra Davi perante a vara criminal de Goiânia, 

acusando-o de ter praticado o crime de calúnia. Davi opôs e foi admitida exceção da verdade 

Nessa hipótese, a exceção deverá ser julgada pelo STF. 

 

 

Questão 130: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Furto (arts. 155 e 156 do CP) 

Em 18/2/2011, às 21 horas, na cidade X, João, que planejara detalhadamente toda a empreitada 

criminosa, Pedro, Jerônimo e Paulo, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios com o 

adolescente José, que já havia sido processado por atos infracionais, decidiram subtrair para o grupo 

uma geladeira, um fogão, um botijão de gás e um micro-ondas, pertencentes a Lúcia, que não estava 

em casa naquele momento. Enquanto João e Pedro permaneceram na rua, dando cobertura à ação 

criminosa, Paulo, Jerônimo e José entraram na residência, tendo pulado um pequeno muro e 

utilizado grampos para abrir a porta da casa. Antes da subtração dos bens, Jerônimo, arrependido, 

evadiu-se do local e chamou a polícia. Ainda assim, Paulo e José se apossaram de todos os bens 

referidos e fugiram antes da chegada da polícia. Dias depois, o grupo foi preso, mas os bens não foram 

encontrados. Na delegacia, verificou-se que João, Pedro e Paulo já haviam sido condenados 

anteriormente pelo crime de estelionato, mas a sentença não havia transitado em julgado e que 

Jerônimo tinha sido condenado, em sentença transitada em julgado, por contravenção penal. 
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Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item. 

Tendo sido a subtração dos objetos praticada na companhia de menor de dezoito anos de idade, João, 

Pedro e Paulo praticaram o crime de furto qualificado em concurso formal com o delito de corrupção 

de menores, ainda que José já houvesse praticado outros delitos à data do crime. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 131: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Furto (arts. 155 e 156 do CP) 

Em 18/2/2011, às 21 horas, na cidade X, João, que planejara detalhadamente toda a empreitada 

criminosa, Pedro, Jerônimo e Paulo, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios com o 

adolescente José, que já havia sido processado por atos infracionais, decidiram subtrair para o grupo 

uma geladeira, um fogão, um botijão de gás e um micro-ondas, pertencentes a Lúcia, que não estava 

em casa naquele momento. Enquanto João e Pedro permaneceram na rua, dando cobertura à ação 

criminosa, Paulo, Jerônimo e José entraram na residência, tendo pulado um pequeno muro e 

utilizado grampos para abrir a porta da casa. Antes da subtração dos bens, Jerônimo, arrependido, 

evadiu-se do local e chamou a polícia. Ainda assim, Paulo e José se apossaram de todos os bens 

referidos e fugiram antes da chegada da polícia. Dias depois, o grupo foi preso, mas os bens não foram 

encontrados. Na delegacia, verificou-se que João, Pedro e Paulo já haviam sido condenados 

anteriormente pelo crime de estelionato, mas a sentença não havia transitado em julgado e que 

Jerônimo tinha sido condenado, em sentença transitada em julgado, por contravenção penal. 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item. 

O fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno não implicará aumento de pena, uma 

vez que a vítima não estava repousando em sua residência no momento da ação criminosa. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 132: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Furto (arts. 155 e 156 do CP) 
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Em 18/2/2011, às 21 horas, na cidade X, João, que planejara detalhadamente toda a empreitada 

criminosa, Pedro, Jerônimo e Paulo, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios com o 

adolescente José, que já havia sido processado por atos infracionais, decidiram subtrair para o grupo 

uma geladeira, um fogão, um botijão de gás e um micro-ondas, pertencentes a Lúcia, que não estava 

em casa naquele momento. Enquanto João e Pedro permaneceram na rua, dando cobertura à ação 

criminosa, Paulo, Jerônimo e José entraram na residência, tendo pulado um pequeno muro e 

utilizado grampos para abrir a porta da casa. Antes da subtração dos bens, Jerônimo, arrependido, 

evadiu-se do local e chamou a polícia. Ainda assim, Paulo e José se apossaram de todos os bens 

referidos e fugiram antes da chegada da polícia. Dias depois, o grupo foi preso, mas os bens não foram 

encontrados. Na delegacia, verificou-se que João, Pedro e Paulo já haviam sido condenados 

anteriormente pelo crime de estelionato, mas a sentença não havia transitado em julgado e que 

Jerônimo tinha sido condenado, em sentença transitada em julgado, por contravenção penal. 

 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item. 

 

Dada a utilização de grampos para a abertura da porta da residência da vítima, incidirá, no caso 

concreto, a qualificadora do emprego de chave falsa. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 133: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Furto (arts. 155 e 156 do CP) 

Em 18/2/2011, às 21 horas, na cidade X, João, que planejara detalhadamente toda a empreitada 

criminosa, Pedro, Jerônimo e Paulo, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios com o 

adolescente José, que já havia sido processado por atos infracionais, decidiram subtrair para o grupo 

uma geladeira, um fogão, um botijão de gás e um micro-ondas, pertencentes a Lúcia, que não estava 

em casa naquele momento. Enquanto João e Pedro permaneceram na rua, dando cobertura à ação 

criminosa, Paulo, Jerônimo e José entraram na residência, tendo pulado um pequeno muro e 

utilizado grampos para abrir a porta da casa. Antes da subtração dos bens, Jerônimo, arrependido, 

evadiu-se do local e chamou a polícia. Ainda assim, Paulo e José se apossaram de todos os bens 

referidos e fugiram antes da chegada da polícia. Dias depois, o grupo foi preso, mas os bens não foram 
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encontrados. Na delegacia, verificou-se que João, Pedro e Paulo já haviam sido condenados 

anteriormente pelo crime de estelionato, mas a sentença não havia transitado em julgado e que 

Jerônimo tinha sido condenado, em sentença transitada em julgado, por contravenção penal. 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item. 

O fato de os bens subtraídos não terem sido recuperados não justifica, no caso de condenação dos 

agentes, o aumento da pena-base a  título de valoração negativa da circunstância judicial das 

consequências do crime, por constituir aspecto ínsito ao tipo penal de furto. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 134: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Do Furto (arts. 155 e 156 do CP) 

Jonas, policial militar em serviço velado no interior de uma viatura descaracterizada em 

estacionamento público próximo a uma casa de eventos, onde ocorria grande espetáculo de música, 

percebeu a presença de Mauro, com vinte e quatro anos de idade, que já ostentava condenação 

transitada em julgado por crime de receptação. Na oportunidade, Jonas viu que Mauro usou um 

pequeno canivete para abrir um automóvel e neste ingressou rapidamente. Fábio, com dezessete 

anos de idade, e que acompanhava Mauro, entrou pela porta direita do passageiro e sentou-se no 

banco. Mauro usou o mesmo canivete para dar partida na ignição do motor e se evadir do local na 

condução do veículo. Jonas informou sobre o fato a outros agentes em viaturas policiais, os quais, em 

diligências, localizaram o veículo conduzido por Mauro e prenderam-no cerca de dez minutos depois 

da abordagem. Em revista pessoal realizada por policiais militares em Mauro, foi apreendida arma de 

fogo que se encontrava em sua cintura: um revólver de calibre 38, municiado com dois projéteis, do 

qual o portador não tinha qualquer registro ou porte legalmente válido em seu nome. O canivete foi 

encontrado na posse de Fábio. 

Com referência à situação hipotética acima relatada, jugue o item que se segue. 

Mauro cometeu crime de furto na modalidade tentada, admitida a redução da pena de um sexto a 

dois terços, conforme consta no CP. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 135: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Do Roubo e da Extorsão (arts. 157 a 160 do CP) 

No que se refere aos crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e contra a fé e a 

administração públicas, julgue o item que se segue. 

 

Cometerá o crime de extorsão o servidor público que, em razão do cargo e mediante grave ameaça, 

exigir para si vantagem econômica. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 136: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Do Roubo e da Extorsão (arts. 157 a 160 do CP) 

Julgue o item subsecutivo, acerca de crime e aplicação de penas. 

  

Na hipótese de condenação pela prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo 

emprego de arma, o juiz deve fundamentar concretamente o aumento na terceira fase de aplicação 

da pena, sendo insuficiente, para a sua exasperação, a mera indicação do número de majorantes. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 137: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Do Roubo e da Extorsão (arts. 157 a 160 do CP) 

Assinale a opção correta, no que se refere ao concurso de crimes. 

 a) Não se admite a suspensão condicional do processo se a soma da pena mínima com o aumento 

mínimo de um sexto for superior a um ano. 

 b) Não se aplica a continuidade delitiva quando os delitos atingirem bens jurídicos personalíssimos 

de pessoas diversas, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

 c) O Supremo Tribunal Federal admite a continuidade delitiva entre os crimes de furto e roubo. 
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 d) Configura-se concurso material a ação única lesiva ao patrimônio de diversas pessoas. 

 e) Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o princípio da consunção 

entre os crimes de falsidade e estelionato, por se tratar de caso de aplicação do concurso formal. 

 

 

 

Questão 138: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

Assunto: Do Roubo e da Extorsão (arts. 157 a 160 do CP) 

Antônio e mais três pessoas, todas desempregadas, reuniram-se no intuito de planejar e executar 

crimes de roubos armados a carros-fortes. 

 

Nessa situação hipotética, a conduta de Antônio 

 a) não caracteriza crime de associação criminosa, pois, havendo mais de três agentes, caracteriza-se 

a organização criminosa, dado o princípio da especialidade. 

 b) só poderá ser caracterizada como crime de organização criminosa se a pena máxima prevista 

pelos delitos praticados for igual ou superior a quatro anos e se estes tiverem caráter transnacional. 

 c) configura crime de roubo em concurso de pessoas, em face da associação transitória dos agentes, 

já que não houve divisão de tarefas nem hierarquia entre eles. 

 d) só poderá ser caracterizada como crime de associação criminosa se os outros agentes forem 

maiores de idade ou praticarem pelo menos um roubo. 

 e) configura crime de associação criminosa, ainda que os agentes sejam quatro e a pena máxima 

prevista para a prática do crime de roubo seja superior a quatro anos. 

 

 

 

Questão 139: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto: Do Estelionato e das Outras Fraudes (arts. 171 a 179 do CP) 

Em relação a culpabilidade, imputabilidade e punibilidade penal, assinale a opção correta. 

 

 a)  Considere a seguinte situação hipotética. Gabriel, ciente de que sua conta bancária estava 

encerrada, emitiu um cheque em pagamento de mercadorias. Após constatar que o título não possuía 

fundos, seu beneficiário levou o fato ao conhecimento da autoridade policial, que instaurou o 
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competente inquérito policial e, após sua conclusão, remeteu-o à justiça. Indiciado, Gabriel efetuou o 

pagamento antes do oferecimento da denúncia. Nessa situação, a ação penal não poderá ser 

instaurada, pois a punibilidade foi extinta pelo pagamento do cheque. 

 b)  A coação moral irresistível é causa de exclusão da antijuridicidade, pois, se o sujeito pratica o fato 

sob grave ameaça, não concorre a liberdade psíquica em sua conduta, com a conseqüente exclusão 

da própria vontade, primeiro elemento do fato típico. 

 c)  A menoridade penal é causa de exclusão da imputabilidade, pois entende-se que o adolescente 

menor de dezoito anos possui desenvolvimento mental incompleto, sendo, portanto, isento de pena, 

por ausência de culpabilidade. 

 d)  O artigo do Código Penal que prevê as causas extintivas da punibilidade é taxativo, proibindo que 

sejam admitidas outras hipóteses extintivas além daquelas nele relacionadas 

 

 

 

Questão 140: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Do Estelionato e das Outras Fraudes (arts. 171 a 179 do CP) 

No que se refere aos crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e contra a fé e a 

administração públicas, julgue o item que se segue. 

  

Praticará o crime de estelionato aquele que obtiver para si vantagem ilícita, em prejuízo de incapaz, 

mantendo-o em erro, mediante fraude. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 141: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Das Disposições Gerais dos Crimes contra o Patrimônio (arts. 181 a 183 do CP) 

Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte. 

  

Em se tratando de direito penal, admite-se a analogia quando existir efetiva lacuna a ser preenchida e 

sua aplicação for favorável ao réu. Constitui exemplo de analogia a aplicação ao companheiro em 
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união estável da regra que isenta de pena o cônjuge que subtrai bem pertencente ao outro cônjuge, 

na constância da sociedade conjugal. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 142: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Dos Crimes contra a Dignidade Sexual 

Com base na parte geral do direito penal, julgue o item abaixo. 

 

Considere a seguinte situação hipotética. 

 

Lúcio manteve relação sexual com Márcia, após conhecê-la em uma boate, cujo acesso era proibido 

para menores de 18 anos, tendo ela afirmado a Lúcio ter 19 anos de idade, plenamente compatível 

com sua compleição física. Nessa situação, constatado posteriormente que Márcia era menor de 14 

anos, Lúcio não será punido por crime de estupro, tendo em vista que a jurisprudência do STF 

reconhece, no caso, o erro de proibição, que afasta a culpabilidade do agente. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 143: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Dos crimes contra a Liberdade Sexual 

Julgue o item subsecutivo, a respeito dos crimes previstos na Parte Especial do Código Penal. 

Considere que Armando, penalmente imputável, no dia 25/3/2013, mediante grave ameaça, tenha 

constrangido Maria, de dezesseis anos de idade, à prática de conjunção carnal e ato libidinoso 

diverso, no mesmo cenário fático. Nessa situação, Armando responderá por dois delitos — estupro e 

atentado violento ao pudor — em concurso material, devendo ser condenado a pena equivalente à 

soma das sanções previstas para cada um desses crimes. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 144: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Dos crimes contra a Liberdade Sexual 

Em uma área rural, Lucas, reincidente em crime de lesão corporal de natureza grave, apontou uma 

arma de fogo do tipo pistola de calibre 380, municiada com um cartucho, na direção de Flávia, 

determinou que ambos caminhassem para o interior de um matagal existente na localidade, e ali ele 

praticou o crime de estupro na forma consumada. Antes de fugir do local, Lucas ainda revistou a 

roupa de Flávia e levou seu aparelho de telefone celular, que custava duzentos reais. Flávia 

conseguiu abrigo em uma residência próxima ao local do fato, onde relatou o ocorrido a Roberta, que 

ligou para policiais militares do posto mais próximo, os quais conseguiram localizar Lucas e prendê-lo 

na posse da arma de fogo, mas não localizaram o aparelho de telefone celular. Na delegacia de polícia, 

constatou-se que a arma de fogo era produto de furto registrado na semana anterior por Rodrigo, 

detentor do respectivo registro da arma. Lucas foi denunciado pelo MP e, no curso da instrução 

criminal, comprovou-se que ele, ao tempo do crime, por força de desenvolvimento mental 

incompleto, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. 

Considerando o caso hipotético acima, julgue o item subsequente. 

Após ser condenado a pena pelo crime de estupro, Lucas deverá cumpri-la inicialmente em regime 

fechado, podendo a progressão de regime ocorrer após o cumprimento de dois quintos da pena. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 145: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Dos crimes contra a Liberdade Sexual 

No que se refere aos crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e contra a fé e a 

administração públicas, julgue o item que se segue. 

Cometerá o crime de estupro a mulher que constranger homem, mediante grave ameaça, a com ela 

praticar conjunção carnal. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 146: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Dos crimes contra a Liberdade Sexual 

Depois de intensas investigações policiais, somente após ter sido fornecida por vítima de estupro 

gravação de conversa telefônica que teve com seus agressores foi descoberta autoria parcial do 

crime. O Ministério Público ofereceu denúncia com base na prova apresentada contra Antônio e José 

pela prática de estupro contra Emengarda, mediante violência real comprovada por auto de exame 

de corpo de delito que constatou lesões corporais graves e relações sexuais recentes. Durante a 

instrução criminal, os denunciados negaram a autoria, tendo Emengarda prestado depoimento, 

relatando o crime como tendo sido praticado por Antônio, José e Lucas, e, pelo temor que sentia de 

seus algozes, pediu a retirada dos réus da sala de audiência, o que foi feito. Finda a instrução, o 

Ministério Público pediu a condenação dos réus, vindo a ser proferida sentença condenatória 

determinando o regime de cumprimento da pena inicialmente fechado. Outro promotor de justiça, 

tomando ciência dos autos e da sentença, apresentou recurso e trasladou peças dos autos, 

oferecendo denúncia contra Lucas, que, citado por edital, quedou-se revel, vindo o magistrado a 

nomear defensor para o mesmo que ofereceu defesa prévia, prosseguindo o feito até final sentença 

condenatória que se valeu da prova produzida no processo original. 

Com base na situação hipotética acima, julgue o item a seguir. 

Apesar de a ação penal nos crimes contra a liberdade sexual ser, de regra, privada, no caso em apreço 

será pública incondicionada, por ter sido praticada em concurso de pessoas. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 147: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Dos crimes Sexuais contra Vulnerável 

Com relação ao excesso punível, aos crimes contra a dignidade sexual, aos crimes contra o 

sentimento religioso e o respeito aos mortos, aos crimes contra a família e aos crimes contra a 

administração pública, assinale a opção correta. 

 a) No crime de bigamia, a data do fato constitui o termo inicial do prazo prescricional. 

 b) Comete o crime de concussão o empregado de empresa pública que, utilizando-se de grave 

ameaça, exige para si vantagem econômica. 
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 c) Ao contrário do que ocorria com a Parte Geral do Código Penal de 1940, o Código Penal atual não 

prevê, expressamente, a aplicabilidade das regras de excesso punível às quatro causas de exclusão de 

ilicitude. 

 d) No estupro de vulnerável, a presunção de violência é absoluta, segundo a jurisprudência do STJ, 

sendo irrelevante a aquiescência do menor ou mesmo o fato de já ter mantido relações sexuais 

anteriormente. 

 e) As cinzas humanas não podem ser objeto material do crime de vilipêndio a cadáver. 

 

 

Questão 148: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Da Moeda Falsa 

A respeito dos delitos resultantes de preconceito (Lei n.º 7.716/1989) e das disposições da parte 

especial do Código Penal, julgue o item seguinte. 

A conduta consistente na emissão de título ao portador sem permissão legal constitui crime contra a 

fé pública. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 149: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Falsidade Documental 

Em 15/10/2005, nas dependências do banco Y, Carlos, com o objetivo de prejudicar direitos da 

instituição financeira, preencheu e assinou declaração falsa na qual se autodenominava Maurício. No 

mesmo dia, foi até outra agência do mesmo banco e, agindo da mesma forma, declarou falsamente 

chamar-se Alexandre. Em 1/5/2010, Carlos foi denunciado, tendo a denúncia sido recebida em 

24/5/2010. Após o devido processo legal, em sentença proferida em 23/8/2012, o acusado foi 

condenado a um ano e dois meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 

doze dias-multa, no valor unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma 

pena restritiva  de direitos e multa. O MP não apelou da sentença condenatória. 

 

Com relação à situação hipotética acima, julgue o item seguinte. 
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Ao preencher e assinar declarações adotando nome falso, Carlos praticou o crime de falsidade 

ideológica. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 150: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Da Falsidade Documental 

Com base no direito penal brasileiro, julgue o item a seguir. 

A inserção, em assentamento de registro civil, de declaração falsa com vistas à alteração da verdade 

sobre fato juridicamente relevante configura crime de falsidade ideológica, com aumento de pena em 

razão da natureza do documento. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 151: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Da Falsidade Documental 

No que se refere aos crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e contra a fé e a 

administração públicas, julgue o item que se segue. 

 Cometerá o delito de falsidade ideológica o médico que emitir atestado declarando, falsamente, que 

determinado paciente está acometido por enfermidade. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 152: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2010 

Assunto: Da Falsidade Documental 

Acerca dos crimes contra a fé e a administração públicas, assinale a opção correta. 

 a)  O crime de uso de documento falso não possui preceito secundário específico, sendo aplicável a 

tal crime a pena cominada à falsificação ou à alteração do documento. 
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 b)  Considerando que um indivíduo tenha falsificado cinquenta moedas metálicas de vinte e cinco 

centavos de reais, colocando-as em circulação, segundo o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), por serem as moedas de pequeno valor, será aplicável o princípio da insignificância, pela 

mínima ofensividade da conduta do agente. 

 c)  No crime de corrupção passiva, a pena não será aumentada se, em consequência da vantagem ou 

promessa, o funcionário retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício, pois tal fato já constitui 

elementar do crime. 

 d)  Praticará crime de prevaricação o funcionário público que deixe de responsabilizar, por 

indulgência, subordinado que cometa infração no exercício do cargo, tendo competência para fazê-lo. 

 e)  O indivíduo que, no exercício da função pública, tenha praticado violência contra colega de 

trabalho responderá por lesões corporais, pois não há previsão de crime funcional próprio 

semelhante. 

 

 

Questão 153: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015 

Assunto: Da Falsidade Documental 

Ao participar de uma blitz, Marcelo, policial militar, solicitou que determinado condutor parasse o 

veículo que conduzia, para verificações de rotina. O condutor parou o veículo, mas recusou-se a 

apresentar os documentos do carro, contrariando, reiteradamente, as ordens de Marcelo, que, 

irritado, passou a agredir o motorista com socos e pontapés. Os envolvidos foram encaminhados à 

delegacia de polícia, onde foi aberto inquérito policial para apurar os fatos. Marcelo foi, então, ao 

Instituto Médico Legal e, sem qualquer autorização, preencheu um formulário de exame de corpo de 

delito que estava em branco, de forma a fazer nele constar a inexistência de lesões corporais no 

condutor, que, conforme apurado, se chamava José. 

  

Nessa situação hipotética, Marcelo cometeu os crimes de 

 a)  abuso de autoridade e falsidade ideológica, e José praticou o crime de desobediência. 

 b)  abuso de autoridade e falsificação de documento público, e José cometeu o crime de 

desobediência. 

 c)  abuso de autoridade e falsidade ideológica, e José cometeu o delito de resistência. 

 d)  violência arbitrária e falsidade ideológica, e José praticou o delito de desobediência. 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 e)  violência arbitrária e falsificação de documento público, e José praticou a infração penal de 

resistência. 

 

 

Questão 154: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2009 

Assunto: Da Falsidade Documental 

A respeito dos crimes contra a fé pública, assinale a opção correta. 

 a)  A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de moeda 

falsa, de competência da justiça federal. 

 b)  Em se tratando de concurso de crimes em que um deles tutela a fé pública, a jurisprudência do STJ 

inadmite a absorção de um delito de pena mais grave por outro de pena menor. 

 c)  A substituição de fotografia no documento de identidade verdadeiro caracteriza, em tese, o delito 

de falsa identidade. 

 d)  Aquele que, por solicitação de um policial, apresenta carteira de habilitação falsa não comete o 

crime de uso de documento falso, uma vez que a conduta não foi espontânea. 

 e)  No delito de falsidade ideológica, o documento é formalmente perfeito, sendo, no entanto, falsa a 

ideia nele contida. 

 

 

Questão 155: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

Assunto: Da Falsidade Documental 

Caracteriza crime de falsidade ideológica a conduta consistente em 

 a) omitir que está empregado ao preencher cadastro público para obtenção de benefício social. 

 b) trocar a foto do documento de identificação por outra, própria, mais recente. 

 c) fingir que é outra pessoa para obter algum benefício, como o ingresso em evento privado. 

 d) utilizar o título de eleitor do irmão que se encontre em viagem para votar em seu lugar. 

 e) alterar por conta própria o nome que consta na carteira nacional de habilitação. 

 

 

Questão 156: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

Assunto: De Outras Falsidades e das Fraudes em Certame de Interesse Público 
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Silas, maior e capaz, foi abordado por policiais militares e, ao ser questionado acerca do documento 

de identificação, apresentou, como sendo seu, o único documento que carregava, um título de eleitor, 

autêntico, pertencente a terceira pessoa. Nessa situação hipotética, 

 a) a conduta de Silas ajusta-se ao crime de uso de documento de identidade alheio. 

 b) Silas praticou o crime de falsidade ideológica. 

 c) configurou-se o delito de uso de documento falso. 

 d) Silas perpetrou o crime de falsa identidade. 

 e) a conduta de Silas foi atípica, pois ele exibiu o documento apenas por exigência dos policiais. 

 

 

Questão 157: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011 

Assunto: Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral 

Julgue o item que se segue, à luz dos dispositivos do Código Penal (CP). 

Aplica-se ao peculato culposo a figura do arrependimento posterior previsto na parte geral do CP, 

que implica redução da pena de um a dois terços se reparado o dano até o recebimento da denúncia 

ou da queixa, desde que por ato voluntário do agente. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 158: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2009 

Assunto: Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral 

Considerando-se que as instalações da sede de autarquia federal situada em Goiânia eram 

insuficientes para abrigar os servidores do órgão, foi aprovada, por lei, dotação orçamentária para a 

construção de um anexo ao edifício-sede, bem como dotação orçamentária destinada à reforma da 

sede. Fábio, administrador da autarquia pública, acreditando haver uma única dotação, decidiu 

utilizar a verba destinada à construção do anexo para a realização de reformas na sede 

administrativa. Nessa situação, é correto afirmar que a conduta de Fábio, segundo os requisitos 

objetivos e subjetivos do tipo penal, é considerada 

 a) atípica, uma vez que o dinheiro era destinado a obras de infraestrutura na autarquia e que foi 

utilizado com essa finalidade. 

 b) típica, configurando-se o crime de desvio irregular de verbas ou rendas públicas. 
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 c) atípica, uma vez que ocorreu erro sobre elemento constitutivo do tipo penal. 

 d) típica, mas será possível a aplicação de causa de redução de pena, por ter-se operado a ignorância 

da lei. 

 

 

 

Questão 159: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2009 

Assunto: Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral 

Milton, agente de polícia, estava investigando uma associação de criminosos que praticava o roubo 

de cargas. Encerradas as investigações, foi apresentada denúncia e, em  seguida, foi decretada a 

prisão preventiva de Fabiano, um dos integrantes do grupo, que estava foragido. O agente de polícia 

obteve, na delegacia, informação, por denúncia anônima, do local onde Fabiano estava escondido. De 

posse dessa informação, convidou seu irmão Juarez a acompanhá-lo até o local onde Fabiano se 

ocultava, a fim de exigir dinheiro deste para não dar cumprimento ao mandado de prisão. No 

momento em que o agente e seu irmão exigiam o dinheiro de Fabiano, foram abordados por uma 

equipe de policiais que também recebera informações sobre o paradeiro de Fabiano e que se 

deslocara para o cumprimento do mandado. 

 

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a) Pode ser realizada a prisão em flagrante de Milton e Juarez, mas apenas Milton, o agente de 

polícia, será indiciado pelo crime de concussão, uma vez que seu irmão não é servidor público, não se 

comunicando tal circunstância, por ser de caráter pessoal. 

 b) Pode ser realizada a prisão em flagrante de Milton e de Juarez, e ambos serão indiciados por crime 

de corrupção passiva, em coautoria. 

 c) Milton e Juarez poderão ser indiciados pelo crime de corrupção passiva, na modalidade tentada, já 

que não chegou a ocorrer a percepção da vantagem ilícita. 

 d) Milton e Juarez poderão ser indiciados pelo crime de concussão, sendo admissível que condição 

de caráter pessoal referente à ocupação de cargo público se comunique em relação a Juarez. 

 

 

 

Questão 160: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 
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Assunto: Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral 

Julgue o item a seguir, acerca do concurso de pessoas e dos crimes contra a administração pública. 

  

Pratica o crime de advocacia administrativa o funcionário público que, valendo-se da qualidade de 

funcionário, responde, por ofício público, às insinuações feitas à sua pessoa em requisição de 

abertura de inquérito policial. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 161: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral 

Com relação aos crimes contra a administração pública, assinale a opção correta. 

 a) O detentor de cargo em comissão não é equiparado a funcionário público para fins penais. 

 b) A exigência, por funcionário público no exercício da função, de vantagem indevida, configura 

crime de corrupção ativa. 

 c) Caso os autores de crime contra a administração pública sejam ocupantes de função de direção de 

órgão da administração direta, as penas a eles impostas serão aumentadas em um terço. 

 d) Tratando-se de crime de peculato culposo, a reparação do dano após o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória ocasiona a extinção da punibilidade do autor. 

 e) Não configura crime o fato de o funcionário deixar de praticar ato de ofício a pedido de outrem se, 

com isso, ele não obtiver vantagem patrimonial. 

 

 

Questão 162: CESPE - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Assunto: Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral 

Assinale a opção correta. 

 a) A utilização de veículo, equipamentos públicos e pessoal da municipalidade, pelo prefeito, em 

proveito próprio, configura o crime de peculato. 
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 b) Constitui excludente de ilicitude para o crime de peculato, consistente na inexigibilidade de 

conduta diversa, o fato de funcionário público, com pagamento em atraso por vários meses, lançar 

mão de numerário do Estado para satisfazer encargos pessoais e familiares necessários. 

 c) A aprovação das contas de gestão de ex-prefeito municipal pela Câmara é fator impeditivo da 

configuração do crime de peculato. 

 d) Pela corrente jurisprudencial majoritária, o ressarcimento do dano é suficiente para a extinção da 

punibilidade, no peculato doloso, já que afasta a lesão patrimonial sofrida pela administração pública. 

 e) A falsificação de papéis públicos, objetivando a apropriação indébita do dinheiro do estado ou do 

município, é absorvido pelo peculato. 

 

 

Questão 163: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Dos Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral 

Acerca do tratamento dado ao princípio da insignificância e seus consectários pela jurisprudência 

mais recente do STF, julgue o seguinte item. 

É cabível a aplicação do princípio da insignificância para fins de trancamento de ação penal em que se 

imputa ao acusado a prática de crime de descaminho. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 164: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Dos Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral 

Acerca dos crimes previstos na parte especial do Código Penal, julgue o item a seguir. 

Devido à previsão legal de outras sanções para a hipótese, segundo o entendimento do STJ, não 

pratica o crime de desobediência o indivíduo que livre e conscientemente, descumprindo medida 

protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-companheira, aproxima-se dela e com ela mantém 

contato. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 165: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Dos Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral 

Com relação às infrações penais, julgue o próximo item. 

Em caso de descaminho, uma espécie de crime tributário, admite-se a suspensão condicional do 

processo. Esse crime difere do contrabando pela natureza da infração, sendo maior a pena prevista 

para o crime de contrabando. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 166: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015 

Assunto: Dos Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral 

Mário, chefe e advogado do escritório onde Caio trabalhava como estagiário, mandou-o oferecer a 

José, servidor de uma serventia judicial, o valor de R$ 1.000 em espécie, para que José não juntasse 

aos autos de um processo petição protocolada pela parte adversa. José aceitou a oferta, deixou de 

juntar a peça processual aos autos, mas a propina, que deveria ser paga posteriormente, não foi paga. 

 No que se refere à situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. 

 a)  Mário cometeu o crime de corrupção ativa na modalidade tentada e José, o crime de corrupção 

passiva consumada, sendo Caio isento de pena nesse caso. 

 b)  Caio e Mário cometeram o crime de corrupção ativa e José, o crime de corrupção passiva, todos 

na modalidade consumada. 

 c)  Caio e Mário cometeram o crime de corrupção ativa, mas a conduta de José não é considerada 

crime. 

 d)  Caio e Mário cometeram o crime de corrupção passiva na modalidade tentada e José, o de 

corrupção ativa, também na modalidade tentada. 

 e)  Mário cometeu o crime de corrupção ativa e José, o crime de corrupção passiva, ambos na 

modalidade consumada, não tendo Caio cometido nenhum crime, uma vez que agiu em obediência 

hierárquica. 

 

 

Questão 167: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Dos Crimes Contra a Administração da Justiça 
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A respeito dos crimes contra a fé pública, contra a administração pública, de tortura e de abuso de 

autoridade, julgue o item subsecutivo. 

 

Considere a seguinte situação hipotética. 

Maurício, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, deixou de restituir 

autos de processo, recebidos em carga, na qualidade de advogado da parte ré. Depois da regular 

intimação pessoal para a restituição dos autos e do decurso do prazo estabelecido  para tanto, 

Maurício quedou-se inerte e, somente após comunicação do juízo ao rgão do Ministério Público, 

antes do oferecimento da denúncia, entregou os autos na secretaria da vara. Nessa situação 

hipotética, consumou-se o crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, previsto no 

Código Penal. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 168: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Dos Crimes Contra a Administração da Justiça 

Julgue o item subsecutivo, a respeito dos crimes previstos na Parte Especial do Código Penal. 

Considere que José, penalmente imputável, tenha fornecido abrigo para que o seu irmão Alfredo, 

autor de crime de homicídio, se escondesse e evitasse a ação da autoridade policial. Nessa situação, a 

conduta de José é isenta de pena em face de seu parentesco com Alfredo. 

 (        )Certo 

 (        )Errado 

 

 

Questão 169: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2009 

Assunto: Dos Crimes Contra a Administração da Justiça 

Quanto aos crimes contra a administração pública, assinale a opção correta. 

 a)  No delito de peculato, é desnecessário o elemento subjetivo do tipo denominado animus rem sibi 

habendi, sendo certo que o mero uso do bem público para satisfazer interesse particular, ainda que 

haja devolução posterior, configura o crime em tela. 
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 b)  Os crimes contra a administração pública, ainda que considerados de menor potencial ofensivo, 

não se sujeitam ao rito dos juizados especiais. 

 c)  É inadmissível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos praticados contra a 

administração pública. 

 d)  A formalidade do compromisso não integra o crime de falso testemunho, razão pela qual quem 

não é obrigado pela lei a testemunhar, mas que se dispõe a fazê-lo e é advertido pelo juiz, mesmo sem 

ter prestado compromisso, pode ficar sujeito às penas do crime de falso testemunho. 

 e)  A autoridade administrativa que se nega a cumprir ordem judicial para satisfazer sentimento 

pessoal pratica o delito de desobediência. 

 

 

Questão 170: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Judiciária/2010 

Assunto: Dos Crimes Contra a Administração da Justiça 

Francisco, renomado advogado eleitoral, em audiência, induziu a testemunha José a fazer afirmação 

falsa em processo judicial, instruindo-o a prestar depoimento inverídico, com o fim de obter prova 

destinada a produzir efeito em ação penal em curso. 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

Segundo os tribunais superiores, não se admite a participação de Francisco no crime de falso 

testemunho, por se tratar de crime de mão própria, isto é, somente José pode ser seu sujeito ativo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 171: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2005 

Assunto: Dos crimes contra as finanças públicas 

Determinado prefeito, nos dois últimos quadrimestres do último ano de seu mandato, autorizou a 

prefeitura a assumir obrigação cuja despesa não podia ser paga no mesmo exercício financeiro, 

restando parcela a ser paga no exercício seguinte, para a qual não existia contrapartida suficiente de 

disponibilidade de caixa. 

 

Com relação à situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. 

 a) O prefeito poderá ser responsabilizado, na esfera penal, pela prática do crime de peculato. 
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 b) O sucessor do prefeito deverá pagar a obrigação assumida pelo seu antecessor, sob pena de 

também ser responsabilizado penalmente. 

 c) O prefeito poderá ser responsabilizado, na esfera penal, pela prática do crime de emprego 

irregular de verbas ou rendas públicas. 

 d) O prefeito poderá ser responsabilizado, na esfera penal, pela prática de crime contra as finanças 

públicas. 

 e) O prefeito poderá ser responsabilizado, na esfera penal, pela prática do crime de prevaricação. 

 

 

Questão 172: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

Assunto: Dos crimes contra as finanças públicas 

Acerca do crime de assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura, assinale a opção 

correta. 

 a) Tal crime classifica-se como crime de mão própria, exigindo-se, para sua tipificação, atuação 

pessoal e direta do agente, razão pela qual não se admite coautoria ou participação. 

 b) É típica a conduta do agente que autoriza a assunção de obrigação nos dois últimos quadrimestres 

do último ano do mandato caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, ainda que haja 

contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. 

 c) O sujeito ativo desse crime é o funcionário público competente para ordenar ou autorizar a 

assunção de obrigação, podendo ser inclusive diretor de fundos, autarquias, fundações e empresas 

estatais dependentes. 

 d) O tipo penal em questão prevê as modalidades dolosa e culposa, podendo o comportamento do 

agente ser comissivo, omissivo próprio ou impróprio. 

 e) Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, admite-se a transação penal, mas, como a 

conduta do agente ofende a moralidade e a probidade administrativa, há vedação expressa à 

concessão de suspensão condicional da pena. 
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Gabarito 
 

1) Errado 2) Errado 3) Certo 4) Certo 5) Errado 

6) Errado 7) C  8) Errado 9) Errado 10) Errado 

11) Errado  12) Errado 13) Errado 14) Certo  15) Errado 

16) A 17) Errado 18) Certo 19) Certo 20) A 

21) Errado  22) Certo 23) Certo 24) Certo 25) C 

26) B 27) Errado 28) Errado  29) Errado 30) A 

31) Certo 32) Errado 33) Certo 34) C 35) D 

 36) Certo  37) Certo 38) Errado 39) Errado 40) Certo  

41) C 42) E  43) Errado 44) Errado 45) Certo 

46) Certo 47) Errado 48) D 49) Errado 50) D 

51) Certo 52) C 53) D  54) Certo 55) B  

56) C  57) Certo 58) E 59) C 60) Errado 

61) D 62) Certo  63) Errado 64) Errado 65) C 

66) Errado 67) Errado 68) Certo 69) Errado 70) C 

 71) Errado  72) Errado 73) Certo 74) Errado 75) D 

76) B 77) A  78) D  79) C  80) Certo  

81) Certo 82) Certo 83) Errado 84) A 85) Errado  

86) Errado 87) Errado 88) Certo 89) D 90) Certo  

91) B  92) Errado 93) Errado 94) Errado 95) Certo 

96) Errado 97) Certo 98) D 99) Errado 100) Errado 

101) Errado 102) Certo 103) E 104) Errado 105) Certo 

106) C 107) A  108) D  109) Certo 110) D 

111) D 112) Certo  113) Certo 114) D 115) D 

116) Errado 117) Certo 118) Errado  119) Certo  120) Errado  

121) E  122) Certo 123) Errado 124) C 125) Certo  

126) Errado 127) Errado  128) A 129) D 130) Certo 

131) Errado 132) Certo 133) Certo  134) Errado 135) Certo 

136) Certo 137) A  138) E 139) C  140) Errado 

141) Certo 142) Errado 143) Errado 144) Errado 145) Certo 
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146) Errado 147) D  148) Certo 149) Certo  150) Certo  

151) Errado  152) A 153) B 154) E  155) A 

156) A 157) Errado 158) C 159) D 160) Errado 

161) C  162) E 163) Certo  164) Certo 165) Certo 

166) B  167) Certo 168) Certo  169) D 170) Errado 

171) D 172) C    

 


