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Noções de Direito Penal 
 
 

Aplicação da Lei Penal 
 
O Direito Penal assim como os demais ramos do direito, relaciona-se com o Direito Constitucional. 
 
Diante do princípio da supremacia da Constituição na hierarquia das leis, o Direito Penal deve conformar-se e 
sendo o crime um conflito entre os direitos do indivíduo e a sociedade, é na Constituição que se estabelece 
normas específicas para resolvê-lo de acordo com o sentido político da lei fundamental, exercendo-se assim, 
influência decisiva sobre as normas punitivas. 
 
Por esta razão no artigo 5º da CF, de 1988, são estabelecidos princípios relacionados ao Direito Penal. 
 

Princípios do Direito Penal 
 

Princípio da legalidade penal e seus desdobramentos 
O princípio básico que orienta a construção do Direito Penal, a partir da Carta Magna, é o da legalidade penal 
ou da reserva legal, resumida na fórmula nullum crimen, nulla poena, sine lege, que a Constituição Federal 
trouxe expressa no seu art. 5º, inciso XXXIX: 
 
“XXXIX — não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. 
 
É a mais importante garantia do cidadão contra o arbítrio do Estado, pois só a lei (norma jurídica emanada do 
Parlamento), pode estabelecer que condutas serão consideradas criminosas, e quais as punições para cada 
crime. 
Mas o princípio da legalidade possui dois desdobramentos principais. Sem eles, a regra acima descrita tornar-
se-ia letra morta: 
 

Princípio da anterioridade. 
A lei, que define o crime e estabelece a pena, deve existir à data do fato. 
Em razão disso, proíbe-se que leis promulgadas posteriormente à prática da conduta sirvam para incriminá-la. 
A Constituição Federal acolheu o princípio, proibindo a retroação lei prejudicial ao acusado, ao mesmo tempo 
em que determina a necessária retroação da lei mais favorável, como se vê do art. 5º, inciso XL: 
 
 “XL — a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 
 

Princípio da tipicidade. 
A ilicitude penal é uma ilicitude típica, ou seja, a norma penal, que define o delito, deve fazê-lo de maneira 
precisa; do contrário, a autoridade poderia, a pretexto de interpretar extensivamente a lei, transformar em 
crimes fatos não previstos no comando legal. 
Embora não seja expressamente descrito na CF, o princípio da tipicidade (nullum crimen, nulla poena, sine 
lege certa) é uma das garantias essenciais do Estado de Direito, de modo que as leis penais vagas e imprecisas 
são consideras inválidas perante o ordenamento jurídico. 
 

Princípio da individualização da pena. 
Junto com o princípio da legalidade, o Iluminismo trouxe, para o Direito Penal, o princípio da proporcionalidade 
da pena; se o indivíduo é punido pelo ato praticado, é um imperativo de justiça que a punição prevista seja 
proporcional ao delito, ou seja, quanto mais grave o crime, maior a pena. 
 

Princípio da pessoalidade ou personalidade da pena 

Isso traz outra consequência importante: só se pode punir quem, através de sua conduta, contribuiu para a 
prática do delito. Na Antiguidade e Idade Média, a pena atingia familiares e descendentes do criminoso; 
atualmente, só se admite que a pena atinja o próprio autor do fato. Abre-se, na Constituição Federal, uma única 
exceção: aplicada pena de perdimento de bens, ou imposta a reparação do dano, em caso de morte do 
condenado a execução atingirá o patrimônio deixado para os herdeiros, consoante o art. 5º, inciso XLV: 
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“XLV — nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 
decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas até os sucessores e contra eles 
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”. 
 

Princípio da humanidade ou humanização das penas 

Também não se pode esquecer que o Direito Penal visa à ressocialização do indivíduo. Dessa forma, a 

“XLVI — a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 
a) privação ou restrição da liberdade; 
b) perda de bens; 
c) multa; 
d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdição de direitos”. 
 
“XLVIII — a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a 
idade e o sexo do apenado”. 
 
Tem-se em vista, de igual maneira, que a ciência conseguiu provar que todo indivíduo são é capaz de se 
ressocializar, independentemente da natureza dos atos anteriormente praticados. Tal ideia é um dos 
fundamentos do Direito Penal, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e levou à erradicação da pena de morte 
e da prisão perpétua em quase todos os países. 
Por esse motivo, a aplicação da pena tem de levar em conta a possibilidade de recuperação do condenado 
para o convívio em sociedade, não se permitindo a imposição de penas que representem vingança ou 
sofrimento demasiado, ou que importem na impossibilidade de retorno ao meio social. A Constituição trata do 
assunto no inciso XLVII do seu art. 5º: 
 
“XLVII — não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis” 
  
Por conta da vedação à prisão perpétua, necessário considerar que também a privação temporária de liberdade 
sofre limitações, pois a condenação a pena superior a trinta anos importaria, na prática, em uma prisão quase 
perpétua, tendo em vista a expectativa de vida do cidadão médio. 
 

Princípio da presunção de inocência. 
 
“LVII — ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória” 
 
É também chamado de princípio do estado de inocência. A Constituição Federal exige, para que o cidadão 

à União legislar sobre": 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 
- a Anistia, (artigo 21, inciso XVII) que dispõe " Compete à União":  
inciso XVII - conceder anistia" e, (artigo 48, inciso VIII), que dispõe: "Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
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sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre":  
inciso VIII  - concessão de anistia. 
- os efeitos políticos da condenação (artigo 55, inciso VI), que dispõe: "Perderá o mandato o Deputado ou 
Senador":  
inciso VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. 
- indulto (artigo 84, inciso VI,) etc., que dispõe: "Compete privativamente ao Presidente da República": 
inciso XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. 

 

Lei Penal no Tempo 
 

Pela regra da introdução no Código Civil, a lei brasileira começa a vigorar salvo disposição expressa 
em contrário 45 dias após sua publicação no Diário Oficial da União.  
 

Conflito das Leis Penais no Tempo 
 
A partir do momento que a lei entra em vigor, até cessar sua vigência, rege todos os fatos abrangidos pela sua 
destinação. A eficácia da Lei Penal situa-se entre dois limites bem determinados, a entrada em vigor e 
cessação de sua vigência pela revogação. Portanto, a Lei não alcança os fatos ocorridos no período anterior 
ou posterior a sua entrada em vigor e mesmo após a cessação de sua vigência. É o princípio "tempus regit 
actum", ou seja, a lei rege, em geral, os fatos praticados durante sua vigência. Contudo é possível a ocorrência 
da retroatividade e ultratividade. 
 

Retroatividade - Quando uma norma jurídica é aplicada a fato ocorrido antes de sua vigência. 

 

Ultratividade - É a aplicação da lei após sua revogação. 

 
No que se refere a aplicação da Lei Penal quanto ao tempo, a lei deve reger os fatos praticados enquanto 
estiver em vigor. Assim, se ocorrer um crime quando determinada lei estiver vigorando, nenhuma dúvida será 
suscitada, se o fato criminoso foi objeto de sentença e se a mesma for executada, enquanto esta lei estiver em 
vigor. 
 
Mas, se o crime foi praticado durante a vigência de uma determinada lei penal, e esta vier a ser modificada, 
surge um conflito de Leis Penais no Tempo.  
 
São por exemplo os casos de um crime cuja conduta ou ação, ocorre durante a vigência de uma lei e a 

 

Princípios da Lei Penal no Tempo 
 

Princípio da Anterioridade da lei - (artigo 1º) - Este princípio estabelece que "não há crime ou pena 

sem lei anterior". Como decorrência deste princípio há uma regra que domina o conflito de Leis Penais no 
Tempo, é o princípio da Irretroatividade da Lei Penal. Este princípio somente é aplicável à lei mais severa que 
a anterior (lex gravior), pois uma lei nova mais benigna (lex mitior) vai alcançar o fato praticado antes de sua 
vigência. Este princípio é chamado princípio da retroatividade da lei mais benigna.  
 

Princípio da Irretroatividade da lei Penal - Fundamenta-se em dois artigos da Constituição Federal 

de 1988, ou seja, nos artigos XXXVI e XL. Com efeito, o artigo XXXVI preceitua "a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".  
 
O direito adquirido consiste em fazer tudo o que não é proibido pela norma penal e, desta forma, não sofrer 
qualquer sanção penal. Portanto, se a lei define uma conduta como crime, e que antes era considerada lícita, 
os fatos cometidos no período anterior à sua vigência não podem ser passíveis de sanções penais. Por outro 
lado, o artigo XL também dispõe "a Lei Penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". 
 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
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Princípio da Retroatividade da lei mais Benigna - Este princípio prevê a hipótese de que durante 

o período em que uma lei estiver vigorando, surge uma lei nova, impondo penas menos rigorosa para um crime 

A lei mais benigna ou mais favorável pode ser ultrativa ou retroativa. 
 

Ultrativa - Quando prolonga-se além do instante de sua revogação. 

 

Retroativa - Quando retroage ao tempo em que não estava vigorando, ou seja, em vigência. 

Essas duas características da lei mais benigna recebe a denominação de extratividade. 
 
Quanto a lei mais severa, esta não retroage nem possui eficácia além do momento da sua revogação, não 
sendo retroativa e nem ultrativa, portanto é regida pelo princípio da não extratividade. Em resumo, havendo 
conflito de leis penais com o surgimento de novos preceitos jurídicos, após a prática dos atos delituosos, será 
aplicada sempre a lei mais favorável. 
 

a) Abolitio criminis - Quando a lei nova não incrimina fato que era anteriormente considerado ilícito penal. 

Com efeito, dispõe o artigo 2º, caput do CP " Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de 
considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória". 
 

Lei Posterior 
  
É aquela que entra em vigor depois de outra.  
O artigo 2º, refere-se ao princípio da retroatividade da lei mais benigna. A nova lei que se presume ser mais 

reclusão, libertada. 
 
b) Novatio legis incriminadora - Ocorre quando a lei nova incrimina fatos anteriormente considerados como 
lícitos. Incrimina, mas não pode ser aplicada face ao princípio da anterioridade da lei. "não há crime nem 
pena, sem lei anterior". Portanto, a lei nova é irretroativa, isto é, não pode alcançar crimes cometidos antes 
de sua vigência.  
 
c) Novatio legis in pejus - Quando a lei nova modifica o regime anterior agravando a situação do sujeito. 
Neste caso, a lei nova é mais severa que a anterior. 
Um exemplo muito comum é a lei nº 8072/90, que definiu os chamados crimes hediondos, que agravou penas 
tornando mais difícil a situação dos acusados desses delitos. São, entretanto, leis absolutamente irretroativas, 

diminuindo a pena máxima estabelecida ou criando uma circunstância atenuante, ou eliminando uma 
agravante, ou seja, beneficiando de qualquer maneira o infrator, esta lei vai retroagir conforme o disposto no 
parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. "A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, 
aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado". 
 

Combinação de Leis 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
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Suponhamos que esteja vigorando no país a lei A que considere certo fato como crime e estabeleça para o 
referido crime, pena de reclusão de 4 a 8 anos e ainda regime fechado para o início de seu cumprimento, 
qualquer que seja a quantidade de anos fixada.  
 
Caso o agente deste crime vier a ser condenado à pena mínima, mesmo assim, iniciará o cumprimento da 
pena em regime fechado. 
 
Suponhamos também, que sob a vigência da mencionada lei A, inicia-se o processo referente ao fato 
considerado por ela como crime, quando entra em vigor uma lei B, que estabelece para o mesmo fato, uma 
pena maior, por exemplo, de 6 a 12 anos. Entretanto, cabe ao Juiz observar, a norma do Código Penal referente 
à fixação do regime, que reza:  
 
I - o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 
II - o condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos. Poderá, desde o 

Constituição manda a lei mais benéfica retroagir sempre, podendo-se afirmar que somente o dispositivo 
benéfico retroage, sendo o mais severo irretroativo. 
 
Quando o Juiz combinar os dispositivos de duas leis não está criando uma terceira lei, mas apenas obedecendo 
o preceito constitucional maior, que manda a lei retroagir para favorecer o réu. 
Conclui-se que o Juiz deve aplicar os dispositivos mais benéficos ao acusado, não importando se estiverem 
contidos em duas, três ou mais leis diferentes. 
 

Lei Intermediária 
 
Examinemos o seguinte exemplo.  
 
Um delito ocorre sob a vigência de uma lei A, para o qual é estabelecida uma pena de, por exemplo, reclusão 
de 6 a 8 anos.  
Iniciado o processo, antes de sua conclusão, entra em vigor a lei B, com pena estabelecida entre 3 a 5 anos, 
portanto, mais favorável ao acusado.  
Todavia, esta lei B, acaba sendo revogada pouco tempo depois, pela lei C, que estabelece pena de 7 a 12 
anos de reclusão.  
Em vigor esta lei B, chega o momento da sentença condenatória ser proferida. Qual a lei que deve ser aplicada 

pela lei mais favorável, a intermediária, no exato momento em que ela entrou em vigor, não podendo ser o 
acusado prejudicado em decorrência da demora da conclusão do processo.  
 
A lei do tempo da sentença, mais severa, não pode ser aplicada, pois, se assim fosse, estaria retroagindo, o 
que, por ser mais dura, não se admite em nenhuma hipótese. 
 

Competência para Aplicar a Lei Nova 
 
Se a lei nova mais benigna, nas hipóteses do artigo 2º e seu parágrafo único, do CP, surge antes do Juiz 
proferir a sentença, cabe ao Juiz fazer na decisão, a adequação penal.  
 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
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.............................................
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.............................................

.............................................



                                                      

7 

 

Quando a sentença condenatória já transitou em julgado, a competência é do Juiz de 1º grau (da execução da 
pena), nos termos do que dispõe o artigo 66 "A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância 
relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei". (Súmula 611 do 
S.T.F.). 
Assim, a competência não é do Tribunal, a quem cabe intervir somente na hipótese de haver recurso do 
despacho do Juiz de primeira instância.  
 

Lei Excepcional ou Temporária 
 
Artigo 3º. do CP – lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as 
circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. 
 
Excepcional: sua vigência está condicionada a duração da situação anormal, via de regra as normas penais 
tem prazo indeterminado, até que sejam por outras revogadas. Entretanto em algumas situações tornam – se 
imprescindível estabelecer um prazo certo de duração para leis penais incriminadoras, são elas leis 
excepcionais, são as promulgadas para vigorar em situações anormais. Tendo a sua vigência subordinada a 
duração das anormalidades que as mostrou. (vigem durante situações de emergência.) 
Exemplo: terremoto, guerra, inundações, epidemia etc. 
 
Temporária: a sua vigência é por tempo determinado na própria lei. Ocorre o fenômeno PURO da ultratividade 
da lei penal. 
São promulgadas com o tempo de vigência definido em seu próprio dispositivo. Essas leis, mesmo após o 
termino da sua vigência, caso seja constatado que na época ela foi infringida, o agente será processado, 
caracterizando o fenômeno puro da ultratividade, pois o mesmo após a sua revogação elas são aplicadas, a 
não ser que tenha ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Estado. (são as que possuem vigência 
previamente fixada pelo legislador). 
 
Exemplo: Foi elaborada uma Lei para as instituições de cartões de créditos cobrar uma taxa de 2% ao mês, 

 
Obs: Sobre essas leis não se aplica o princípio da retroatividade, pois perderiam toda a sua forma intimidativa, 

caso o agente já soubesse de antemão que após cessada a vigência acabaria não sofrendo nenhuma punição 
em razão do princípio da retroatividade. 
 

Lei Especial 
 
Para ler e entender um texto legal é importante saber o que é uma Constituição, uma Lei, um Decreto, etc. e, 
óbvio, conhecer o grau de hierarquia entre todas estas normas para adequá-las ao nosso cotidiano e avaliar 
os reflexos jurídicos que são produzidos a cada ato ou omissão que viermos a praticar.  
 
O direito persegue a justiça, mas nem sempre a alcança, por isto devemos ter em conta que as normas não 

soberania e serve de base à organização política e funciona como um pacto para firmar os direito
de cada um dos cidadãos. Este documento, assim tão importante, chama-se Constituição. 
 
No Brasil temos uma Constituição chamada Federal em razão do sistema federativo adotado. Em outras 
nações são usadas também outras designações com o mesmo sentido como: Lei Fundamental, Lei Magna, 
Código Supremo, Estatuto Básico, Leis das Leis, etc.  
 
Depois da Constituição, hierarquicamente, logo a seguir, temos as Leis Complementares. 

.............................................

.............................................

.............................................
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As leis complementares, que têm quórum especial para serem aprovadas pelo Congresso Nacional, destinam-
se a complementar as normas previstas na Constituição.  
 
Em face da sua função de complementar ordenamentos constitucionais, a Lei Complementar é 
hierarquicamente superior às Leis Ordinárias.  
 

As Leis Especiais, por serem específicas, quando conflitantes com as normas de caráter geral, embora no 

mesmo nível hierárquico das demais leis ordinárias, adquirem um valor diferenciado e prevalecerão sobre as 
demais.  
 
Assim, a Lei 4.898/1965 – Abuso de Autoridade - Lei 7.716/1989 – Crimes de Preconceito - Lei 8.069/1990 – 
Crimes contra a Criança e o Adolescente - Lei 8.072/1990 – Lei dos Crimes Hediondos - Lei 8.137/1990 – 
Crimes contra a Ordem Tributária - Lei 9.034/1995 – Crime Organizado - Lei 9.296/1996 – Interceptações 
Telefônicas - Lei 9.455/1997 – Crimes de Tortura - Lei 9.503/1997 – Crimes de Trânsito - Lei 9.605/1998 – 
Crimes Ambientais - Lei 9.613/1998 – Crimes de Lavagem de Capitais - Lei 10.826/2003 – Estatuto do 
Desarmamento - Lei 11.343/2006 – Lei de Drogas, como normas especiais, prevalecerão sobre os dispositivos 
do Código Penal, que é norma de caráter geral.  
 
A Lei Ordinária é uma regra de direito ditada pela autoridade estatal e tornada obrigatória para manter, numa 
comunidade, a ordem e o desenvolvimento. 
 
Já a Medida Provisória, nasce de forma diferente, é editada pelo Presidente da República e tem força de Lei 
durante 30 dias. Neste prazo deverá ser rejeitada ou transformada em Lei pelo Poder Legislativo, ou então 
reeditada por mais 30 dias.  
 
Os Decretos são decisões de uma autoridade superior, com força de lei, para disciplinar um fato ou uma 
situação particular.  
 
O Decreto, portanto, sendo hierarquicamente inferior, não pode contrariar a lei, mas pode regulamentá-la, ou 
seja, pode explicitá-la, aclará-la ou interpretá-la, respeitando, claro, os seus fundamentos, objetivos e alcance.  
 
Mas, sempre deve ser lembrado que qualquer norma, por mais especial que seja, não poderá contrariar norma 
hierarquicamente superior e, em nenhuma hipótese poderá desrespeitar os dispositivos da Constituição 
Federal, que é a lei maior.  
 

Do Tempo do Crime 
 
A determinação do tempo em que se considera praticado o crime, é de capital importância jurídica para fixar e 

agente era imputável ou não), da prescrição (data em que começou a contar o prazo, etc.). 
 
Existem várias teorias a respeito. Três são as principais:  

 Teoria da atividade,  

 teoria do resultado e  

 teoria mista. 
 

a) Teoria da Atividade - Considera como tempo do crime o momento da conduta (ação ou omissão).  

Exemplo: o momento em que o agente efetua os disparos contra a vítima, ou no crime de estelionato, o 
momento em que o agente ilude a vítima com manobra fraudulenta para obter vantagem ilícita, ou deixa de 
prestar socorro a vítima de acidente (omissão de socorro). 
 

b) Teoria do Resultado - (do evento ou do efeito). Considera-se como tempo do crime, o momento da 

produção do resultado, ou seja, o momento de sua consumação, não se considerando a ocasião em que o 
agente praticou a ação. No crime de homicídio, seria segundo esta teoria, o momento da morte da vítima, ou 
seja, o tempo do crime é o seu resultado. No estelionato, o tempo do resultado seria o momento que o 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................



                                                      

9 

 

estelionatário obteve a vantagem ilícita. 
 

c) Teoria Mista - (ou da ubiquidade). Considera como tempo do crime tanto o momento da ação (conduta), 

como o tempo do resultado. No homicídio seria tanto o momento da prática da ação (disparos) quando a 
produção do evento (morte).  
 
O Direito Penal Brasileiro adotou a teoria da atividade. Com efeito, o artigo 4º do CP preceitua "considera-se 
praticado o crime da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado". Foi seguida a 
recomendação da comissão relatora do Código Penal tipo para a América Latina (artigo 7º). 
 

Lei Penal no Espaço 
 

Cada país tem suas próprias leis, editadas para serem aplicadas no espaço onde ele é soberano. Além 
disso, é a própria soberania que impede que as leis de um Estado sejam aplicadas a outro. Assim, a Lei Penal 
é elaborada para vigorar dentro dos limites em que o Estado exerce a sua soberania.  
 
Existem casos, porém, em que um crime pode violar interesses de dois ou mais países, pelo fato da ação 
criminosa ter sido praticada no território de um país e a consumação dar se em outro, ou porque um crime 

 

Territorialidade  
 
O art. 5° do CP determina a aplicação da lei penal brasileira ao crime cometido no território nacional, sem 
prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional.  
 
Ao permitir em determinados casos a aplicação da lei penal estrangeira (quando houver tratados e convenções 
internacionais) o Código Penal adotou o princípio da territorialidade temperada. Excepcionalmente, a lei 
penal não será aplicada em relação a fatos cometidos no Brasil em virtude das imunidades diplomáticas, 
parlamentares e profissionais (advogados).  
 

 

Lugar do crime  
 
De acordo com o art. 6° do CP, "considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, 
no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado". 
 
O Código Penal adotou a teoria da ubiguidade (ou mista) pela qual considera-se consumado o crime tanto no 
lugar da conduta como no lugar em que se produziu o resultado. 

 
É muito importante não confundir entre si as teorias do tempo e lugar do crime: 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
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Tempo do crime (art.4º) Teoria da atividade 

Lugar do crime (art.6º) Teoria da ubiguidade 

 

Extraterritorialidade  
 
O art. 7º do CP prevê as excepcionais hipóteses em que a lei penal brasileira deverá ser aplicada em relação 
a crimes cometidos no estrangeiro. As contravenções penais estão excluídas dessas hipóteses (art. 2º da 
LCP). Adotou-se, assim, o princípio da extraterritorialidade da lei penal brasileira.  
A extraterritorialidade da lei penal pode ser:  
 

 incondicionada - nessas situações o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou 

condenado no estrangeiro, pela prática dos seguintes crimes: contra a vida ou a liberdade do Presidente 
da República; contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, 
de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo 
Poder Público; contra a administração pública, por quem está a seu serviço; de genocídio, quando o agente 
for brasileiro ou domiciliado no Brasil.  

Sobre esse item, são princípios basilares o da Defesa ou Proteção (inc. I, letras a, b e c, do art. 7° do CP), da 
Justiça Universal (inc. I, letra d, do art. 7° do CP). 
 

  condicionada - nessas situações a aplicação da lei brasileira depende do preenchimento de algumas 

condições e somente em relação aos crimes em que o Brasil, por tratado ou convenção, se obrigou a 
reprimir; aos crimes praticados por brasileiro e aos crimes praticados em aeronaves ou embarcações 
brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. 
Sobre esse item, são princípios basilares o da Justiça Universal (inc. lI, letra a do art. 7º do CP), da 
Nacionalidade ou Personalidade (inc. lI, letra b, do art. 7º do CP), da Representação (inc. lI, letra c, do art. 
7° do CP) e o da Proteção ou Defesa (§3° do art. 7° do CP).  

 
As condições para a aplicação da lei brasileira são as seguintes (art.7º, §2º, do CP)  
a) entrar o agente em território nacional; 
b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; 
c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;  
d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;  
e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo 
a lei mais favorável.  
 
De acordo com o §3° do aludido dispositivo, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro 
contra brasileiro fora do Brasil se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior:  
a) não foi pedida ou foi negada a extradição;  
b) houve requisição do Ministro da Justiça.  
 

Pena cumprida no estrangeiro 
 
A regra da impossibilidade de duas condenações pelo mesmo crime (ne bis in idem) não é absoluta e sofre 
exceção na hipótese de extraterritorialidade da lei penal brasileira, permitindo, assim, uma condenação no 
estrangeiro e outra no Brasil.  
 
O art. 8° do CP determina que: cumprida a pena pelo sujeito ativo do crime no estrangeiro, será ela descontada 
na execução pela lei brasileira, quando forem idênticas, respondendo efetivamente o sentenciado pelo saldo a 
cumprir se a pena imposta no Brasil for mais severa. Se a pena cumprida no estrangeiro for superior à imposta 
no país, é evidente que esta não será executada. 
 

Eficácia de sentença estrangeira  
 
Como regra geral, a sentença condenatória estrangeira não pode ser executada no Brasil. Entretanto, para 
que possa produzir determinados efeitos poderá ser executada dependendo, para tanto, de homologação do 
STJ (art. 105, letra, i, da CF - antes da EC 45/2004 a competência pertencia ao STF).  
 
Assim, o art. 9º determina que a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produzir na espécie 
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as mesmas consequências, poderá ser homologada no Brasil para:  
I - obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis;  
II - sujeitá-lo a medida de segurança.  
 
A homologação depende:  
a) para os efeitos previstos no inciso I, de pedido da parte interessada;  
b) para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária 
emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça.  
 
Em relação aos outros efeitos penais (reincidência, proibição do sursis etc.) não é necessária a homologação, 
bastando a prova legal da existência da condenação estrangeira. 
 

Contagem dos prazos  
 
A contagem dos prazos de natureza penal é feita de acordo com a regra do art. 10 do CP: "o dia do começo 
inclui-se no cômputo do prazo". Os dias, os meses e os anos são contados pelo calendário comum. O prazo 
penal é fatal e improrrogável e mesmo que vença num sábado, domingo ou feriado, não há possibilidade de 
prorrogação.  
 
O prazo processual (previsto no Código de Processo Penal) é contado de forma diversa: "não se computará 
no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento" (art. 798, §1º do CPP).  
 
Dessa forma, "O prazo penal se inicia no mesmo dia da prisão; o prazo processual penal no dia seguinte ao 
da intimação. (RT 530/367) 
Para evitar confusão entre a natureza e a contagem dos prazos, observe o seguinte quadro: 
 

Prazo penal (art. 10 do CP) - o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo 

Prazo processual (art. 798, § 1º, do CPP) - não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, 
porém, o do vencimento 

 
Em decorrência do disposto no art. 11 do CP, desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas 
de direitos, as frações' de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Pelo fato de a pena de multa ser 
atualmente aplicada por meio do critério do dia-multa, as suas frações é que deverão ser desprezadas.  
 
A fim de sedimentar o assunto, analise o seguinte exemplo: Tício começa a cumprir pena privativa de liberdade 
às 23h45 do dia 05.05.1998. É sabido que foi condenado a 10 anos, seis meses e dois dias. Com base nesses 
dados, calcule a data do término. 
Solução:  
1ª etapa - somam-se os anos: 05.05.1998 + 10 anos = 05.05.2008 
2ª etapa - somam-se os meses ao resultado anterior: 05.05.2008 + 6 meses = 05.11.2008  
3ª etapa - somam-se os dias ao resultado anterior: 05.11.2008 + 2 dias = 07.11.2008  
4ª etapa - subtrai-se um dia do resultado anterior, tendo em vista que se contou o primeiro dia: 07.11.2008 - 1 
dia = 06.11.2008.  
 

Frações não computáveis na pena 

 
O artigo 11, do Código Penal, dispõe: “Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de 
direito, as frações de dia, e, na pena de multa as frações de cruzeiro”. 
 
De acordo com o dispositivo legal, não se aplica, por exemplo, pena de 20 dias e 8 horas, mas 20 dias. Também 
são desprezadas nas penas de multa, as frações de real (atual moeda brasileira). 

 

Texto expresso no Código Penal Brasileiro 

DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL 
(Atualizado pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 

Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.  

 
Lei penal no tempo 
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Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude 

dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.  
Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, 
ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.  
 
Lei excepcional ou temporária. 
 

Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as 

circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.  
 
Tempo do crime 
 

Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento 

do resultado.  
 
Territorialidade 
 

Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao 

crime cometido no território nacional.  
§ 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves 
brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as 
aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, 
respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.  
§ 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações 
estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço 
aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.  
 
Lugar do crime  
 

Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, 

bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.  
 
Extraterritorialidade 

 

Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:  

I - os crimes:  
a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;  
b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de 

território estrangeiro e aí não sejam julgados.  
§ 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no 
estrangeiro.  
§ 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições:  
a) entrar o agente no território nacional;  
b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;  
c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;  
d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;  
e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo 
a lei mais favorável.  
§ 3º - A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, 
reunidas as condições previstas no parágrafo anterior:  
a) não foi pedida ou foi negada a extradição;  

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
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b) houve requisição do Ministro da Justiça.  
 
Pena cumprida no estrangeiro  
 

Art. 8º - A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando 

diversas, ou nela é computada, quando idênticas.  
 
Eficácia de sentença estrangeira 
 

Art. 9º - A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas 

consequências, pode ser homologada no Brasil para:  

emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça.  
 
Contagem de prazo 
 

Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo 

calendário comum.  
 
Frações não computáveis da pena 
 

Art. 11 - Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, 

na pena de multa, as frações de cruzeiro.  
 
Legislação especial  
 

Art. 12 - As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não 

dispuser de modo diverso.  
 

Interpretação da Lei Penal 
 
Distingue os doutrinadores o Direito Penal Comum, que se aplica a todas as pessoas e aos atos delitivos em 
geral, do direito especial dirigido a uma classe de indivíduos de acordo com a sua qualidade especial, e a 
certos ilícitos particularizados.  
 
A distinção entre ambos, porém, não é precisa, tanto é que a divisão só pode ser assinalada, tendo em vista o 
órgão encarregado de aplicar o Direito Comum ou o Especial. 
 
Neste aspecto, são do Direito Penal Comum o Código Penal e as Leis Extravagantes (Lei das 

A Lei Penal ultrapassa as demais leis, em decorrência do valor dos bens que tutela, e ainda pela severidade 
das sanções que impõe. Por esta razão, deve ser precisa e clara. 
 

A Lei Penal abrange dois aspectos:  
 
O Comando Principal (ou preceito primário) e a Sanção (ou preceito secundário).   
Tomando-se o artigo 121, caput, por exemplo, temos: "Matar alguém " (preceito primário) -  "pena, reclusão 
de 6 a 20 anos" (preceito secundário). 
 
Da combinação desses dois aspectos origina-se a proibição (norma): " É proibido matar".  

.............................................

.............................................
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.............................................
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Nestes dispositivos, de Lei Penal em sentido estrito (norma incriminadora) são descritas as condutas 
consideradas criminosas, e, por conseguinte, sujeitas às sanções penais. O indivíduo só pode ser punido se 
praticar um dos fatos descritos como crime, diante do consagrado princípio da legalidade do artigo 1º do CP. 
 

Características da Lei Penal 
 
A Lei Penal apresenta as seguintes características:  
É imperativa, geral, impessoal e exclusiva, regulando apenas fatos futuros. 
 

Imperativa - Porque a violação do ............................  

 

Geral - Por estar destinada a todos, mes.....................  

 

Impessoal - Por não se referir ....................................... 

 

Exclusiva - Porque somente ela pode definir crimes e cominar sanções e, por fim, é aplicável somente a 

fatos futuros, não alcançando fatos passados, a não ser quando aplicada em benefício daquele que cometeu 
o crime. 
 

Classificação da Lei Penal 
 
As leis penais podem ser classificadas em: gerais e especiais. 
 

Gerais - As que vigoram em todo o território. 

 

Especiais - As que vigoram apenas em algumas regiões do território.  

Exemplo: seria lei especial àquela que cominasse sanção ao agente que praticasse ato que contribuísse para 
o desequilíbrio ecológico de determinada região do país. 
 

Leis Ordinárias - São as que vigoram em qualquer circunstância. 

 
Leis Excepcionais - São aquelas destinadas a vigorar em situações de emergência, como em casos de 

Estado de Sítio, de Guerra, de Calamidade Pública, etc. Cessada a situação de emergência, deixam de vigorar. 
 
São leis penais não incriminadoras; podem ser subdivididas em explicativas e permissivas; 
 

a) Explicativas: São também denominadas de complementares. As leis penais explicativas são aquelas que 

b) Permissivas: São aquelas que não consideram como ilícitos ou isentam de pena o autor de fatos, que, 

em tese são típicos. Por exemplo: é a hipótese do artigo 24 do CP, que dispõe:  
"Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem". 
 

Norma Penal em Branco 
 
Também denominadas de Leis Penais em Branco. Diferem das normas penais incriminadoras porque aquelas 

 
Exemplo: o Código Penal pune, conforme o Art. 269, o médico que deixar de denunciar a autoridade pública, 
doença cuja notificação compulsória é definida em disposição de outras leis. 
O Código Sanitário do Estado de São Paulo, em seu artigo 480 relaciona as doenças (Decreto n° 12.342, de 

.............................................
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27 de setembro de 1978), complementando o artigo 269. 
 

Interpretação 

 
Hermenêutica é a ciência que trata da interpretação da lei.  
Segundo o jurista Magalhães Noronha, pode-se conceituar interpretação como "O processo lógico que 
procura estabelecer a vontade contida na norma jurídica". 
 
A interpretação é de capital importância, mesmo quando diz respeito às leis mais claras, ao menos para se 
alcançar o sentido léxico dos termos constantes destas leis.  
 

Espécies de Interpretação - Quanto ao sujeito que realiza a interpretação, pode ser ela autêntica, 
jurisprudencial e doutrinária. 
 

a) Autêntica - É aquela que procede da mesma origem da lei e tem força obrigatória. Quando vem inserida 

 

b) Jurisprudencial - Também denominada de judicial. É aquela conceituada como conjunto de 

manifestações judiciais sobre determinado assunto legal, exaradas no sentido razoavelmente constante.  
A interpretação jurisprudencial é, assim, a orientação que os juízos e tribunais vêm dando à norma, sem, 
entretanto ter força vinculativa. Podem ser incluídas como interpretação jurisprudencial as súmulas do STF e 
do STJ e as decisões de uniformização de jurisprudência dos tribunais. 
 

c) Interpretação Doutrinária - Quando constituída pelo entendimento dado aos dispositivos legais pelos 

escritores ou comentadores do direito. Não possuem força obrigatória. 

Quanto ao meio empregado, a interpretação pode ser gramatical (ou literal), lógica e teleológica. 

 

c) Teleológica - Às vezes há necessidade de se indagar também o sentido teleológico (quando se examina 

os fins para os quais a lei foi editada) da lei, objetivando a apuração do valor e finalidade do dispositivo. 
 

Quantos aos resultados obtidos com a interpretação, pode ser ela: declarativa, restritiva e extensiva. 
 

a) Declarativa - Quando o texto examinado não é ampliado nem restringido, encontrando-se apenas o 

significado oculto do termo ou expressão utilizada pela lei.          
 
Exemplo: quando se afirma que, no artigo 141, inciso III, pelo sistema utilizado pelo Código Penal, "várias 
pessoas", quer significar mais de duas (quando a lei se contenta com duas) é ela expressa, está-se 
procedendo a uma interpretação declarativa. 
 

b) Restritiva - É aquela que reduz o alcance da lei para que se possa encontrar a sua vontade exata. 

Durante muito tempo, pretendeu-se elaborar uma regra segura no campo da interpretação da Lei Penal no 
sentido de que, em caso de dúvida, fosse o caso decidido de maneira mais favorável ao agente. E, como as 
leis penais, em tese, são desfavoráveis ao agente, deveriam ser sempre interpretadas restritivamente. Alguns 
doutrinadores defendem a interpretação restritiva da Lei Penal, quando esta for prejudicial ao réu.  Ao se afirmar 
que o artigo 28 se refere apenas à emoção, à paixão e à embriaguez "não patológicas", a fim de harmonizá-
lo com o disposto no artigo 26 e seu parágrafo, está se limitando o alcance daquele dispositivo para que não 

.............................................
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contradiga o determinado por este.  
Comparemos os artigos 26 e 28 para entendermos melhor o sentido do texto: 
 

Art. 26 - " É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto 

ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito 
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento". 
 

Redução de pena 

Parágrafo único - " A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de 
saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender 
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento". 
 

Art. 28 - "Não excluem a imputabilidade penal": 
I - a emoção ou a paixão; 

c) Extensiva - Ocorre quando é necessário ampliar o sentido ou alcance da lei.  

               
Exemplo: o artigo 130 inclui não só o perigo, mas também o próprio contágio da moléstia venérea. Podemos 
entender melhor o conceito de interpretação extensiva, examinando-se o artigo 130, que dispõe,  
" Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia 
venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado".  
 
Alguns autores admitem ainda a interpretação progressiva e a analógica: 
 

a) Progressiva - São aquelas que abrangem novas concepções ditadas pelas transformações sociais, 

científicas, jurídicas ou morais que devem permear a Lei Penal estabelecida.  
 
Exemplo: quando se busca o sentido da expressão "perigo de vida" (artigo 129, parágrafo 1º, inciso II) 
conforme o disposto,  
"Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem": 
§ 1º - Se resulta: 
II - perigo de vida. 
 

b) Analógica - É uma interpretação utilizada toda vez que uma cláusula genérica se segue a uma fórmula 

casuística devendo entender-se que aquela só compreende os casos análogos ou mencionados por esta.  
 
Exemplo: o artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, comina a pena de reclusão de 12 a 30 anos se homicídio é 
cometido "à traição", "de emboscada" ou "mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne 

 
Art. 28, II (substâncias de efeitos análogos) 
Art.171, (qualquer outro meio fraudulento) 
Art.293 I e V (qualquer papel", "qualquer outro documento") 
 

Elementos de Interpretação 

 
Os elementos de interpretação da lei Penal são:  

 o sistemático,  

 a rubrica,  

.............................................
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 legislação comparada,  

 conceitos extrajurídicos e  

 a própria história da lei. 
 

a) Elemento Sistemático - Quando se procura a interpretação para conciliar o texto interpretado com o 

 
Exemplo: pode-se afirmar que a agravação da pena no furto noturno, por estar prevista no parágrafo primeiro 
do artigo 155, não se aplica aos furtos qualificados previstos no parágrafo 4º do mesmo artigo.   

Art. 155 - "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel":  
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
 
§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. 
§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão 
pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. 
§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. 
 

Furto qualificado  
§ 4º - A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, se o crime é cometido: 

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; 
II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; 
III - com emprego de chave falsa; 
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.  

b) A Rubrica - Denominação jurídica do dispositivo e, no caso da Lei Penal, muitas vezes o nomem juris 

 
Exemplo: a palavra correspondência citada no artigo 152 somente pode referir-se à comercial, como indica a 
rubrica do dispositivo. 
 

Art. 152 - "Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial 

para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a 
estranho seu conteúdo".  

c) Legislação Comparada - É a comparação da lei nacional com a lei de outros países. Esta comparação 

pode também contribuir para uma melhor interpretação do texto legal, especialmente quando se tomam por 
referência leis que serviram de inspiração para a norma jurídica nacional. 
 
d) Conceitos Extrajurídicos - São conhecimentos técnicos, científicos, filosóficos e políticos que 

contribuem para a descoberta da vontade exata da norma. Através desses conhecimentos pode-se entender 
o que significa enfarte (medicina), exodontia (odontologia), psicose (psiquiatria), geometria analítica 
(matemática). 
 

e) Histórico da Lei - Que inclui o seu anteprojeto, projeto original, modificação das comissões revisoras, 

debates legislativos e mesmo as notícias referidas na exposição de motivos. O histórico da lei também é um 
auxiliar da interpretação. 
 

Analogia 
 

Analogia é uma forma de auto-integração da lei. Na lacuna desta, aplica-se ao fato não regulado 
expressamente pela norma jurídica, um dispositivo que disciplina hipótese semelhante – (LICC, art. 4º). Diante 
do princípio da legalidade do crime e da pena, pelo qual não se pode impor sanção penal a fato não previsto 
em lei, é inadmissível o emprego da analogia para criar ilícitos penais ou estabelecer sanções criminais. É 
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possível, entretanto, aplicação da analogia às normas não incriminadoras quando se vise, na lacuna evidente 

• A não punibilidade do dano de coisa comum fungível cujo valor não exceda a quota a que tem direito o agente, 
diante do disposto no artigo 156, parágrafo 2º, do CP, referente ao crime de furto. 
 

Irretroatividade 

 
Art. 2º, caput, do CP - "Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, 
cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória." 
  
Lei que revoga um tipo incriminador extingue o direito de punir (abolitio criminis). A consequência do abolitio 

inscrição no rol dos culpados, pagamento das custas etc.). 
  
Vale lembrar que os efeitos extrapenais, contudo, subsistem, como a perda de cargo público, perda do poder 
de família, perda da habilitação, confisco dos instrumentos do crime etc. 
  
A competência para a aplicação do abolitio criminis após o trânsito em julgado é do juízo da execução (Súmula 
nº 611 do STF: "Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação 
da lei mais benigna"). 
 
Art 2º parágrafo único do CP - "A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos 
fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado." 
 
 A lei nova que for mais benéfica retroage em favor do agente.  

 

Extratividade  

 
Art. 3º do CP - "A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou 
cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência." 
  
As leis acima citadas são autorrevogáveis, ou seja, são exceções à regra de que uma lei se revoga por outra 
lei. Subdividem-se em duas espécies:  

 leis temporárias: aquelas que já trazem no seu próprio texto a data de cessação de sua vigência, ou seja, 
a data do término de vigência já se encontra explícito no texto da lei. 

 leis excepcionais: aquelas feitas para um período excepcional de anormalidade. São leis criadas para 

sua força coercitiva, visto que o agente, sabendo qual seria o término da vigência da lei, poderia retardar o 
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processo para que não fosse apenado pelo crime. 
 

Art. 4º do CP - "Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja 
o momento do resultado." 
 
Trata do tempo do crime, ou seja, quando o crime reputa-se praticado. Existem três teorias sobre o tempo do 
crime: 

 teoria da atividade: o tempo do crime é o tempo da ação, ou seja, é o tempo que se realiza a ação ou a 
omissão que vão configurar o crime; 

crime continuado, o agente, em caso de lei nova, responderá sempre de acordo com a última lei vigente, seja 
ela mais benéfica ou não. 
 

Conflito Aparente de Normas Penais 
 
O conflito aparente de normas penais ocorre quando há duas ou mais normas incriminadoras descrevendo o 
mesmo fato. Sendo assim, existe o conflito, pois mais de uma norma pretende regular o fato, mas é aparente, 
porque, apenas uma norma é aplicada à hipótese. 
 
Alguns elementos são necessários para se caracterizar a existência de conflitos de normas: 
a) unidade do fato, há somente uma infração penal; 
b) pluralidade de normas, duas ou mais normas, aparentemente, identificam o mesmo fato; 
c) aparente aplicação de todas as normas à espécie, a incidência de todas as normas é apenas aparente; 
d) efetiva aplicação de apenas uma delas, somente uma norma é aplicável, por isso o conflito é aparente. 
 

Artigo 228 do Código Penal 
Art. 228.  Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir 
ou dificultar que alguém a abandone:  
.................................... 
.................................... 
.................................... 
 
Esse tipo penal possui 4 verbos, sejam eles: induzir, atrair, facilitar, impedir ou dificultar. Isto é, o agente que 

não é punida em si, mas ainda subsiste o tipo penal voltado a punir o indivíduo que contribui, de alguma forma, 
com a prostituição alheia. Ora, se a pessoa induzida, atraída, facilmente inserida, dificultada ou impedida (por 
argumentos e não por violência, ameaça ou fraude, que configuraria o § 2.º) de largar a prostituição é maior 
de 18 anos, trata-se de figura socialmente irrelevante. Cuidaria melhor o legislador de proteger o menor de 
idade ou aquele que é vítima de atos violentos, ameaçadores ou fraudulentos, mas não a pessoa adulta que 
foi convencida a levar vida promíscua. (NUCCI, 2020, P.232). 
 
O referido doutrinador aponta que esse crime só se torna relevante quando funciona como crime-meio para a 
prática de outros crimes, como, por exemplo, o tipificado no artigo 229 do Código Penal. 
 

Artigo 229 do Código Penal 
Art. 229.  Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, 
intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente:      

................................ 
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................................ 

................................ 
 
Esse artigo considera figura típica quem mantém por conta própria ou de terceiro estabelecimento que ocorra 
exploração sexual. Isto é, a pessoa que é responsável por ambiente onde ocorra essa exploração, será 
penalmente sancionado. No caput do artigo diz que pode haver ou não intenção de lucro, redação essa que 
causa certo espanto, posto que os ambientes onde ocorrem a prática sexual entre a profissional do sexo e o 
cliente, em regra é mediante pagamento. 
 
Nucci também aponta outro dado relevante, se a prostituição não é crime, porque criminalizar o local onde ela 
é praticada? Desde que que a vítima não seja uma escrava sexual e se ela está ali por sua própria vontade, 
ele não vê sentido na aplicação dessa norma. 
 

Artigo 230 do Código Penal 
Art. 230 - Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se 
sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça: 
...................................... 
...................................... 
...................................... 
 
Essa disposição criminaliza a conduta de quem tira proveito ou se faz sustentar no todo ou em parte da 

diretamente da prostituição, descaracteriza se o crime por completo. (NUCCI, 2020, p. 260)
 

Conflito Aparente entre as Normas mencionadas acima 
 
Se houver concurso dos crimes mencionados acima haverá conflito aparente entre normas? Para responder a 
essa questão é importante analisar a doutrina e a jurisprudência. De acordo com o TJSP: “O delito de 
favorecimento da prostituição, praticado no mesmo contexto da manutenção de casa de lenocínio é absorvido 
por este último por se tratar de crime-meio. Delito de favorecimento à prostituição fica absorvido” 
 
Quando houver concurso entre o crime de rufianismo e o de favorecimento da prostituição, o primeiro absorverá 
o segundo, é o que assevera Guilherme Nucci “O rufianismo, por haver nítido intuito de lucro e de ser mantido 

diante de um caso desse, em que há um conflito aparente entre normas, a doutrina e a jurisprudência entende 
que o agente responderá pelo crime tipificado no artigo 229, ou seja, esse crime absorverá os demais, esse 
fenômeno ocorre devido ao princípio da consunção, também denominado princípio da absorção. 
 

 

O fato típico e seus elementos 
 

As Teorias da Conduta 

 
Para considerarmos um comportamento delituoso, é necessário que este seja constituído de tipicidade, 
antijuricidade, culpabilidade. 
 
Com efeito, a conduta dos acusados corresponde, normalmente, ao tipo legal de crime, visto que a 

tipicidade, de acordo com sua concepção formal, sempre foi vista como mera correspondência entre uma 
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conduta da vida real e o tipo legal de crime, constante da lei penal. Portanto, alguma conduta socialmente 

Para evitar situações de tal ordem, procura-se, atualmente, atribuir ao tipo penal, além do sentido puramente 
formal, um caráter material. Assim, pode-se afirmar que o comportamento humano, para ser típico, não só deve 
ajustar-se formalmente a um tipo legal de delito, mas também ser materialmente lesivo a bens jurídicos, ou 
ética e socialmente reprovável. 
 

Portanto, fato típico é aquele que se enquadra perfeitamente no modelo de conduta descrito no tipo.  

 
Todo delito é constituído dos seguintes elementos: 

 Conduta (ação ou omissão); 

 Resultado; 

 Nexo causal; 

 Tipicidade. 
 

Conduta humana: dolosa ou culposa. 
Conduta é toda a ação ou omissão humana, consciente e voluntária, voltada a uma finalidade. 
A omissão é uma abstenção de movimento, é um não fazer. A ação é um comportamento positivo, é um fazer. 

responsabilizada criminalmente. 
 
Não haverá conduta sem vontade, implica dizer que: 

 o caso fortuito ou força maior eliminam a vontade, inexistindo a conduta e, por consequência, o fato típico;  

 os reflexos não caracterizam a conduta, visto não haver vontade;  

 a conduta praticada mediante coação física elimina a vontade, no entanto, a conduta praticada mediante 
coação moral, ainda que seja irresistível, não exclui a vontade. 

       
 A doutrina, divide em três as teoria sobre a conduta penal. São elas: a teoria causalista, teoria finalista, teoria 
social da ação. 
 

Teoria causalista 

 
Para teoria causalista, tradicional, a ação é um movimento corpóreo voluntário. 
 
"É um processo mecânico, muscular e voluntário (porque não é um ato reflexo), em que se prescinde do fim 

 

 Teoria finalista 

 
Para teoria finalista da ação, as condutas humanas são realizadas objetivando um determinado resultado. Toda 
ação ou omissão é constituída por um elemento psíquico, que determina a vontade do agente. 
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"Para que a ação seja algo compreensível, é necessário ver o propósito com que foi praticada, ou seja, é 
preciso verificar desde logo se a ação tinha ou não, como fim, a realização do fato típico. Daí a máxima finalista 
de que a causalidade é cega, ao passo que a finalidade vê." 
 

 A Teoria Social da Ação 

 
Para esta corrente a ação é a conduta de relevante valor social. 
 
"Como o Direito Penal só comina pena às condutas socialmente danosas e como socialmente relevante é toda 
conduta que afeta a relação do indivíduo para com seu meio, sem relevância social não há relevância jurídico-
penal. Só haverá fato típico, portanto, segundo a relevância social da ação."  
 
 A crítica feita a esta teoria, consiste na subjetividade de se determina a relevância social de uma ação. A 
tipificação desta ação, em socialmente relevante ou não, poderá torna-se mais árdua no Direito Penal 

insignificância, o qual, iremos comentar a seguir. 
 

Do Princípio da Insignificância 

 
Nossa mais alta Corte de Justiça (Supremo Tribunal Federal) acaba de reconhecer (novamente) a incidência 
no Direito penal do chamado princípio da insignificância (ou de bagatela) (cf. Medida Cautelar concedida no 
HC 84.412-0-SP, rel. Min. Celso de Mello). 
 
A síntese da decisão está assim redigida:  
"Princípio da insignificância. Identificação dos vetores cuja presença legitima o reconhecimento desse postulado 
de Política criminal. Consequente descaracterização da tipicidade penal, em seu aspecto material. Delito de furto. 
Condenação imposta a jovem desempregado, com apenas 19 anos de idade.  
"Res furtiva" no valor de R$ 25,00 (equivalente a 9,61% do salário mínimo atualmente em vigor). Doutrina. 

Bill Gates é uma coisa; subtrair uma bicicleta de quem ganha R$ 100,00 por mês é outra coisa. 
 
De outro lado, embora as decisões não sejam claras, é evidente que o juiz, quando reconhece a insignificância 
e afasta a aplicação da norma penal, não está dizendo que está de acordo com pequenos furtos, pequenas 
lesões etc. Ninguém apoia o que as pessoas fazem de errado. Mas também é muito chocante aplicar a pena 
de um ano de reclusão para quem subtrai pequenas coisas. Nem 8 nem 80! 
 
Alguma reprimenda o autor do fato tem que sofrer. Não precisa ser necessariamente penal. Pode ser uma 
despedida por justa causa (quando se trata de empregado), pode ser uma reparação civil etc. Aliás, está 
faltando no nosso país uma lei específica para prever prestação de serviços à vítima ou à comunidade nessas 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................



                                                      

23 

 

(da tipicidade penal) é necessário, mas não suficiente. 
 
Ademais da tipicidade formal impõe-se também a presença da tipicidade material, que está configurada pelas 
seguintes exigências:  
(a) resultado jurídico relevante;  
(b) imputação objetiva da conduta;  
(c) imputação objetiva do resultado jurídico e, nos crimes dolosos,  
(d) imputação subjetiva (dolo e outros eventuais requisitos subjetivos especiais). 
 

constitucionalista do delito) hoje talvez seja a mais adequada para explicar como o fato de pouca monta torna
se atípico. 

 

 
É, portanto, com grande sabedoria, e com a finalidade de reparar inevitáveis aberrações jurídicas, que os 
defensores da teoria da mínima intervenção estatal (Direito Penal mínimo) adotam a tese da insignificância, 
que se reflete no desmembramento da tipicidade em dois momentos distintos, quais sejam;  
 
a) tipicidade formal (que se resume na mera e pura adequação da conduta praticada pelo agente com o fato 
descrito na lei) e  
b) tipicidade material. 
 
Com efeito, é na tipicidade material que se analisará o quantum da lesividade da conduta do agente, face ao 
bem jurídico penal e a resposta sancionatória do Estado. É neste momento que o magistrado, ao atuar a lei 

 
Portanto, vê-se que o tipo penal possui dois momentos distintos, como: 
 
a) "no processo de escolha das condutas POTENCIALMENTE ofensivas aos bens jurídicos MAIS 
RELEVANTES" (no momento da produção legislativa - e tipicidade formal);  
b) "e na CONFIRMAÇÃO da OFENSA MATERIAL significativa ou de perigo potencialmente relevante de dano 

formal, de cunho diretivo" "A ação descrita tipicamente há de ser geralmente ofensiva ou perigosa a 
um bem jurídico"  
 

Erro de Tipo 
 
É o erro que incide sobre os elementos do tipo, ou seja, sobre um fato que compõe um dos elementos do tipo. 
No erro de tipo desaparece a finalidade típica, isto é, não há no agente a vontade de realizar o tipo objetivo, 
portanto, não se encontra presente o dolo, que é a vontade de realizar o tipo objetivo.  
 
Exemplos: um caçador no meio da mata, dispara sua arma, sobre um objeto escuro, supondo tratar-se de um 
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contra a vítima e de produzir o resultado morte.  A gestante não sabe que está ingerindo substância que irá 
provocar o aborto.  
 
Um erro que recai sobre elemento normativo do tipo é também erro de tipo excludente do dolo.  
 
Por exemplo: não age com dolo, o agente que, ao retirar-se de um cinema, leva consigo o guarda-chuva de 
outrem supondo ser o seu.  
 

O erro de tipo exclui sempre o dolo, seja evitável ou inevitável. Entretanto, o sujeito poderá responder por 

crime culposo, pois, a conduta negligente do agente poderá ser punida, desde que prevista em lei a modalidade 

de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo".  
 
O erro de tipo apresenta duas formas:  
 
a) Erro Essencial - Há erro de tipo essencial quando a falsa percepção impede o sujeito de compreender a 
natureza criminosa do fato. O erro essencial é aquele que recai sobre um elemento do tipo, ou seja, sobre fato 
constitutivo do crime, e sem o qual o crime não existiria. No exemplo já visto, o caçador não atiraria, se 
soubesse que o objeto escuro era um homem e não um animal bravio.  
 
O erro essencial apresenta-se sob duas formas: 
 
I - Quando não pode ser evitado, apesar dos cuidados observados. Qualquer pessoa empregando a cautela 
exigida pelo ordenamento jurídico, nas condições em que se viu o sujeito, incidiria em erro.  
Neste caso o erro exclui o dolo ou culpa  
 
II - Vencível ou Evitável - Quando pode ser evitado com os cuidados exigíveis nas condições em que se 

por crime culposo se este estiver previsto na lei.  
Assim, no exemplo utilizado, se o caçador poderia ter evitado de atirar, por saber que outras pessoas estavam 
na área, o que o obrigava a maiores cautelas, responderá por homicídio culposo. 
 
b) Erro Acidental - É aquele que recai sobre circunstâncias assessórias da pessoa ou da coisa estranhas ao 
tipo, que não constituem elemento do tipo.  
Sem o erro acidental o crime não deixa de existir.  
 
Exemplo: o sujeito ativo, pretendendo subtrair arroz de um armazém, acaba levando sacos de alpiste por 

coisa alheia móvel" e sim a uma 

O erro acidental é o que versa sobre dados secundários da figura típica. 
 

Consumação e Tentativa 
 

Art. 14 - Diz-se o crime: 

Crime consumado  

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;  
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Tentativa 

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.  

Pena de tentativa 

        Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime 
consumado, diminuída de um a dois terços.  

 

Crimes Consumados 
 
Conceito 
 
É aquele em que foram realizados ou reunidos todos os elementos constantes de sua definição legal, ou seja, 
quando o fato concreto se subssume no tipo abstrato descrito na lei penal.

a solicitação.  
 
A consumação nas várias espécies de crimes: 
 

 Materiais: com a produção do resultado naturalístico, ou seja, a consumação ocorre com o evento natural 

(morte, lesões, dano etc.). Exemplo: assim consuma-se o homicídio com a morte da vítima; no aborto com a 

morte do feto.  

 Culposos: com a produção do resultado naturalístico, onde é preciso a inobservância do dever de cuidado, 
então se entende que para que haja consumação é preciso um resultado lesivo típico.  

 De mera conduta: com a ação ou omissão delituosa, isto é não, há resultado naturalístico, mas apenas o 
evento no sentido normativo. Também pode se entender que o tipo faz menção ao evento, a consumação se 

dá com a simples ação. Exemplo: na violação de domicílio, uma das formas de consumação é a simples 

entrada.  

 Formais: 

 

 Permanentes: 

 Exemplo: no cárcere privado (art. 148), o momento consumativo 

(privação ou restrição de locomoção da vítima) perdura até que o ofendido recupere sua liberdade.  

 Omissivos próprios: com a abstenção do comportamento devido. Ou pode se entender, que a 
consumação ocorre no local e no momento em que o sujeito ativo deveria agir, mas não o fez, ou até mesmo 
o simples comportamento negativo (ou ação diversa), não se condicionando à produção de um resultado 
ulterior, ocorrendo a consumação no instante da conduta.  

 Omissivos impróprios: 

produção do resultado.  

 Qualificados pelo resultado: com a produção do resultado agravador, entendemos que o momento 
consumativo ocorre no instante da produção do evento, isto é, quando estiver concretizado o resultado 
acrescido ao tipo fundamental.  
 

-  Iter criminis (etapas ou fases do crime) 

 
É o caminho do crime, as etapas que deve percorrer: 
 

   Cogitação: não é punida, nem mesmo externada a terceiro, salvo quando constitui ela, de per si, um fato 
típico.  

   Atos preparatórios: são os atos materiais, externos ao agente, que passa da cogitação à ação objetiva. 
Também não são puníveis, a não ser quando constituem fatos típicos.  
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   Atos de execução: são os atos materiais dirigidos diretamente à prática do crime, ou até mesmo quando o 
bem jurídico começa a ser atacado. Nessa fase o agente inicia a realização do núcleo do tipo e o crime já 
se torna punível.  

   Consumação (execução): todos os elementos que se encontram descritos no tipo penal foram realizados.  
 

Crimes Tentados 
 
Conceito 
 
É a não-consumação de um crime, cuja execução foi iniciada, por circunstâncias alheias à vontade do agente. 

 
Elementos 

  início de execução  

  Não-consumação  

  circunstâncias alheias à vontade do agente  
 
Formas  
 

  imperfeita: há interrupção do processo executório; o agente não chega a praticar todos os atos de execução 
do crime, por circunstâncias alheia à sua vontade, isto é quando o sujeito não consegue praticar os atos 
necessários à consumação por interferência externa;  

  perfeita ou acabada (também conhecida por crime falho): o agente pratica todos os atos de execução 
do crime, mas não consuma o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja a consumação não 
ocorre embora o agente tenha praticado os atos suficientes.  

Obs.: o juiz leva em conta essas espécies no momento de dosar a pena da tentativa. 
 
Infrações penais que não admitem tentativa 
 

  culposas 
resultado lesivo;  

  preterdolosas 

que o evento mais grave é atribuído ao agente por mera culpa;  

  contravenções penais (a tentativa não é punida);  

  omissivos próprios (são crimes de mera conduta), também não admitem a tentativa pois não se exige um 
resultado naturalístico decorrente da omissão;  

  habituais (ou há a habitualidade e o crime consuma-se, ou não há e inexiste crime), não se admite a tentativa 
pois há reiteração de atos e, portanto consumação, ou não há essa habitualidade e os atos são penalmente 
indiferentes;  

crimes em que a lei só pune se ocorrer o resultado (CP, art. 122);  
crimes em que a lei pune a tentativa como crime consumado (CP, art. 352).  
 

Teorias 
 

  subjetiva: 
 

  objetiva: 
produziu um mal menor. Essa teoria foi a adotada.  

 

Critério para a redução da pena 
 
A pena do crime tentado será a do consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. 
Quando mais próximo o agente chegar à consumação menor será a redução e vice-versa. Assim, a tentativa 
branda a redução será sempre menor em que a vítima sofre ferimentos graves. 
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Desistência Voluntária e Arrependimento Eficaz 
 
São espécies de tentativa abandonada ou qualificada. Nelas o resultado não se produz por força da vontade 
do agente, ao contrário da tentativa, em que atuam circunstâncias alheias e essa vontade. São incompatíveis 

 

Conceito de desistência voluntária  
O agente interrompe voluntariamente a execução do crime, impedindo, desse modo, a sua consumação. Não 

é possível nos crimes de mera conduta, uma vez que neles a execução é a própria consumação. 

Exemplo: O agente tem um revolver municiado com seis projéteis. Efetua 2 (dois) disparos contra a vítima, 

não a acerta e, podendo prosseguir atirando, desiste por vontade própria e vai embora. 
 

Conceito de arrependimento eficaz  
 
O agente, após encerrar a execução do crime, impede a produção do resultado. Só é possível nos crimes 
materiais nos quais há resultado naturalístico. 

Exemplo: O agente descarrega sua arma de fogo na vítima, ferindo-a gravemente, mas, arrependendo-se do 

desejo de matá-la, presta-lhe imediato e exitoso socorro, impedindo o evento letal. 
 

Arrependimento ineficaz 
 
Irrelevante. Não traz qualquer.  
 

Distinção 
 
Na desistência voluntária, o agente interrompe a execução; no arrependimento eficaz, a execução é realizada 
inteiramente, o resultado é que vem a ser impedido.  

 
Consequência: em ambas as formas de tentativa abandonada, não são circunstâncias alheias à vontade do 

agente que impedem o resultado; pelo contrário, é a sua própria vontade que evita a consumação. Assim, 
afasta-se a tentativa e o agente só responde pelos atos até então praticados (no ex. da desistência voluntária, 
responde pelo delito periclitação da vida - art. 132 do CP; no ex. do arrependimento eficaz responde por lesões 

corporais de natureza grave - art. 129, inciso 1o do CP). Por essa razão, parte da doutrina denomina-as "ponte 
de ouro". 
 

Distinção entre ato voluntário e ato espontâneo. 
 
A desistência e o arrependimento não precisam ser espontâneos, basta que seja voluntário. Por conseguinte, 
se o agente desistir ou arrepender por sugestões ou conselho de terceiros, subsistem a desistência voluntária 
e o arrependimento eficaz. 
 

Arrependimento Posterior 
 

Natureza jurídica 

Causa obrigatória de redução de pena.  
 

Conceito 
 
Causa de diminuição de pena que ocorre nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, em 
que o agente, voluntariamente repara o dano ou restituiu a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa. 
 

Requisitos 
 

  crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa: na jurisprudência, prevalece o entendimento 
de que a lei só se refere à violência dolosa, podendo a diminuição ser aplicada aos crimes culposos em 
que há violência, ou mais simplificado é que não é possível o reconhecimento do arrependimento posterior, 
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no roubo, porque esta causa de diminuição de pena não se aplica aos crimes cometidos com violência ou 
grave ameaça;  

  reparação do dano ou restituição da coisa: deve ser integral, a não ser que a vítima ou seus herdeiros 
aceitem parte, renunciando ao restante;  

  voluntariedade do agente: o que não significa espontaneidade. A reparação ou restituição por conselho ou 
sugestões de terceiros não impede a diminuição. É admissível o benefício no caso de ressarcimento feito 
por parente ante a exigência legal de "voluntariedade" e não de "espontaneidade" por tratar-se de causa 
objetiva de redução obrigatória da pena;  

  até o recebimento da denúncia ou queixa: se posterior, é causa atenuante genérica (CP, art. 65, inc. III, b).  
 

Outras exceções 

Além do peculato culposo, no qual a reparação do dano leva à extinção da punibilidade, há outros casos em 
que não se aplica o benefício do arrependimento posterior. São eles: 

(b) no crime de sonegação fiscal, o pagamento do tributo até o recebimento da denúncia ou queixa também 
extingue a punibilidade; 
(c) finalmente, nos crimes de ação penal privada e pública condicionada à representação do ofendido, a 
composição civil do dano em audiência preliminar implica em renúncia ao direito de queixa ou de 
representação, levando também à extinção da punibilidade (Lei nº 9.099/95, art. 74, par. ún.). 

 
Aplicação 

A norma do arrependimento posterior aplica-se aos crimes dolosos e culposos, tentados e consumados, 
simples, privilegiados ou qualificados. 
 

Critério para redução da pena

Qual deve ser o fator a orientar a maior ou menor redução da pena? 
Como a reparação do dano ou a restituição da coisa devem sempre ser integrais, este não pode ser o critério. 
Só resta o da maior ou menor sinceridade ou espontaneidade (quanto mais espontâneo o ato, maior a redução) 
e o da maior presteza e celeridade (quanto mais rápida a reparação ou a restituição, maior a redução). 
 

Comunicabilidade a coautores e participes  
Tratando-se de causa objetiva de diminuição de pena, o arrependimento posterior não se restringe à esfera 
pessoal de quem a realiza, tanto que extingue a obrigação erga omnes. Estende-se, portanto, aos coautores 

e partícipes, condenados pelo mesmo fato. 
 

Crime Impossível 
 
O crime impossível é também -  

 

Conceito 

É aquele que, pela ineficácia absoluta  
é impossível de consumar-se. 
 

Hipóteses de crime impossível 
 
a) ineficácia absoluta do meio: o meio empregado ou o instrumento utilizado para a execução do crime jamais 
o levará à consumação. Exemplo: um palito de dente para matar um adulto, uma arma de fogo inapta a efetuar 
disparos ou uma falsificação grosseira, facilmente perceptível, são meios absolutamente ineficazes. 
 

Obs.: A ineficácia do meio, quando relativa, leva à tentativa e não ao crime impossível. Exemplo: um palito é 
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meio relativamente eficaz para matar um recém-nascido, perfurando-lhe a moleira; 
 
b) pela impropriedade absoluta do objeto: a pessoa ou coisa sobre as quais recai a conduta são 

Exemplo: matar um cadáver, ingerir 

encontrava viva, embora prestes a morrer, também haverá homicídio tentado, e não crime impossível. Do 
mesmo modo, se o punguista enfia a mão no bolso errado, houve circunstância meramente acidental que não 
toma impossível o crime, respondendo também por tentativa. 
 

Delito putativo por erro de tipo 

 
Distinção: no erro de tipo, o agente não sabe, devido a um erro de apreciação da realidade, que está 
cometendo um delito (compra cocaína pensando ser talco; mata uma pessoa achando que é um animal etc.); 

A polícia ou terceiro (agente provocador) prepara uma situação, na qual induz o agente a cometer o delito 
(investigadora grávida pede para médico fazer aborto ilegal e depois o prende em flagrante; detetive simula 
querer comprar maconha e prende o traficante etc.). Nessa situação o autor é o protagonista de uma farsa que, 
desde o início, não tem a menor chance de dar certo. Por essa razão, a jurisprudência considera a encenação 
do flagrante preparado uma terceira espécie de crime impossível, entendendo não haver crime ante a 
atipicidade do fato. O crime é impossível não pela ineficácia do meio ou impropriedade do objeto, mas pelo 
conjunto das circunstâncias exteriores adrede preparadas que tomam totalmente impossível ao sujeito atingir 
o momento consumativo. 
 

Teorias: 
 
a) sintomática: se o agente demonstrou periculosidade, deve ser punido; 
b) subjetiva: deve ser punido porque revelou vontade de delinquir. 
 

Obs.: As 2 primeiras não se importam com o fato de o resultado jamais poder ocorrer, o que interessa é que 

 
 
 

Perguntas e Respostas 
 
01) O que é tentativa? 
Resposta: tentativa é a não-consumação de um crime, cuja execução foi iniciada, por circunstâncias alheias 
à vontade do agente. 
 
02) Qual a sua natureza jurídica? 
Resposta: é norma de extensão temporal da figura típica causadora de adequação típica mediata ou indireta. 
Atua, portanto, no campo da tipicidade. 
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03) Quais as formas de tentativa? 
Resposta: são elas: 
a) imperfeita;

 
04) Como se aplica a pena na tentativa? 
Resposta: 
agente chegar da consumação, menor será a redução, e vice-versa. 

Resposta: se de causa geradora de atipicidade (relativa ou absoluta). Provoca a exclusão da adequação 
típica indireta, fazendo com que o autor não responda pela tentativa, mas pelos atos até então praticados, 
salvo quando não configurarem fato típico. 
 
07) Quais os elementos da tentativa abandonada? 
Resposta: os elementos são: 
a) início da execução; 
b) não consumação; 
c) interferência da vontade do próprio agente. 
 
08) O que é desistência voluntária? 
Resposta: o agente interrompe voluntariamente a execução do crime, impedindo, desse modo, a sua 

 
10) Que é crime impossível? 
Resposta: é aquele que, pela ineficácia total do meio empregado ou pela impropriedade absoluta do objeto 
material, é impossível de consumar-se. 
 
11) Qual a sua natureza jurídica? 
Resposta: não se trata de causa de isenção de pena, como parece sugerir a redação do art. 17 do Código 

material: a pessoa ou a coisa sobre que recai a conduta é absolutamente inidônea para a produção de algum 
resultado lesivo. 
 
13) Qual a teoria adotada pelo Código Penal relativa à punibilidade ou não do crime impossível? 
Resposta: teoria objetiva temperada. Na sistemática atual do CP, o que importa é a conduta, objetivamente, 
não ter representado nenhum risco à coletividade, pouco importando a postura subjetiva do agente. O sujeito, 
assim, não é punido se absoluta a ineficácia do meio empregado ou total a impropriedade do objeto material, 
pois é impossível de se consumar o crime. 
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Contudo, quando relativas, há tentativa. 
 
14) O que é arrependimento posterior? 
Resposta: trata-se de causa de diminuição de pena que ocorre nos crimes cometidos sem violência ou grave 
ameaça à pessoa, em que o agente, voluntariamente, repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da 
denúncia ou queixa. 
 
15) Qual a sua natureza jurídica? 

 
17) Qual deve ser o fator a orientar a maior ou menor redução da pena? 
Resposta: como a reparação do dano ou a restituição da coisa devem sempre ser integrais, esse não pode 
ser o critério. Só resta o da maior ou menor sinceridade ou espontaneidade (quanto mais rápida a reparação 
ou a restituição, maior a redução). Quanto mais espontânea e rápida a reparação, maior será a redução da 
pena. 
 
18) Em que consiste a delação eficaz ou premiada? 

 

  Exclusão de Culpabilidade e de Ilicitude 
 

 
 

Causas de Exclusão da Culpabilidade 
 
Sendo a culpabilidade composta de três elementos:  
a) imputabilidade;  
b) potencial consciência da ilicitude; e 

absolvido.  
 
São as causas excludentes da culpabilidade:  
1ª) erro de proibição (art.21, caput); 
2ª) coação moral irresistível (art.22, 1ª parte);  

 

CONCEITO DE CULPABILIDADE  
 
Devemos atentar para três correntes de pensamento que se formaram acerca deste conceito: 
A) Teoria psicológica: Entende a culpabilidade como uma relação psíquica do agente com o fato, 
na forma de dolo ou culpa. 
B) Teoria psicológico-normativa: O dolo e a culpa deixam de ser encaradas como formas da 
culpabilidade, passando a elementos desta. 
C) Teoria Normativa pura: Também é denominada Teoria da Culpabilidade. Nesta, o dolo e a 
culpa passam da culpabilidade para o tipo. Esta teoria é utilizada pela escola clássica.  
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3ª) obediência hierárquica (art.22, 2ª parte); 
4ª) inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (art.26, caput); 
5ª) inimputabilidade por menoridade penal (art.27, sendo que essa causa está contida no "desenvolvimento 
mental incompleto");  
6ª) inimputabilidade por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior (art.28, §1º).  
 
Essas causas estão relacionadas com os elementos de culpabilidade, i.e., cada uma exclui certo elemento da 
culpabilidade, e, em consequência, ela fica excluída. Exemplo: o erro de proibição exclui a potencial 

 
Para se analisar o grau de culpabilidade do agente, deve-se primeiramente entender o que seja imputabilidade 
penal e seu inverso, inimputabilidade penal.  
 
Para que o agente possa ser considerado culpado, deve ser imputável. Esta se refere "à capacidade do agente 
de lhe ser atribuído o fato e de ser penalmente responsabilizado".  
 
Inimputável é aquele que, ao momento da ação ou omissão, era incapaz de entender o caráter lícito ou ilícito 
de sua conduta. Esta incapacidade de entendimento pode ser atribuída ao agente em função de sua idade, de 

 

Menores de 18 Anos  
 
Os menores de 18 anos são protegidos pelo artigo 27 do CP e pelo artigo 228 da CF/88. São ditos inimputáveis, 
não lhes cabendo penas comuns. Suas penas estão estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 
criado especificamente para cuidar destes. 
 
Assim, os menores de 18 anos são considerados como tendo desenvolvimento mental incompleto, não sendo 

pode responder criminalmente como adulto pelos crimes praticados. 
 
Exemplo: se uma pessoa comete um delito às 23:30 do dia 01/06 e completa 18 anos no dia 02/06, este será 
tratado como inimputável. Porém, se este mesmo indivíduo comete o delito às 00:01 do dia 02/06, já será 
julgado como imputável, cabendo-lhe às penas do CP. 
 

Doentes Mentais 
 
"Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter do fato ou de 
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Quando a debilidade é consequência de desenvolvimento mental retardado, costuma-se dividir os doentes por 
grau de debilidade. A divisão ocorre da seguinte forma: cretino, idiota, imbecil e doente mental. A debilidade 
diminui ao longo desta escala. 

 
Erro de Proibição  
 
Ocorre erro de proibição, também chamado Erro sobre a ilicitude do fato, aquele que age sem saber que estava 
agindo contra o direito. 
 
O erro de proibição, ou seja, a falsa convicção da licitude, pode isentar de pena, se o erro for inevitável ou 
diminuí-la de um sexto a um terço, se evitável (art. 21 do CP).  
 
Costuma-se definir o erro de proibição não como uma errada compreensão da lei, mas como um "conhecimento 

 
A) Formas  
 
O erro de proibição pode ser:  
a) escusável;  
b) inescusável.  
 
O erro de proibição escusável ou inevitável ocorre quando nele incidiria qualquer homem prudente e de 
discernimento. Ao contrario sensu do art. 21, parágrafo único do CP, considera-se inevitável o erro se o sujeito 
atua ou se omite se a consciência da ilicitude do fato, quando não lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou 

B) Erro de proibição: efeitos quanto ao dolo e culpabilidade  
 
Erro de proibição é o que incide sobre a ilicitude do fato. O dolo subsiste. A culpabilidade, quando o erro é 
escusável, fica excluída; quando inescusável, atenuada, reduzindo-se a pena de um sexto a um terço (art.21, 
caput). No primeiro caso o sujeito é absolvido; no segundo, condenado.  
 
C) Casos de Erro de proibição 

 

 
O erro de proibição ocorre quando:  
1º) erro ou ignorância de direito: o sujeito sabe o que faz, porém "não conhece a norma jurídica ou não a 

 

Exclusão de Ilicitude 
 

Exclusão de ilicitude (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
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Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

I - em estado de necessidade; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

II - em legítima defesa; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 
Excesso punível (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou 
culposo. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 

Estado de necessidade 
Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não 

 

Legítima defesa 
 
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 

Um fato típico pode ser lícito ou ilícito. Se for ilícito, é preciso verificar se ocorreu realmente um crime. 
Se apesar de típico, não tiver sido ilícito, estamos diante de um fato permitido e não diante de um crime.  
 
Uma das funções do tipo é ser indicador da ilicitude.  No tipo "matar alguém”, está inserida a proibição de 

 
Assim, se o fato típico tiver sido cometido sob a proteção de uma dessas normas permissivas, então a ilicitude 
fica afastada. 
 
Essas normas permissivas justificantes são denominadas de causa de exclusão da ilicitude, também 
conhecidas por causas de justificação, justificativas, excludentes, eximentes, discriminante, ou excludente de 

ilicitude. 
 

Quando um fato típico tiver sido praticado numa situação em que também se enquadre em uma das chamadas 

causas de exclusão de ilicitude, terá havido um fato típico, lícito, justificado.  

 
Fato típico, lícito e justificado, é aquele que se ajusta a um tipo legal de crime, mas que, por satisfazer todos 
os pressupostos de uma norma permissiva justificante, é permitido pelo direito.  
 

Estado de Necessidade - Na Roma antiga, já havia preceitos que impediam a punição daquele que 

praticasse um comportamento proibido numa situação de extrema necessidade, como o capitão do navio que, 

pratique o fato típico para evitar o mal que pode ocorrer se não o fizer.  Este mal pode ser provocado pelas 
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forças da natureza, como por exemplo, a invasão de domicílio para escapar de uma tempestade, ou por ação 
do homem, como nos casos de invasão de domicílio para proteger-se de um sequestro ou, a destruição de 

a vida da gestante e a vida do feto. Assim, numa situação em que um bem jurídico está na iminência de sofrer 
uma lesão, pela presença de um perigo atual, e não podendo o direito proteger tal bem, deve permitir que seja 
sacrificado um outro bem, de valor menor, ou relativamente igual, ainda que de um inocente, desde que não 
haja outra escolha. 
 
Bem verdade, que não é muito ético justificar-se o sacrifício da vida humana, mesmo que seja para salvar a de 
outra pessoa. Entretanto, há uma questão que se sobrepõe a esse fundo ético do direito penal.  
 
Quando o Estado foi organizado e construído, foi lhe conferido o poder-dever de proteger os bens jurídicos dos 
ataques e das situações de perigo.  Esta proteção do Estado, todavia, não é infalível, uma vez que é uma 
criação humana. Portanto, nem sempre o Estado pode proteger certos bens, principalmente quando entra em 
choque uns com os outros, instalando-se o perigo para dois ou mais deles, de modo que, ainda que o Estado 
estivesse presente, não poderia, fisicamente, salvar os dois. 
 
O artigo 24 do CP preceitua que "considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo 
atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo 

 existência de um perigo atual e inevitável;  

    ameaça de direito próprio ou alheio;  

    perigo não provocado dolosamente pelo agente;  

    ausência do dever legal de enfrentar o perigo e  

    inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado. 
 

a)  Existência de um perigo atual e inevitável.  
 

Perigo - É a probabilidade de dano, presente e imediata, ao bem jurídico. É uma situação concreta que 

antecede a lesão.  
Exemplo: incêndio que irrompe na mata, em direção à casa onde há crianças brincando. 
O perigo deve ser real e não abstrato, ou seja, uma simples representação psíquica. 

 

Iminente - É o que está prestes a ocorrer. 

Para que a ação do sujeito em estado de necessidade seja legítima, ele deverá realizar a conduta, somente 
no momento em que o perigo se tornar atual, não podendo comportar-se enquanto o perigo é apenas iminente.  
 
No estado de necessidade, a lei só admite a excludente se o perigo for atual, não incluindo o perigo iminente 
como o faz na legítima defesa. 
 
Uma outra condição é que o perigo seja inevitável, isto é, quando o sacrifício do bem jurídico alheio seja o 
único meio de salvar o bem em perigo. Isto significa que a ação lesiva deve ser indispensável como única 
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maneira para evitá-lo.  
 
Contudo, nas situações de perigo, quando houver possibilidade de evitá-lo por meio da fuga ou, chamando 

situação de perigo atual, fome, não provocada intencionalmente pelo agente. Porque, por outro lado, ele 
poderia ter se apresentado aos moradores, solicitando-lhes alimento para saciar a fome.  
 
No caso apresentado o furto não era a única solução, pois a lesão patrimônio alheio poderia ter sido evitada, 
não praticando o agente a ação típica. Ao invés disso, poderia pedir, comprar ou prometer pagar pelo alimento 
com seu trabalho, ou de alguma outra forma, de modo a evitar o delito. 
 
Há que se distinguir estado de necessidade e estado de precisão, não bastando, por exemplo, a alegação de 
dificuldades de ordem econômica para justificar o roubo, o furto, etc. 
 

b)  Perigo não provocado dolosamente pelo agente. 

voluntariamente causou. Exemplo: uma pessoa que dolosamente ateou fogo em um imóvel para receber o 
seguro, mata alguém para escapar do fogo. Neste caso, não existirá excludente de necessidade, apesar de ter 

 

c)  Ameaça de direito próprio ou alheio. 
 
A lei possibilita o estado de necessidade em benefício próprio ou de terceiro. Assim, pode agir em estado de 
necessidade aquele que sacrifica o interesse, para salvar um direito próprio ou alheio, de quem quer que seja. 
Portanto, todos os bens jurídicos que estiverem em situação de perigo atual podem ser salvos sob o estado de 
necessidade:  

    a vida,  

    a liberdade,  

    o patrimônio,  

desde que esteja em perigo atual de lesão. 
 

d)  Ausência do dever legal de enfrentar o perigo. (exclusão do estado de necessidade). 
 
Existem pessoas, que por estarem encarregadas de certas funções que normalmente as colocam em perigo, 
não podem eximir-se da responsabilidade pela conduta típica que praticarem numa dessas situações. Por esta 
razão, não poderão alegar o estado de necessidade. O parágrafo 1º do artigo 24 do CP estabelece que: "não 
pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo". 
 

Dever Legal - É aquele previsto em uma norma jurídica (lei, Decreto, Regulamento, etc.), o que inclui a 

naturalmente perigosa, e por esse motivo, devem estar em seu dia a dia, permanentemente preparadas para 
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enfrentar situações perigosas, porém, quando apenas em serviço. 
O dever de enfrentar o perigo é norma que impede a exclusão da ilicitude por estado de necessidade. 
 

Legítima Defesa - O conceito de legítima defesa está disposto no artigo 25 do CP, que estabelece 

"entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, 

 
São requisitos para a legítima defesa:  

 reação a uma agressão atual ou injusta ;  

 

a)  Reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; 
 

Agressão - É um ato humano que lesa ou põe em perigo um direito. Embora, via de regra, envolve violência, 

nem sempre esta estará presente na agressão, pois poderá consistir em um ataque de forma disfarçada, como 
no crime de furto, até mesmo em uma omissão ilícita a exemplo do carcereiro que não cumpre alvará de soltura, 
ou do médico que arbitrariamente não concede alta ao paciente. 
 
As agressões podem ser justas ou lícitas e injustas ou ilícitas:  
 

I - Agressão Injusta - É a agressão não autorizada pelo direito. Somente a agressão injusta admite a legítima 

defesa. 
 

II - Agressão Justa - É aquela autorizada pelo Direito, como a praticada contra o policial que prende alguém 

em flagrante delito ou mediante ordem judicial. Ao fazê lo estará agredindo a liberdade do preso, a qual, por 

Nem sempre a agressão integra uma figura típica descrita na lei penal. Assim, existem atos que não constituem 
ilícito penal, como o furto de uso, a prática de ato obsceno em local não exposto ao público, etc. 
Conforme o disposto no artigo 25 do CP, a agressão deve ser atual ou iminente para autorizar a legítima 
defesa. 
 

Atual - É a agressão que está desencadeando-se, iniciando-se ou que ainda está desenrolando-se porque 

não está concluída.  
 

Iminente - É a agressão que está prestes a ocorrer, a que existe quando se apresenta um perigo concreto, 

que não permita demora à defesa. 

discriminante. Assim, se alguém, provocado pela vítima, se dirige a sua residência, apanha uma arma e volta 
para o acerto de contas, não age licitamente.  
 
A injustiça da agressão deve ser considerada objetivamente, pelo fato em si, e não quanto à impunibilidade do 
autor da agressão. Dessa forma, um ataque de um doente mental ou de um menor, embora não constitua ilícito 
penal punível, justifica a legítima defesa. 
 
A reação deve ser exercida contra o agressor, entretanto, se, por erro de execução é tingido bem jurídico de 
terceiro inocente, nem por isso deixará de existir a justificativa, aplicando-se a regra inserida na lei a respeito 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................



                                                      

38 

 

do erro de execução, em que se considera a pessoa visada e não a atingida (artigo 73 e 74). Em relação ao 
terceiro atingido, há apenas um acidente, causa independente da vontade do agente.  
 

b) Defesa de um direito próprio ou alheio; neste caso, a defesa é legítima, porque qualquer direito, do 

próprio agente ou de outra pessoa, sofrendo ou se encontrando na iminência de ser ameaçado de sofrer 

 

c) Moderação dos meios necessários à repulsa; ao reagir a uma agressão, o agente deve utilizar com 

moderação os meios necessários para se defender. 
Em muitas ocasiões, o sujeito, diante de uma agressão atual e injusta, utiliza-se do meio necessário, mas não 
moderadamente.  

Por exemplo: após cessada a agressão, continua com seu comportamento anterior, agredindo o ex-agressor, 

quando já não existe agressão. Assim, não se pode dizer que o agente está repelindo uma agressão, pois não 
se pode repelir uma agressão que já não existe. Nesta hipótese, a conduta não é mais legítima, não podendo 
ser, portanto, ser excluída a ilicitude da ação. 
 
O agente deve ser moderado na ação, ou seja, não ultrapassar a ação necessária para repeli-la. Contudo, a 
legítima defesa é uma reação humana que não pode ser mensurada matematicamente, no que se refere à 

A comparação, isto sim, deve ser feita entre os meios defensivos que o agredido tinha à sua disposição e os 
meios empregados, devendo ser avaliada a reação, levando-se em conta as circunstâncias do caso, local, 
tempo, condições pessoais, principalmente a compleição física de ambos os sujeitos, antecedentes do fato, a 
natureza do bem agredido, enfim, tudo deve ser observado para que se consiga determinar certa 

 

d) Elemento Subjetivo - Como em todas as justificativas, o elemento subjetivo, ou seja, o conhecimento de 

que está sendo agredido é indispensável, não ocorrendo a excludente de ilicitude quando o agente supõe 
apenas estar praticando ato ilícito.  Assim, por exemplo, inexistirá a legítima defesa quando o sujeito atirar em 
um ladrão que está à porta de sua casa, supondo-se tratar do agente policial que vai cumprir o mandado de 
prisão expedido contra o autor do tiro.  
 

Excesso 
 
O excesso pode decorrer do uso inadequado do meio, quando o sujeito emprega meios mais contundentes, 
quando poderia utilizar meios menos vulnerantes, ou moderação na reação de defesa. Por outro lado, o 
agressor ao defender-se do excesso do agredido, reage legitimamente, ocorrendo o que denomina legítima 
defesa sucessiva.  
 

I - Excesso Culposo - É o excesso derivado da inobservância do dever de cuidado objetivo e que será 

punível se o resultado decorrente da conduta estiver definido na lei como fato culposo. Este tipo de excess
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II - Excesso Doloso - O excesso será doloso quando o sujeito com plena consciência dos limites da 

 

III - Excesso Acidental - Quando não é doloso nem culposo - Um indivíduo diante de uma agressão 

injusta, com arma de fogo têm, próximo de si uma arma automática. Imediatamente, toma-a, aponta em direção 
ao agressor e aperta o gatilho uma única vez, sendo, entretanto lançados contra a vítima doze projéteis que a 

sujeito agiu em legítima defesa. 
 

Legítima Defesa Putativa - É aquela que ocorre quando o sujeito, supondo por erro que está sendo 

agredido, repele a hipotética agressão. 
Exemplo é o do sujeito que, ao caminhar por uma rua mal iluminada, se depara com um inimigo que lhe aponta 

 
A legítima defesa putativa é também denominada de legítima defesa subjetiva.  
 

Legítima Defesa e Estado de Necessidade - Há diferenças entre a legítima defesa e o estado de 

necessidade. 
 
No estado de necessidade, o pressuposto é o conflito de interesses lícitos, de modo que qualquer um deles 
pode ser sacrificado. 
 
Trata-se de uma situação de perigo atual para o bem jurídico. 

um animal, uma inundação, etc.). 
Na legítima defesa, a agressão deve partir necessariamente de um ser humano.  
 
A legítima defesa e o estado de necessidade podem estar presentes num mesmo fato, como o caso em que o 
sujeito quebra uma estatueta de terceiro (estado de necessidade) para defender-se de uma agressão (legítima 
defesa). 
  

Aspectos Diversos da Legítima Defesa 
 

I - Estrito Cumprimento do Dever Legal - O artigo 23, inciso III, primeira parte, dispõe: "Não há crime 

Portanto, o dever cumprido regularmente, não pode causar lesão a qualquer bem jurídico. 
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É pressuposto da excludente que o sujeito seja um funcionário ou agente público que age por ordem da lei, 
incluindo-se também o particular que exerça função pública como o jurado, o perito e o mesário de justiça 

II - Exercício Regular do Direito - Esta excludente assemelha-se a anterior, uma vez que o fundamento é 

praticamente o mesmo, ou seja, quem estiver exercendo regularmente um direito não pode, ao mesmo tempo, 
estar realizando uma conduta proibida pelo direito, pois se isso ocorresse o ordenamento jurídico seria ilógico. 
 
A diferença entre as excludentes é que no "estrito cumprimento do dever legal" se trata de um dever legal e no 

O elemento subjetivo também é exigido, ou seja, a correspondência entre a consciência e a vontade do agente 
com a norma permissiva, que a diferencia, por exemplo, o ato de correição executado pelo pai, das vias de 
fato, ou até lesões quando o pai não pensa em corrigir, mas causar lesão.  
 

Ofendículos - São obstáculos ou aparelhos utilizados para a defesa da propriedade e da posse.  

 
São exemplos de ofendículos, o arame farpado, casos de vidros em muros, eletrificação de cercas, presença 

defesa. 
 

Intervenções Médicas e Cirúrgicas - Alguns doutrinadores consideram como exercício regular do direito 

as intervenções médicas e cirúrgicas, por se tratar de atividades autorizadas pelo Estado. 
 
As lesões praticadas pelo médico são atividades lícitas, desde que não constituam excessos e são lícitas 
porque cometidas no exercício legal de um direito. 
Exemplo: amputação da perna de um paciente portador de câncer. 

Exemplo: médico que ministra determinado antibiótico contraindicado para pessoa com histórico de 
 

 

Violência Esportiva - Existem esportes que podem provocar danos à integridade corporal ou à vida, como 

o boxe, luta livre, futebol, etc. Na hipótese de ocorrer lesões ou mortes, não haverá crime pelo fato do agente 

 

Consentimento do Ofendido - O problema do consentimento do ofendido, na prática do fato típico, ainda 

não foi solucionado pelo direito brasileiro. 
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Alguns doutrinadores consideram o consentimento do ofendido como exclusão de ilicitude. 
 
Para estudo deste assunto, é preciso levar em consideração as duas espécies de bens jurídicos: os 
indisponíveis e os disponíveis. 
 

a) Bens Indisponíveis - São aqueles em cuja conservação há interesse coletivo do Estado. 

Exemplo: vida, integridade corporal, família, regularidade da administração pública, etc. 
 

b) Bens Disponíveis - São bens de interesse exclusivamente privado, como por exemplo, a honra e o 

 
O consentimento da vítima, às vezes, faz parte do tipo e diminui a gravidade do fato, como ocorre no rapto 
consensual (artigo 220), menos grave do que o rapto violento (artigo 219). 
 

 
 

Perguntas e Respostas 
 
01) O que é o estado de necessidade? 
Resposta: trata-se de causa de exclusão da ilicitude da conduta de quem, não tendo o dever legal de enfrentar 
uma situação de perigo atual, a qual não provocou por sua vontade, sacrifica um bem jurídico ameaçado por 
esse perigo para salvar outro, próprio ou alheio, cuja perda não era razoável exigir. No estado de necessidade 

s postos em perigo, de modo que a preservação de um depende da 
destruição dos demais. Como o agente não criou a situação de ameaça, pode escolher, dentro de um critério 

Resposta: para essa teoria o estado de necessidade é sempre causa de exclusão da ilicitude. 
Assim, para o nosso Código Penal, ou a situação reveste-se de razoabilidade, ou não há estado de 

 
04) Em que consiste a teoria diferenciadora e qual o texto legal que a adota? 
Resposta: de acordo com essa teoria deve ser feita uma ponderação entre os valores dos bens e deveres em 
conflito, de maneira que o estado de necessidade será considerado causa de exclusão da ilicitude somente 
quando o bem sacrificado for reputado de menor valor. Funda- se, portanto, em um critério objetivo: a diferença 
de valor entre os interesses em conflito. A teoria diferenciadora foi adotada pelo Código Penal Militar (arts. 39 
e 43), mas desprezada pelo nosso CP comum. 
 
05) Quais os requisitos do estado de necessidade? 
Resposta: são dois: 
1º) situação de perigo: 
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b) razoabilidade do sacrifício; 
c) conhecimento da situação justificante. 
 
06) Qual a consequência da falta de razoabilidade no sacrifício do bem? 
Resposta: se a destruição do bem jurídico não era razoável, falta um dos requisitos do estado de necessidade, 

consciente, quando o agente atua com dolo em relação ao excesso. Nesse caso, responderá dolosamente 
pelo resultado produzido. Pode ainda ser culposo ou inconsciente, quando o excesso deriva de equivocada 
apreciação da situação de fato, motivada por erro evitável. Responderá o agente pelo resultado a título de 
culpa. 
 
08) Qual o conceito de estrito cumprimento do dever legal? 
Resposta: trata-se de causa de exclusão da ilicitude que consiste na realização de um fato típico, por força do 
desempenho de uma obrigação imposta por lei. 
 
09) Quando se configura o abuso no cumprimento dessa excludente? 
Resposta: o agente deve conter-se dentro dos rígidos limites de seu dever, fora dos quais desaparece a 

10) Em que consiste o exercício regular de direito? 
Resposta: trata-se de causa de exclusão da ilicitude que consiste no exercício de uma prerrogativa conferida 
pelo ordenamento jurídico, caracterizada como fato típico. 
 
11) Qual o requisito subjetivo para que se configure essa excludente? 
Resposta: é necessário o conhecimento da situação justificante. O exercício regular do direito praticado com 
espírito de mera emulação faz desaparecer a excludente. É necessário o conhecimento subjetivo que 
diferencia, por exemplo, o ato de correção executado pelo pai das vias de fato, da injúria real ou até de lesões, 

mencionada descriminante, é indispensável o consentimento do paciente ou de seu representante legal. 

b) violência desportiva: caracteriza exercício regular de direito, desde que preenchidos alguns requisitos; 
c) ofendículos: são aparatos facilmente perceptíveis destinados à defesa da propriedade e de qualquer outro 
bem jurídico. Em regra, constituem causa de exclusão da ilicitude; 
d) defesa mecânica predisposta: aparatos ocultos com a mesma finalidade que os ofendículos. Por se tratar 
de dispositivos não perceptíveis, dificilmente escaparão do excesso, configurando, quase sempre, delitos 

Resposta: trata-se de causa de exclusão da ilicitude que consiste em repelir injusta agressão, atual ou 
iminente, a direito próprio ou alheio, usando moderadamente dos meios necessários. 
Não há, aqui, uma situação de perigo pondo em conflito dois ou mais bens, na qual um deles deverá ser 
sacrificado. Ao contrário, ocorre um efetivo ataque ilícito contra o agente ou terceiro, legitimando a repulsa. 
 
14) Quais os seus requisitos? 
Resposta: são eles: 
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a) agressão injusta; 
b) atual ou iminente;

 
15) Quais as suas espécies? 
Resposta: são elas: 
a) legítima defesa sucessiva: é a repulsa contra o excesso; 
b) legítima defesa putativa: é a errônea suposição da existência da legítima defesa por erro de tipo ou de 
proibição; 
c) legítima defesa subjetiva: é o excesso derivado de erro de tipo escusável, que exclui o dolo e a culpa. 

 
 
 

Dos Crimes Contra a Pessoa 
 

CAPÍTULO I 
Dos Crimes Contra a Vida 

 

Homicídio simples 
 

Art 121. Matar alguém: 
Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 
Caso de diminuição de pena 
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de 
violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena de um sexto a 
um terço. 
 

Homicídio qualificado 

§ 2° Se o homicídio é cometido:

V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime: 
Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

 

Feminicídio (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)

 
Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 
§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: (Incluído pela Lei nº 

13.104, de 2015) 
I - violência doméstica e familiar; (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 
 

Homicídio culposo 

§ 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611, de 1965) 
Pena - detenção, de um a três anos. 
Aumento de pena 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................



                                                      

44 

 

§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de 
regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura 

 

§ 6o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o 
pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. (Incluído pela Lei nº 12.720, de 2012) 
§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado: (Incluído pela 

Lei nº 12.720, de 2012) 
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; (Incluído pela Lei 

nº 13.104, de 2015) 

III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima. (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos, com deficiência ou portadora de 
doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental; (Redação dada 

pela Lei nº 13.771, de 2018) 

III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima; (Redação dada pela Lei nº 13.771, de 

2018) 

IV - em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22 
da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. (Redação dada pela Lei nº 13.771, de 2018) 

 

Comentários gerais sobre Homicídio 

 
a) Homicídio – Podemos definir o homicídio como a destruição do homem injustamente praticada por outro 
homem.

Objetividade Jurídica - O artigo 121, tutela o mais importante bem jurídico, que é a vida humana, cuja proteção 
é determinada pela Constituição em seu artigo 5º, caput, da CF, que estabelece "todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à prosperidade".  
Assim, é tutelada a vida humana, sem distinção de sexo, raça ou condição social. 
 
Sujeito Ativo - Crime comum, o sujeito ativo do crime de homicídio pode ser qualquer pessoa. 
O agente, isoladamente ou associado a outras pessoas, empregando armas ou não, é o sujeito ativo do crime. 
 
Sujeito Passivo - É qualquer pessoa. 

 
I - Diretos - São os meios através dos quais se serve o agente para atingir a vítima de imediato (disparo de 
arma de fogo, punhalada, etc.). 
 
II- Indiretos - São aqueles que se operam por meio de outra causa, provocada pelo ato inicial do agente.  
Exemplos: atiçar um cão feroz contra alguém ou coagir alguém ao suicídio. 
 
Os meios podem ser:  

 físicos (disparos de arma de fogo);  
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O homicídio pode ser praticado por ação (comissão) e por omissão. 
 
I - Comissão - (disparos, punhaladas, etc.). 
 
II - Omissão -  

Há também nos crimes de homicídio, casos de dolos eventuais. São os casos, por exemplo, de:  
 

 Prática de rolete russa,  

 rachas em vias públicas ou   

 pessoa que tendo conhecimento de que é portadora do vírus da Aids, assim mesmo doa sangue ou 
pratica relações sexuais sem as mínimas condições de segurança, causando assim a morte do 
parceiro sexual ou daquele que recebeu o sangue doado. 

 
Consumação e Tentativa - O homicídio é um crime material e se consuma com a morte da vítima (cessação 

direto.  
Nesses casos, é permitida a Constituição do corpo de delito indireto por testemunhas, não sendo suficiente a 
simples confissão do agente (artigo 158 e 167 do CP). 
 
O crime é tentado, quando, iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do 
agente. 
 
A tentativa encerra em si todos os elementos do crime consumado, menos a consumação. 
 
Homicídio Privilegiado - Este crime é definido no parágrafo 1º do artigo 121 que estabelece "se o agente 
comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta 
emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o Juiz pode reduzir a pena de um sexto a um 
terço". 
 
I - Motivo de Relevante Valor Social - Exemplo: matar o traidor da pátria.  
 
II - Motivo de Relevante Valor Moral - Exemplo: matar o sedutor de sua filha. Outro exemplo é o do homicídio 

 
Neste tipo de homicídio, os requisitos são:  
 
Estar o Agente Tomado de Violenta Emoção - É necessário que o estado emotivo tenha se manifestado em 
decorrência da injusta provocação da vítima. 
 
Provocação Injusta Por Parte da Vítima - Por mais grave que seja a provocação e que dela tenha resultado 
violenta emoção, a causa atenuante ocorrerá somente se a provocação for injusta, ou seja, antijurídica ou sem 
motivo razoável. 
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Um exemplo comum de homicídio praticado sob violenta emoção é o homicídio passional, que ocorre quando 
o marido surpreende a mulher em flagrante adultério, eliminando-a bem como o amante em evidente exaltação 
emocional. 
 
Reação Imediata - Exige-se também que o crime deva ser cometido logo em seguida à provocação, embora 

 
Homicídio Qualificado - O artigo 121, em seu parágrafo 2º apresenta as formas qualificadas de homicídio, 
estabelecendo para elas, as penas de reclusão de 12 a 30 anos. São casos de homicídio em que os motivos 
determinantes, os meios e os recursos empregados demonstram maior periculosidade do agente e menores 
possibilidades de defesa da vítima, tornando o fato mais grave que no homicídio simples. 
 

I - Homicídio Cometido Mediante Paga ou Promessa de Recompensa, ou Por Outro Motivo 
Torpe.   
Este tipo de homicídio é também denominado de homicídio mercenário, e ocorre quando o agente recebe um 

 
 
O motivo torpe é motivo abjeto, cuja característica é a simples ocorrência da paga ou promessa de 
recompensa. É o motivo repugnante, profundamente vil e imoral, desprezível, que denota a depravação 
psicológica do agente. 
Exemplos: homicídio praticado para receber uma herança ou devido a uma rivalidade profissional, ou para 

 
Homicídio Cometido Por Motivo Fútil - 
desproporcional à conduta, revelando insensibilidade moral e egoísmo do réu, qu

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio 

Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material 

para que o faça: (Redação dada pela Lei nº 13.968, de 2019) 
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.968, de 2019) 

§ 1º Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, 
nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 deste Código: (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019) 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019)

 
§ 4º A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede 
social ou transmitida em tempo real. (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019) 
§ 5º Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. (Incluído 

pela Lei nº 13.968, de 2019) 
§ 6º Se o crime de que trata o § 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido 
contra menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 
necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer 
resistência, responde o agente pelo crime descrito no § 2º do art. 129 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.968, de 

2019) 
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§ 7º Se o crime de que trata o § 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem 
não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer 

(Incluído pela Lei 

 
Infanticídio 
Art. 123 - Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após: 
Pena - detenção, de dois a seis anos. 
 

Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento 

Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque: 

Pena - detenção, de um a três anos. 
 

Aborto provocado por terceiro 

Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:

 

Forma qualificada 
Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se, em 
consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de 
natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. 
 

Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: 
 

Aborto necessário 

I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 
 

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, 
de seu representante legal. 
 

Das Lesões Corporais 

 

Art. 129 - Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 
Pena - detenção, de três meses a um ano. 
 

Conceito 

Do teor do caput, do art. 129: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena detenção, de três 

Exemplos: fraturas, cortes, escoriações, luxações, queimaduras, etc. 
Equimose constitui lesão. Trata-se de rouxidão decorrente do rompimento de pequenos vasos sanguíneos 
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A simples dor não constitui lesão. 
A existência da lesão física é demonstrada por vestígios sensíveis, cuja ausência pode importar vias de fato 

do organismo. Abrange, assim, a provocação de perturbações fisiológicas, como vômitos, paralisia corporal 
momentânea, transmissão intencional de doença, impedimento ao sono. 
     
Assim, por exemplo, se o agente à custa de ameaças, produz na vítima choque nervoso, convulsões ou outras 
alterações psíquicas, pratica lesão corporal, por ofender sua saúde mental. 
 

Objetividade jurídica.  
A incolumidade da pessoa em sua integridade física e psíquica. 

Sujeito ativo. Qualquer pessoa. 

 

Sujeito passivo. Qualquer pessoa. É o homem vivo. As lesões corporais produzidas em um cadáver só 

     

Meio de execução. 
Ofender é o núcleo do tipo. É causar a lesão corporal em outrem. O meio comumente empregado é a violência, 
quer física, quer moral. 
O crime pode ser praticado mediante ação (mais comum) ou por omissão, v. g., deixar de alimentar uma 
pessoa, zelar pela higiene de certo lugar, etc.  
A pluralidade de lesões no mesmo fato não importa pluralidade de delitos de lesões corporais. Exemplos: um 
agente desfere duas ou três marretadas numa pessoa, ou se lhe atira uma pedra e depois lhe dá uma cacetada, 
responderá por um só crime de lesões corporais. Só haverá multiplicidade de delito se os fatos foram diversos.  
 

Consumação e tentativa. 
Delito de dano que é, a consumação ocorre no momento da ofensa à integridade física ou corporal de outrem, 

o agente agride sem a intenção de lesionar a vítima, enquanto que naquela, tem o dolo, a intenção de 
machucar, mas não consegue, por circunstâncias alheias à sua vontade. 
 

Elemento subjetivo. 
É o dolo, direto ou eventual, ou seja, é a vontade livre e consciente de produzir uma lesão, um dano ao corpo 

 

Ação penal.  
Desde o advento da Lei nº 9.099/95, a ação passou a ser pública condicionada à representação (art. 88, desta 
lei). 
 

Qualificação doutrinária. 
Crime material, de dano, comissivo ou omissivo, comum, instantâneo e simples. 
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Material, pois para a consumação é necessário a produção do resultado; de dano, uma vez que só há a 
consumação com a efetiva lesão ao bem jurídico; comum, pois pode ser praticado por qualquer pessoa; 
instantâneo, porque a consumação se dá num determinado instante (num só momento), sem continuidade 
temporal; e simples, pois é descrito em sua forma fundamental. 
 

Lesão corporal de natureza grave 

§ 1º Se resulta:
Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; 

II  enfermidade incurável; 
III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função; 
IV - deformidade permanente; 
V - aborto: 
Pena - reclusão, de dois a oito anos. 
 

Lesão corporal seguida de morte 

§ 3° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco 
de produzi-lo: 
Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 

Substituição da pena 
§ 5° O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de duzentos 
mil réis a dois contos de réis: 
I - se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior; 
II - se as lesões são recíprocas. 
 

Lesão corporal culposa 

§ 6° Se a lesão é culposa: (Vide Lei nº 4.611, de 1965) 
Pena - detenção, de dois meses a um ano. 
 
Aumento de pena 

§ 7o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4o e 6o do art. 121 deste 
Código. (Redação dada pela Lei nº 12.720, de 2012) 
§ 8º - Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121.  (Redação dada pela Lei nº 8.069, de 1990) 

 
Violência Doméstica  (Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004) 

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 
conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou 
de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

§ 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, 
integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em 
decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão 
dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços.  (Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015) 
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Da Periclitação da Vida e da Saúde 

 

Perigo de contágio venéreo 
Art. 130 - Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia 

 

Perigo de contágio de moléstia grave 
Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz 
de produzir o contágio: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
 

Perigo para a vida ou saúde de outrem 
Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. 
Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem 
a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer 
natureza, em desacordo com as normas legais. (Incluído pela Lei nº 9.777, de 29.12.1998) 
 

Abandono de incapaz 
Art. 133 - Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer 
motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono:

 
Aumento de pena 
§ 3º - As penas cominadas neste artigo aumentam-se de um terço: 
I - se o abandono ocorre em lugar ermo; 
II - se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. 
III - se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos (Incluído pela Lei nº 10.741, de 2003) 
 

Exposição ou abandono de recém-nascido 
Art. 134 - Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 
Pena - detenção, de um a três anos. 
§ 2º - Se resulta a morte: 
Pena - detenção, de dois a seis anos. 
 

Omissão de socorro 

Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança 

 

Condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial (Incluído pela Lei nº 12.653, de 2012). 

Art. 135-A.  Exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio 
de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial: (Incluído pela 

Lei nº 12.653, de 2012). 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. (Incluído pela Lei nº 12.653, de 2012). 
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Parágrafo único.  A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de 
natureza grave, e até o triplo se resulta a morte. (Incluído pela Lei nº 12.653, de 2012). 

 

Maus-tratos 

Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para 
fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando a de alimentação ou cuidados 

§ 2º - Se resulta a morte: 
Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 
§ 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos. 
(Incluído pela Lei nº 8.069, de 1990) 

 

Da Rixa 

 

Rixa 

Art. 137 - Participar de rixa, salvo para separar os contendores: 
Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa. 
Parágrafo único - Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação 
na rixa, a pena de detenção, de seis meses a dois anos. 
 

Dos Crimes Contra a Honra 

 
Os crimes contra a honra estão previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. O Código Penal 
define esses crimes da seguinte forma: 
 
São três os crimes contra a honra: difamação calúnia e injúria

 
Honra objetiva pode ser compreendida como o juízo que terceiros fazem acerca dos atributos de alguém. Honra 
subjetiva, o juízo que determinada pessoa faz acerca de seus próprios atributos. 
 
A calúnia e a difamação atingem a honra objetiva. A injúria atinge à honra subjetiva. 
São todos crimes formais, pois ainda que a lesão ao bem esteja prevista, não é necessária, bastando que o 
meio seja relativamente idôneo, ou seja, capaz eventualmente de atingir o resultado. 
 
Em nosso sistema penal, não há livre censura de atributos alheios, ou de seus comportamentos, bem como 

 

Calúnia 

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. 
§ 2º - É punível a calúnia contra os mortos. 
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Calúnia 
Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Há necessidade de fato determinado, 
falso, definido como crime. 
O parágrafo traz ainda a conduta propalar e divulgar. Prevalece que, no caput, basta que o sujeito tolere a 
falsidade do fato. No parágrafo, é necessário que o sujeito tenha certeza da falsidade.

A calúnia pode ser explícita, implícita (não fui eu quem desviou o dinheiro público na compra de canetas no 
mês passado) e reflexa (oficial que fez a certidão foi comprado pelo executado – atinge o oficial e o executado). 
 

Possível concurso formal entre calúnia e injúria. 
Na calúnia, é possível exceção da verdade; busca demonstrar a atipicidade do ato, pois o fato imputado seria 
verdadeiro. A regra é a possibilidade, com três exceções: 

No caso de ação penal privada, se o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível;

É punível a calúnia contra os mortos, por expressa previsão legal. É possível calúnia contra menor ou contra 
doente mental? Prevalece que sim, até porque o menor e o doente mental poderiam praticar fato definido como 
crime. É possível calúnia contra pessoa jurídica? Para aqueles que admitem a possibilidade de crime praticado 
por pessoa jurídica (majoritário), é possível. 
 

Exceção da verdade 

§ 3º - Admite-se a prova da verdade, salvo: 
I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença 
irrecorrível; 
II - se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do art. 141; 
III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. 
 

Difamação 

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
 

Difamação 
Visa proteger a honra objetiva, a reputação. 

Da mesma forma que na calúnia, prevalece a necessidade de seriedade. 
Assim como a calúnia, consuma-se com a ciência por terceiro da imputação. Tentativa, também, somente por 
escrito ou outro meio que faça o crime plurissubsistente. 
Se por meio de informação: Lei de Imprensa. 
É possível exceção da verdade se a difamação é contra funcionário público no exercício das funções e há 
relação com tais funções. É preciso ainda que, ao tempo da prova da verdade, o sujeito ainda seja funcionário 
público. 

 

Exceção da verdade 

Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é 
relativa ao exercício de suas funções. 
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Injúria 
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:

§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição 
de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003) 

Pena - reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997) 
 

Injúria 
Busca proteger a honra subjetiva. Trata-se da imputação de qualidade negativa a alguém. Pode conter fatos, 
mas enunciados de forma vaga e genérica. 
 
A conduta pode ser comissiva ou omissiva, de forma livre (verbal, gestual). Podem ser usados meio humano, 
animal ou mecânico. O crime de injúria admite a prática omissiva, quando, por exemplo, a vítima cumprimenta 

de valores sobre si mesmo. Assim, em alguns casos, será impossível o crime de injúria contra quem tenha 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado (chamar de tola criança com um mês de idade). 
Novamente, só havendo o dolo a conduta será típica. 
 
O § 1° do artigo 140 do Código Penal contempla as hipóteses de perdão judicial: 
Provocação reprovável: o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. 
Retorsão imediata: que consista em outra injúria. 
 
Ocorre injúria real quando a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio 

A injúria é qualificada se consiste na referência a elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou condição 
de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 
 

Disposições comuns 

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é 
cometido: 
I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro; 
II - contra funcionário público, em razão de suas funções; 

 

Disposições Comuns 

Aumento de Pena 
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A pena é aumentada em um 1/3 se a ofensa atinge o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, 

 

Exclusão do crime 
Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação punível: 
I - a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador; 
II - a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de 
injuriar ou difamar; 
III - o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no 
cumprimento de dever do ofício. 
Parágrafo único - Nos casos dos ns. I e III, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. 
 

Exclusão 
Em algumas situações previstas no artigo 142 do Código Penal, não há difamação ou injúria punível. Alguns 
entendem que afasta o caráter criminoso porque seriam especificações do exercício regular de direito, mas 

b) Opinião desfavorável de crítica, salvo quando inequívoca intenção de difamar ou injuriar: de outra forma, 
não poderia mais haver crítica nem evolução do pensamento. Há a ressalva do excesso, que espelha a nítida 
intenção de injuriar ou difamar. 
c) Conceito desfavorável de funcionário público no exercício da função: não há crime porque a censura do 
comportamento alheio não é livre, mas sim dever do agente, que o faz por dever. 
Nos itens a e c, que descrevem os incisos I e II do artigo 142 do Código Penal, responde pelo crime quem dá 
publicidade à ofensa. 

 

Retratação 

Art. 143 - O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica 

 

Retratação 
A retratação já foi comentada nas causas extintivas da punibilidade. Trata-se do agente que desdiz o que disse, 
ou seja, se retrata. 
No sistema do Código Penal, prevalece que a retratação pode ser feita até a sentença de primeiro grau. 
Apenas é possível, pela redação do artigo 143 do Código Penal, nos crimes de calúnia e difamação (também 
é possível na injúria nos crimes de imprensa). 

 

Art. 144 - Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga 
ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as 
dá satisfatórias, responde pela ofensa. 

 

Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no 
caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal. 
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Parágrafo único - Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 
141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no 

caso do § 3o do art. 140 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.033. de 2009) 

 

Ação Penal 
A Ação é privada, em regra. 
Será pública, condicionada à requisição do Ministro da Justiça no caso do ofendido ser o Presidente da 
República ou chefe de governo estrangeiro. 
No caso de injúria real, será pública incondicionada se a lesão for grave ou gravíssima, e condicionada à 
representação, se leve. 
Se o ofendido for funcionário público no exercício da função, será pública condicionada à representação. 
 

Dos Crimes Contra a Liberdade Individual 
 

Constrangimento ilegal 
Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, 

§ 3º Não se compreendem na disposição deste artigo:
I - a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se 
justificada por iminente perigo de vida; 
II - a coação exercida para impedir suicídio. 
 

Ameaça 
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-
lhe mal injusto e grave: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação. 
 

Sequestro e cárcere privado 
Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado: 
Pena - reclusão, de um a três anos. 

Pena - reclusão, de dois a oito anos. 
 

Redução a condição análoga à de escravo 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou 
a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por 
qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: (Redação 

dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. (Redação dada pela Lei nº 

10.803, de 11.12.2003) 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 
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I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de 
trabalho; (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 
II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

I - contra criança ou adolescente; (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 
II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

 

Tráfico de Pessoas (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 

 
Art. 149-A.  Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave 
ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)  

(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 

II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 

13.344, de 2016) (Vigência) 
III - o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de 
dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, 
cargo ou função; ou (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
IV - a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
§ 2o A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for primário e não integrar organização criminosa.  
(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
 

Dos Crimes Contra a Inviolabilidade do Domicílio 

 

Violação de domicílio 
Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita 
de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. 
§ 4º - A expressão "casa" compreende: 
I - qualquer compartimento habitado; 
II - aposento ocupado de habitação coletiva; 
III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. 
§ 5º - Não se compreendem na expressão "casa": 
I - hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do n.º II do 
parágrafo anterior; 
II - taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. 
 

Dos Crimes Contra a Inviolabilidade de Correspondência 

 

Violação de correspondência 
Art. 151 - Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
 
Sonegação ou destruição de correspondência 
§ 1º - Na mesma pena incorre: 
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I - quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada e, no todo ou em parte, a 
sonega ou destrói; 
 
Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica 
II - quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou 

Pena - detenção, de um a três anos. 
§ 4º - Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do § 1º, IV, e do § 3º. 
 

Correspondência comercial 
Art. 152 - Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, 
no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu 
conteúdo: 
Pena - detenção, de três meses a dois anos. 
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação. 
 

Dos Crimes Contra a Inviolabilidade dos Segredos 

 

Divulgação de segredo 
Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência 

Violação do segredo profissional 
Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, 
ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação. 
 
Art. 154-A.  Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante 
violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou 
informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades 

comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado 
do dispositivo invadido: (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012) 
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. 
(Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012) 
§ 4o Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a dois terços se houver divulgação, comercialização ou 
transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012) 
§ 5o Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado contra: (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012) 
I - Presidente da República, governadores e prefeitos; (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)  

II - Presidente do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012) 
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Art. 154-B.  Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se procede mediante representação, salvo se 
o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos.  
(Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)   

 

Crimes Contra o Patrimônio  
 

Furto - É a subtração da coisa alheia móvel para si ou para outrem (artigo 155).  

É, pois, o assenhoramento da coisa com a finalidade de apoderar-se dela de modo definitivo. Apena prevista 
para o crime de furto é de reclusão de um a quatro anos, acrescida de multa. 
 

Objetividade Jurídica - É a tutela da posse. Secundariamente, a propriedade. 

Sujeito Ativo - Qualquer pessoa que não seja proprietário dela em sua totalidade, poderá ser o autor do 

furto. A lei não exige do sujeito ativo qualquer circunstância pessoal específica. 
 
A coisa subtraída deve ser alheia, não praticando furto aquele que é seu legítimo possuidor, constituindo neste 
caso o assenhoramento da coisa, apropriação indébita.  
Exemplo: o empregado de uma fábrica é mero detentor das ferramentas com que trabalha, cometendo o furto, 
caso venha apoderar-se delas. 
 

Sujeito Passivo - É a pessoa física ou jurídica que tenha posse ou propriedade. Caso a coisa seja subtraída 

 
A lei não exige que a coisa furtada tenha valor comercial ou de troca, bastando que seja um bem que represente 
alguma utilidade para quem detenha a coisa. 
 
As coisas comuns ou de uso comum ar, luz, água de rios e mares, somente poderão ser consideradas 
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como dentaduras, perucas e pernas ortopédicas. 
 

Tipo Objetivo - O núcleo do tipo é o verbo subtrair, que significa tirar, retirar. A subtração pode ser realizada 

por meios manuais ou mecânicos (apossamento direto), ou servindo seu agente de terceiros ou até mesmo de 

 
I - Concretatio - Segundo a qual basta tocar a coisa. 
II - Apprehensio Rei - Nesta é suficiente segurar a coisa. 
III - Amotio - Exige-se a remoção do lugar. 
IV - Ablatio - A coisa é colocada no local a que se destinava, em segurança. 
 
Entretanto, nenhuma dessas teorias satisfaz. 
 
A jurisprudência estabeleceu uma situação intermediária entre as últimas teorias, que foi denominada de 
inversão da posse, entendendo como consumado o furto quando o agente tem a posse tranquila da coisa, 

Exemplo: suponha-se que o batedor de carteiras desejando subtrair bens da vítima, coloque a mão no bolso 
direito desta, mas a carteira se encontra no bolso esquerdo. Neste caso houve tentativa de furto, e foi somente 
o acaso que levou o sujeito a colocar a mão no bolso em que a carteira não se encontrava. 
 

(Segundo o texto explicito no nosso Código Penal) 

TÍTULO II 
Dos Crimes Contra o Patrimônio 

CAPÍTULO I 
Do Furto 

Furto 

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. 
§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão 
pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. 
§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. 
 

Tem por definição doutrinária, a seguinte: “é a subtração de coisa alheia móvel”. A objetividade jurídica 
consiste na proteção da propriedade e da posse. Embora, em princípio, trate se de um ilícito dos Crimes 

de furto o proprietário que subtrai o bem de quem tem sua posse, o qual a detém. Porém, o dispositivo diz que 
tem que “ser coisa alheia” e, portanto, sendo proprietário da mesma, esta lhe pertence, não sendo, então, 
bem alheio. Poderá, contudo, praticar o crime do artigo 356 do CP, que é “tirar coisa própria que se ache em 
poder de terceiro por disposição judicial ou por convenção entre as próprias partes”.  
 
A conduta típica do delito é “subtrair”, ou seja, tirar a coisa da posse de alguém para si ou para outrem. Em 
outras palavras, tirar da esfera da vigilância de uma pessoa um objeto que esteja em sua posse. Constitui, 
então, pressuposto, que a coisa não esteja na posse do próprio sujeito ativo do delito, pois, neste caso, tratar-
se-á do Crime de Apropriação Indébita. 
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Coisa é qualquer objeto corpóreo, sendo ainda indispensável que seja móvel. Coisa móvel é qualquer objeto 

ou seja, quando o bem desaparece por completo aos olhos do seu proprietário ou possuidor. Haverá, contudo, 
tentativa que verificar-se-á quando o agente praticar atos executórios que não serão consumados por 
circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, não se consumará o ilícito, quando a coisa for furtada da vítima 
e esta, sentindo sua falta, alcança o agente, tomando-a de volta. 
 
O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, só pode haver crime de furto, desde que seja doloso, com a vontade livre e 
consciente do agente de subtrair a coisa alheia. Não haverá, por exemplo, crime de furto, se alguém pegar 
uma caneta emprestada e, esquecendo, não a devolve.  
 
Nos termos do § 1º, haverá circunstância agravante, ou seja, aumento de 1/3 da pena, quando o crime de furto 
for praticado durante o repouso noturno, momento este em que afrouxa se a vigilância do proprietário ou 

 
O § 2º define o Crime de Furto Privilegiado, o qual seja aquele em que há alguma circunstância favorável ao 
agente, tratando-se, portanto, de um benefício para este, os quais sejam: se o sujeito ativo do crime de furto é 
primário se o bem furtado é de valor pequeno – neste caso o Juiz tem a faculdade de diminuir a pena cominada. 
Primário é o acusado que não tem condenação efetivamente anterior em julgado, na data em que cometeu o 

energia elétrica, por definição, não é coisa, objeto corpóreo, sendo equiparada, portanto, estabelecida como 
‘coisa’ por extensão legal porque a lei expressamente o disse. Aplica-se as mesmas penas estabelecidas no 
caput do art. 155. Além da energia elétrica, poderá haver crime de furto de gás canalizado, por exemplo, 
podendo ser objeto de subtração nos termos do mesmo parágrafo do art. 155.  
 
O § 4º trata do Crime de Furto Qualificado, que se configurará:  
 
Com a destruição ou rompimento de obstáculos, ou seja, no caso de arrombamento de portas e janelas para 
adentrar na casa e então praticar o crime de furto. Nos termos do art. 158 do CPP, sempre que o crime deixar 

quando, até que um dia, furta-lhe um bem; ou também, o empregado doméstico, que se aproveita da confiança 
depositava em sua pessoa para furtar um bem do interior da casa.  
 
Mediante fraude, ou seja, quando da utilização de artifício, de ardil para a facilitação do crime, como, por 

exemplo, o agente diz que é funcionário da TV a cabo e entrando na casa, furta um bem.  
 
Mediante escalada ou destreza, que significa o furto ocasionado por penetração no local por um lugar não 

usual, ou seja, configura-se a hipótese quando, por exemplo, o agente entra na casa para furtar, pela tubulação 
do esgoto.  
 
III. com emprego de chave falsa, ou seja, qualquer instrumento capaz de abrir a fechadura, como, por ex., um 
estilete, que, por habilidade do agente, faz-se abrir uma porta ou janela para o cometimento do crime de furto. 
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Nestes casos, exige-se o exame pericial para que seja constatado e comprovado que permite a abertura de 

A Lei nº 9426/96 acrescenta ao art. 155 CP o aumento da tutela aos veículos automotores se transportados 
para outros Estados, eis que muitos desses veículos são desmontados e têm suas peças vendidas 
separadamente como ferro-velho para outras localidades.  
 

Furto qualificado 
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: 
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; 
II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; 

§ 6o A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de 
produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. (Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016) 
§ 7º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas 
ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. (Incluído 

pela Lei nº 13.654, de 2018) 

 

Furto de coisa comum 
Art. 156 - Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a 
detém, a coisa comum:

 

a) Subtração. O núcleo do tipo do crime de furto é o verbo subtrair, que significa tirar uma coisa do poder de 

alguém, de sua vigilância, em caráter definitivo; não se trata, pois, da simples retirada da coisa do lugar em 
que se achava, mas de se apoderar, de se apossar, de assenhorear-se do bem da vítima, retirando-o da esfera 
de vigilância dela, com animus definitivo, para si ou para terceiro (outrem).  
 
Se o agente não tinha a intenção de ter a coisa em caráter definitivo, isto é, se sua intenção é apenas de usar 
passageiramente a coisa, seguindo-se a reposição desta, intacta, não há crime de furto, ou qualquer outro 
ilícito penal, pois nossa legislação não pune o furto de uso (furtum usus).  
 
O apossamento do bem da vítima deve ser sem sua permissão ou autorização, o que se conclui que há furto 

casos em que a vítima, do alto de um prédio, ou da janela do quarto, presencia a ação do ladrão de seu 
automóvel -, e somente dará lugar ao roubo, quando a subtração vier através do emprego de grave ameaça, 
violência ou qualquer outro recurso que reduza a vítima à incapacidade de resistência. 
 
Nesse contexto, pode-se concluir que o furto é o crime do indivíduo de casta ínfima, do pária, do destituído de 
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audácia e temibilidade para o roubo ou para a extorsão, do destituído de inteligência para o estelionato, e, 
frequentemente, é o crime do necessitado.  
 

b) Fim de assenhoreamento definitivo. É a intenção do agente de ter a coisa para si (ou para outrem), 

e de não devolvê-la para a vítima. O elemento subjetivo do furto, portanto, é o dolo. Exige-se, pois, do agente 

c) Coisa alheia móvel. É o objeto material do furto, isto é, o bem que se acha na posse de outrem, em 

regra, na do proprietário. 
Para o Direito Penal, móvel é tudo quanto é suscetível de remoção, ou por ser dotado de movimento próprio, 
ou por ação do homem. 
Desse modo, ficam excluídos os bens imóveis, já que somente os bens móveis é que podem ser retirados da 
esfera de vigilância da vítima, ou seja, que podem ser levados de um lugar para outro.    
Os animais e os semoventes (gado), quando tiverem dono, podem ser objeto de furto. O furto de semoventes 
é conhecido pelo nome de abigeato.   
Portanto, para a existência do crime de furto, é necessário que a coisa tenha dono, possuidor ou detentor; 

Penal. 
Assim, comete furto àquele que faz ligação clandestina da rede elétrica pública ou de outras residências até 
sua própria casa para não ter que arcar com as despesas da conta da luz, como também a subtração de sêmen 
também é considerada uma forma de furto de energia (energia genética). 
 
Não podem ser objeto de furto: 
1) bens imóveis, como já ressaltado;

 
Não se deve confundir res derelictae (coisa abandonada) com res desperdicta (coisa perdida). O apoderamento 
de coisa perdida constitui crime, capitulado no art. 169, § único, inciso II, do Código Penal, denominado 
apropriação de coisa achada. Entretanto, um bem só pode ser considerado perdido, quando está em local 
público ou de uso público;   
 
5) o homem vivo, pois o ser humano não é coisa no sentido legal. Sua subtração, entretanto, pode caracterizar 
crime de outra espécie, como, por exemplo, rapto, extorsão mediante sequestro; de outra parte, partes artificiais 
que os humanos utilizam para complementação estética ou auxílio de suas atividades, como pernas postiças 
ou mecânicas, perucas, dentaduras, olho de vidro, podem ser objeto de furto. 

Sujeito ativo. É quem subtrai a coisa, podendo ser qualquer pessoa, exceto o dono da coisa, ou seja, quem a 
possui. 
Se o bem, estava penhorado, como garantia de dívida, e o proprietário invade a casa do credor e o subtrai, 
não há crime de furto, pois não se trata de coisa alheia. Nessa hipótese, o crime será o do art. 346, do Código 
Penal, que pune quem subtrai coisa própria que se encontra em poder de terceiro em razão de contrato ou 
determinação judicial.  
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Não comete furto, igualmente, o credor que subtrai determinado bem do devedor, a fim de se autorressarcir de 

é ele considerado coisa alheia em relação ao terceiro, e a vítima é o efetivo proprietário do bem, e não o 
primeiro ladrão.  
 

Absorção 
 
a) o agente que entra na casa de alguém para furtar, o crime de violação de domicílio fica absorvido pelo furto 
(princípio da consunção - o crime-meio é absorvido pelo crime-fim). 
 
b) o agente que, após praticar o furto, destrói a coisa subtraída, o crime de dano (CP, art. 163) fica absorvido. 
Trata-se de post factum impunível, pois não há novo prejuízo à vítima. 
 
c) o agente que, após praticar o furto, vende o bem a terceiro de boa-fé, deveria responder por dois crimes, 

Consumação. Para a consumação do furto, não basta somente que o agente se apodere do bem, é necessário 
também que o objeto saia da esfera da vigilância da vítima, mesmo por exíguo (curto) espaço de tempo. É a 
chamada teoria da inversão da posse. 
Assim, haverá mera tentativa se o sujeito pega um bem, mas a vítima sai em sua perseguição e consegue 
detê-lo imediatamente. 
Entretanto, há furto consumado quando a doméstica se apodera de uma joia da patroa e a esconde num outro 

agente pôr em execução o crime de furto, abrindo a bolsa da vítima, mas não consegue subtrair nenhum bem, 
porque ela havia deixado todos os seus bens em casa.  

 

CAPÍTULO II 
Do Roubo e da Extorsão 

 

Roubo 

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a 
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: 
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou 

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.  
VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem 
sua fabricação, montagem ou emprego. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) 

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019) 
§ 2º A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) 
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I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) 
II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo 
que cause perigo comum. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) 

§ 2º-B.  Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, 
aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 3º Se da violência resulta: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018) 
I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa; (Incluído pela Lei nº 13.654, 

de 2018) 
II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) 
 

Trata-se de “crime de furto praticado com violência física ou moral à pessoa”. Tem definição igual 
à do crime de furto, exceto pelo fato de que trata no roubo, de coisa móvel, no mais, é a mesma situação. No 
Roubo, ainda, a subtração se faz por meio de violência ou grave ameaça e depois ter reduzido a vítima à 

 
A objetividade jurídica é a proteção ao patrimônio, à liberdade individual e à integridade física ou corporal da 
pessoa vítima do crime de roubo. É, portanto, um crime realizado mediante ameaça, que fere a liberdade 
individual. Mediante violência, que fere a integridade física. Trata-se, assim, de um Crime Complexo, ou seja, 
que tem por elemento constitutivo fatos que por si só já configuram um ato ilícito, um crime, mas que perde a 
identidade de um só crime, que, no caso, é o crime de roubo, se praticados separadamente. 
 
O sujeito ativo é qualquer pessoa, enquanto que o sujeito passivo é aquela pessoa proprietário ou possuidor 

 emprego de violência, a qual seja agressão física, ‘vis corporalis’.  
 
a)  emprego de grave ameaça, ou seja, promessa de um mal injusto e grave. 
a)  depois de haver a vítima por qualquer outro meio sido reduzida à impossibilidade de resistência, afora a 
violência e a grave ameaça, ou seja, por outros meios, como por exemplo, com utilização de sonífero, de 
hipnose, de embriaguez, capaz de reduzir então a vítima à uma situação em que ela se encontre incapaz de 
resistir. O crime de roubo, portanto, não se configura apenas com a presença de violência ou grave ameaça, 
mas também, mediante outros meios.  
 
Consuma-se com a efetiva subtração, ou seja, quando a coisa sai da esfera de vigilância da vítima, sendo, 

 
O elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de roubar. Não há cogitação quanto a isso, 
eis que o emprego da violência ou grave ameaça já demonstra o dolo do agente. 
 
O § 1º do art. 157 trata do Crime de Roubo Impróprio, o qual seja, aquele praticado por pessoa que “logo 
depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a 
impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro”. Em outras palavras, violência e a 
grave ameaça não são meios de que utiliza o agente para a prática do crime de roubo, mas verificam-se após 
a subtração, ou seja, verifica-se o crime de roubo impróprio como o crime de furto, mas que difere do mesmo 
pelo fato de que, para assegurar a detenção da coisa ou a sua impunidade, o agente emprega-se de violência 
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ou grave ameaça contra a vítima ou contra terceiro. Exemplo: o assaltante rouba uma senhora e foge, alguém 
vê e corre atrás, então o agente o ameaça com uma ameaça para prosseguir com a fuga.  
 
Mas, para configurar o ilícito, tem que ser logo depois de subtraída a coisa, o que significa dizer, em 

 
III. se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, levando-se em 
conta que trata de valores, dinheiro, joias e títulos.  
 
IV. se a subtração for de veículo automotor transportado para outro Estado ou para o exterior, sendo que as 
razões são as mesmas que para o crime de furto, levando-se em conta o desmanche de veículos ao longo dos 
anos, ou o transporte para outros lugares como, por exemplo, para o Paraguai. 
 
V. se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, tratando-se, portanto, de crime de 
sequestro, sendo que antes, analisava-se separadamente, ou seja: crime de roubo mais crime de sequestro, 
modificada para crime de roubo qualificado.  
 
VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem 
sua fabricação, montagem ou emprego.   
 
VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;  
 
O § 2º A do art. 157 trata do crime de roubo qualificado, o qual se configura mediante as seguintes hipóteses: 
 
I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.     

Nos termos da Súmula nº 174 do STJ, a arma de brinquedo também qualifica o delito, eis que constrange 
a vítima da mesma forma, apesar de não ocasionar o mesmo risco de vida.  

 
II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo 
que cause perigo comum.  

 
Podia acontecer de haver a morte da vítima e o agente não subtrair-lhe coisa alguma. A isso, restavam as 
seguintes interpretações, há cerca de quinze anos: tentativa de latrocínio; homicídio consumado, nos termos 
do art. 121 CP e tentativa de furto; crime de latrocínio na modalidade consumada ou modalidade normal.  
 
Até que o dizer da Súmula nº 610 do STJ: ‘há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma ainda que 
não realize o agente o roubo de algum bem que se encontra em posse da vítima’, ou seja, ainda que não haja 

 
É um Crime Complexo por excelência, ou seja, crime de roubo e crime de homicídio. Em outras palavras, 
identifica-se atos que por si só configuram o crime que juntos constituem a figura do crime de latrocínio. A pena 
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foi modificada pela Lei nº 8072, dos Crimes Hediondos. Referida lei não permite qualquer benefício ao réu, 
mesmo que reúna as qualidades do art. 310 do CPP e o cumprimento é integralmente em Regime Fechado.  
 
Haverá Crime de Latrocínio somente com a morte da vítima quando o agente pretendia, na realidade, subtrair-

 
A pena nos casos acima descritos aumenta-se de 2/3 (dois terços) 
 

Extorsão 

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou 
para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa: 
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

Trata-se de um dispositivo do mais inteligíveis e para entendê-lo deve-se fazer valer de dois elementos, 
os quais sejam:  
1) o estado de coação da vítima e  
2) ação ou omissão a que está a vítima obrigada e da qual resultará em vantagem econômica para o agente, 
ou seja, deve haver um proveito ilícito ou indevido para o sujeito ativo.  
 

Observa-se no Crime de Extorsão, que há dois bens atingidos, os quais sejam a “pessoa” da vítima pelo 

constrangimento ao qual foi submetida pelo agente e o “patrimônio” pela vantagem econômica ilícita. A 

podendo haver até mesmo a existência de mais de um sujeito passivo, como, por ex., no caso de filho sofrer a 
coação para o agente extorquir dinheiro do pai.  
 
A ação incriminadora é “constranger” alguém, ou seja, coagir, obrigar tal como o crime de constrangimento 
ilegal previsto no dispositivo legal do art. 146 CP, acrescido, porém, da finalidade em obter vantagem 
econômica indevida, deixando, portanto, de configurar crime de constrangimento ilegal para crime de extorsão. 
Pode ser a coação praticada por meio de violência ‘vis corporalis’ ou por grave ameaça, a qual seja, grave e 
injusta.  
 

como, por exemplo a ameaça do filho de um fiscal aduaneiro, para que este permita a passagem pela fronteira 
de mercadoria contrabandeada; ou ainda a “deixar de fazer”, onde o agente constrange a vítima a deixar de 

fazer alguma coisa, mediante violência ou grave ameaça, ou seja, há uma inação, como, por ex., o segurança 

de uma loja coagido a deixar a porta do estabelecimento aberto para que o agente possa adentrar na loja afim 
de subtrair coisas, ou então, a ameaça de alguém para que não participe de um leilão ou de uma concorrência 
da qual pretende também participar e ganhar – deve auferir nestes casos, alguma vantagem econômica 
indevida.  
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A consumação se dá com o comportamento da vítima, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer 
alguma coisa, independentemente de haver ou não vantagem econômica indevida pelo agente, bastando, para 
tanto, a mera intenção, a pretensão em se obtê-la. É, portanto, um Crime Formal, o qual a lei indica um 

econômica ilícita. Trata-se da situação em que haja obstação (impedimento) da ação ou omissão da vítima 
daquilo a que foi coagida. Exemplo: a ameaça de filho pelo agente para que este obtenha alguma coisa do 
pai do mesmo em que o filho consegue avisá-lo e este chama a polícia que detém o sujeito ativo.  
 
O Crime de Extorsão em tudo se assemelha ao Crime de Roubo. Qualifica-se se cometido por duas ou mais 

termos do § 2º, a pena é agravada, bem como, se ocasionar homicídio, como no Crime de Latrocínio, em que 
se configurará então, em Crime Hediondo.  
 

Extorsão mediante sequestro 
Art. 159 - Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como 
condição ou preço do resgate:  
Pena - reclusão, de oito a quinze anos.  
 

§ 1o Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o sequestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior 
de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha.  

Pena - reclusão, de vinte e quatro a trinta anos.  
§ 4º - Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação 
do sequestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços.  

Considerado desde a modalidade simples, trata-se do crime mais grave estabelecido no Código Penal. 
Tem por objetividade jurídica, a proteção do patrimônio e a liberdade individual.  
 
O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo pode ser tanto a pessoa que é sequestrada quanto 
a pessoa que sofre a lesão patrimonial. A pessoa que sofre a lesão na liberdade individual não é a mesma que 

daquela prevista no artigo 158, que fala em vantagem indevida, mas também a vantagem devida, como, por 

exemplo, o sujeito passivo é o devedor do sujeito ativo, o que não ocorre no caso do art. 158, onde não haverá 

o crime se a vantagem for devida. Há uma discussão sobre essa interpretação. Tanto a vantagem indevida 
como a vantagem devida caracterizará o crime de extorsão mediante sequestro. A lei fala como condição ou 
preço de resgate. Condição significa quando o agente tem por fim obter certa coisa, um documento ou um ato 
para obter o resgate. O preço, por sua vez, dirige-se aos casos em que se exige dinheiro. O tipo subjetivo é o 

sequestro, eis que, em se tratando de um crime que se desenvolve continuamente, que se prolonga no tempo.  
A Tentativa é possível e verifica-se quando iniciada a execução, este não se verifica por circunstâncias alheias 
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à vontade do agente.  
 
São qualificadoras, as circunstâncias indicadas no § 1º: se o sequestro dura mais de 24 horas, em face do 
maior dano à liberdade individual aumentando igualmente o perigo à pessoa e o sofrimento dos parentes; se 
o sequestrado é menor de 18 anos, em virtude de que o sequestro seja mais facilmente praticado, eis que a 
capacidade de resistência da vítima é menor e a agonia dos pais é muito maior; ou se o crime é cometido por 

 
O § 4º fala se o crime for cometido em concurso de agentes, o concorrente que denunciar o ocorrido à 
autoridade terá reduzida sua pena de um a dois terços. Na legislação americana, estabelece-se a possibilidade 
de acordo entre o delinquente para com o MP. No Brasil, há um arremedo de alcance político-criminal em 
benefício da vítima, como no caso da delação à autoridade a libertação do sequestrado. É uma disposição em 
favor do sequestrado.  
 

Extorsão indireta 
Art. 160 - Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que 
pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro: 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

 

CAPÍTULO III 
Da Usurpação 

Alteração de limites 

Art. 161 - Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, 
para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia: 
Pena - detenção, de um a seis meses, e multa. 
§ 1º - Na mesma pena incorre quem: 
 

Usurpação de águas 

I - desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias; 

 

Supressão ou alteração de marca em animais 
Art. 162 - Suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de 
propriedade: 
Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa. 

 

CAPÍTULO IV 
Do Dano 

Dano 

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
 

Dano qualificado 
Parágrafo único - Se o crime é cometido: 
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IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima: 
Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 
 

Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 

Art. 164 - Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, 

valor artístico, arqueológico ou hist
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 
 

Alteração de local especialmente protegido 

Art. 166 - Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido 
por lei: 
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa. 
 
Ação penal 
Art. 167 - Nos casos do art. 163, do inciso IV do seu parágrafo e do art. 164, somente se procede 
mediante queixa. 
 

CAPÍTULO V 

Da Apropriação Indébita 
Apropriação indébita 

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
 

Aumento de pena 
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa: 
I - em depósito necessário; 
II - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial; 
III - em razão de ofício, emprego ou profissão. 
 

Apropriação indébita previdenciária  
Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no 
prazo e forma legal ou convencional:  
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.  

à empresa pela previdência social. 

§ 2o É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das 
contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida 
em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.   

§ 3o É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de 
bons antecedentes, desde que:  
I - tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição 
social previdenciária, inclusive acessórios; ou  
II - o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela 
previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.   
§ 4o A faculdade prevista no § 3o deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo 
valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo 
para o ajuizamento de suas execuções fiscais. (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018) 
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Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza 

Art. 169 - Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da 
natureza: 
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa. 

 

Apropriação de coisa achada 

II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono 
ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de 15 (quinze) dias. 
 
Art. 170 - Nos crimes previstos neste Capítulo, aplica-se o disposto no art. 155, § 2º. 

 

CAPÍTULO VI 

Do Estelionato e Outras Fraudes 
Estelionato 

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo 
alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
§ 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto 
no art. 155, § 2º. 
§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem: 
 

Disposição de coisa alheia como própria 

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria; 
Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria 

Defraudação de penhor 

III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, 
quando tem a posse do objeto empenhado; 
 

Fraude na entrega de coisa 

IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém; 
 

Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro 

V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as 
consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro; 
 

Fraude no pagamento por meio de cheque 

VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. 
 
§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou 
de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. 

Trata-se, portanto, de um crime patrimonial mediante fraude, ou seja, tem-se que o agente emprega-se 

 
O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, bem como, o sujeito passivo. Pode até acontecer que hajam dois 
sujeitos passivos, sendo que, um deles é enganado e o outro sofre a lesão patrimonial. Exemplo: funcionário 
e empresa.  
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A ação incriminada, a conduta punível é a obtenção de vantagem ilícita para si ou para outrem em prejuízo 
alheio e induzindo ou mantendo alguém em erro mediante ardil ou qualquer outro meio fraudulento, como 
artifício. Desta conduta constata-se os seguintes elementos:  
 
1 – emprego de meio fraudulento, como ardil ou artifício, entendendo-se que, Ardil é uma trama sentimental ou 
lógica que cria motivos, porém, intelectual. É a mentira verbal. Na prática, não é tão seguro que ardil e artifício 

tenham diferenças, mas no direito

2 – para o induzimento ou a manutenção da vítima em erro, o que significa dizer “a falsa representação da 
realidade ou o seu desconhecimento”. Induzir em erro é levar a vítima a cair em falsa realidade ou fazê-la 
manter-se nesse erro, ou seja, que ela já se encontre na situação de falsa realidade. o erro deve ser 
preexistente à obtenção da vantagem.  
 
3 – a obtenção de vantagem patrimonial em prejuízo alheio, entendendo-se ser ilícita a vantagem injusta e 
indevida.  
 
O tipo subjetivo é o dolo. A consumação se verifica com a obtenção de vantagem. É um Crime Material, ou 

por ex., em que o agente está enganando a vítima, que, por sua vez, acredita que está obtendo vantagem 
sobre o agente. Nestes casos, em que existe a conduta imoral da vítima, ainda assim, verificar-se-á o crime. 
 
O § 1º trata do Crime de Estelionato Privilegiado, o qual verificar-se-á quando “o criminoso seja primário” e 
“de pequeno valor o prejuízo”.  
A regra do § 2º do art. 155, que trata dos Crimes de Furto, aplicável nestes casos de estelionato privilegiado, 
quanto à penalidade, é de que é de pequeno valor a coisa subtraída no momento, enquanto que aqui, no 
estelionato, trata se de pequeno valor o prejuízo ocasionado. Deve se verificar, portanto, se o valor do prejuízo 

II – com alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria, ou seja, a lei pune a conduta do agente que 
vende, permuta ou dá coisa própria inalienável em pagamento; uma vez que a coisa está gravada de ônus ao 
estabelecimento de crédito; ou aquela coisa que o agente recebeu de doação com a condição de não ser 
alienada; ou no caso do herdeiro pródigo, onde vai pode constar no testamento a inalienabilidade do que lhe 
for herdado. Coisa Litigiosa é a coisa vendida quando não se dá conhecimento ao adquirente da 
inalienabilidade.  
 
III – com defraudação de penhor, ou seja, quando tem a posse do objeto mesmo o tendo vendido ou dado em 
garantia.  
 

 
V – com fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, ou seja, o agente destrói coisa própria 
para haver seguro como, por exemplo, colocar fogo na casa; ocultar coisa própria; lesar o próprio corpo ou a 
saúde.  
 
VI – com fraude no pagamento por meio de cheque, frustrando-se assim, o pagamento em poder do sacado. 
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No tocante ao cheque sem fundos, tem-se: a emissão de cheque sem fundos, ou seja, o agente ao emitir o 
cheque, não tem fundos junto ao estabelecimento a ser sacado; ou há frustração do pagamento, tendo o autor, 

 
Cheque Pré-datado não se enquadra no dispositivo, porque está desvirtuada a efetiva definição do cheque, o 
qual seja, “a ordem de pagamento à vista”. Mas o cheque pré-datado tem as mesmas características da nota 

no local e quando o cheque foi recusado a ser sacado. Tem-se, assim, por consequências, o fato de que o 
processo penal vai ter que ser instaurado no local do crime, ou seja, se o cheque foi preenchido em uma cidade 
para ser sacado em outra, o crime se deu no local onde tentou-se fazer seu saque. A Tentativa se dá no caso 
da frustração do crime no momento da emissão do cheque, nos termos da Súmula nº 554 do Superior Tribunal 
de Justiça que dá relevo ao ressarcimento do dano previamente impede a instauração do processo penal. Ou 
seja, quando da frustração na emissão, da colocação do cheque em circulação. A verificação pelo comerciante 
via telefone ao SPC ou SERASA se há fundos, não constitui tentativa. 
 

Estelionato contra idoso 

§ 4o Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. (Incluído pela Lei nº 13.228, de 2015) 

§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: 

 

Duplicata simulada 

Art. 172 - Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em 
quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado.  
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.   
 
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do Livro de 
Registro de Duplicatas.  
 

Abuso de incapazes 

Art. 173 - Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou 
da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de 
produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 
 

Induzimento à especulação 

Art. 174 - Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade 
mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou 
mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa: 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
 

Fraude no comércio 

Art. 175 - Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor:

precioso, metal de ou outra qualidade: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
§ 2º - É aplicável o disposto no art. 155, § 2º. 
 

Outras fraudes 
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Art. 176 - Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem 
dispor de recursos para efetuar o pagamento: 
Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa. 
 
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação, e o juiz pode, conforme as circunstâncias, 
deixar de aplicar a pena. 
 

Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações 

Art. 177 - Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao 
público ou à assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando 

II - o diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros 
títulos da sociedade; 
III - o diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiro, dos 
bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da assembleia geral; 
IV - o diretor ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando 
a lei o permite;

aprovação de conta ou parecer; 
VIII - o liquidante, nos casos dos ns. I, II, III, IV, V e VII; 
IX - o representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no País, que pratica os atos 
mencionados nos ns. I e II, ou dá falsa informação ao Governo. 
§ 2º - Incorre na pena de detenção, de seis meses a dois anos, e multa, o acionista que, a fim de obter vantagem 
para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de assembleia geral. 
 

Emissão irregular de conhecimento de depósito ou "warrant" 

Art. 178 - Emitir conhecimento de depósito ou warrant, em desacordo com disposição legal: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
 

Fraude à execução 

Art. 179 - Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando 

CAPÍTULO VII 
Da Receptação 

Receptação 

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que 
sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:  
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.  
 

Receptação qualificada 
§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, 
expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício
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§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela 
condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:  
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas. 

fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços 
públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.531, de 2017) 

Trata-se de crime autônomo com pressuposto na existência de um crime anterior. É coisa que sabe-se 
ser produto de um outro crime. Tem que se ter presente a comprovação efetiva de que houve um crime anterior. 
Configura-se o Crime de Receptação, alterado pela Lei nº 9426/96 em todos os seus dispositivos. Exemplo: o 

 
A conduta incriminada é a Receptação Dolosa Própria ou Imprópria. Será própria a conduta do crime de 

receptação, quando for dolosa, a qual se configura quando do 1) aquisição, por meio de compra, permuta; 2) 
do recebimento, em pagamento ou em depósito para uso ou para empréstimo; 3) do ato de transportar ou 

conduzir, para o deslocamento da coisa para outro lugar; ou 4) ocultamento, para que não seja mais encontrada 

 
A Receptação Dolosa Imprópria se configura quando da “influição para terceiro de boa-fé, a adquira, 
receba ou oculte”. Tratando-se de delito formal, consuma-se simplesmente com o ato de influir 
independentemente do fato do agente ter adquirido, recebido ou ocultado a coisa. Não admite-se a Tentativa, 
pois, ou a pessoa é influenciada ou não o é.  
 
O Crime de Receptação Qualificada, a qual se configura em adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, 
ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em 

O § 3º trata do Crime de Receptação Culposa, que configura-se em adquirir ou receber coisa que, por sua 
natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-
se obtida por meio criminoso.  
Na Receptação Culposa, o agente não sabe da conduta criminosa anterior, mas deve presumir, não devendo, 
desse modo, nem adquirir e nem receber a coisa que lhe é oferecida. Constata-se que a culpa advém:  
 

 da natureza da coisa, que é um indício mais do que revelador da procedência criminosa da coisa e 
de quem a adquiriu e, no mínimo, é imprudente quem a adquire mesmo assim. 
 

 pela desproporção do valor, tem-se por exemplo, joias a preço vil. O adquirente é imprudente.  

presunção de que pode se tratar de coisa furtada, por exemplo, produto de crime anterior mas, mesmo assim, 
o adquire. A figura do Dolo Eventual enquadra-se no dispositivo referente à Receptação Culposa do § 3º.  
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No § 4º, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a 
coisa. O único pressuposto é de que tenha a coisa advindo de um outro crime, não precisando saber-se a 
identificação de seu agente. O autor do crime anterior não identificado, ainda assim, pune-se o Crime de 
Receptação.  

 
No caso, o § 6º diz que, em se tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, 
empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena prevista no caput deste 
artigo aplica-se em dobro. 
 

Receptação de animal 
 
Art. 180-A.  Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de 
produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em 
partes, que deve saber ser produto de crime: (Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016) 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016) 
 

CAPÍTULO VIII  
Disposições Gerais 

 

Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo:  
I do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;

II - de irmão, legítimo ou ilegítimo; 
III - de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita. 
 
Art. 183 -Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores: 
I - se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à 
pessoa; 
II - ao estranho que participa do crime. 
III - se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.  

 

 

Dos Crimes Contra a Fé Pública 
 

O que é a fé pública? 
Fé Pública: confiança pública de que são depositárias certas pessoas (em razão do caráter oficial ou especial 

 

A fé pública: 
1. corresponde a especial confiança atribuída por lei ao que o delegado (tabelião ou oficial) declare ou faça, no 
exercício da função, com presunção de verdade; 
2.  afirma a eficácia de negócio jurídico ajustado com base no declarado ou praticado pelo registrador e pelo 
notário.  
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Da Falsidade de Títulos e outros Papéis Públicos 
 
Falsificação de papéis públicos 
 
ARTIGO  293 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os: 
 
I - selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à 
arrecadação de tributo; (Redação dada pela Lei nº 11.035, de 2004) 
II - papel de crédito público que não seja moeda de curso legal; 

VI - bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por 
Município: 
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa. 
 

§ 1o Incorre na mesma pena quem: (Redação dada pela Lei nº 11.035, de 2004) 
I - usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo; (Incluído pela Lei nº 

11.035, de 2004) 
II - importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo 
falsificado destinado a controle tributário; (Incluído pela Lei nº 11.035, de 2004) 
III - importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, 
fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial 
ou industrial, produto ou mercadoria: (Incluído pela Lei nº 11.035, de 2004) 
a) em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado; (Incluído pela Lei nº 11.035, de 

2004) 
b) sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. 
(Incluído pela Lei nº 11.035, de 2004) 

 
§ 4º - Quem usa ou restitui à circulação, embora recibo de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou 
alterados, a que se referem este artigo e o seu § 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre 
na pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. 
 

§ 5o Equipara-se a atividade comercial, para os fins do inciso III do § 1o, qualquer forma de comércio 
irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em 
residências. (Incluído pela Lei nº 11.035, de 2004) 

 

Para configurar-se o crime de moeda falsa é necessária uma falsificação enganosa, uma “imitatio veri” 
(imitação verdadeira). A moeda falsa deve ser de dinheiro em circulação corrente, atual. 

falsificação decorre da fabricação ou da alteração da moeda, sendo assim, o crime restará configurado se 
houver uma ou outra ação tipificada. Trata-se também de crime comum, pois pode ser praticado por qualquer 
pessoa. A competência para julgar os crimes de moeda falsa é da Justiça Federal. 
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Somente o Banco Central do Brasil pode emitir papel-moeda e moeda metálica, através da Casa da Moeda. A 
autorização ao Banco Central deve partir do Conselho Monetário Nacional. A objetividade jurídica do crime de 

a de falsificação de moeda. Ou seja, mesmo sendo a 
falsificação de uma nota de um real ou uma moeda de cinquenta centavos, o crime está constituído. 
 
Petrechos de falsificação 
 
ARTIGO  294 - Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à 
falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior: 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
 
ARTIGO  295 - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-
se a pena de sexta parte. 
 

Dispõe o artigo 294 do CP: “Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente 
destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior”. A pena é de reclusão de um a três 

O artigo 295 estabelece que se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 
aumenta-se a pena de sexta parte. 
 

Da Falsidade Documental 
 
Falsificação do selo ou sinal público 
 
ARTIGO  296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os: 
 
I - selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município; 
II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 

§ 2º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena 
de sexta parte. 
 

Analisemos as principais características desse delito: 
a) dolo: exige-se apenas o dolo genérico, que se vislumbra na vontade e na consciência do indivíduo em 
buscar a falsificação; 
b) sujeito ativo: crime comum - qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo desse crime. Uma observação se 

faculdade), de forma livre (que pode ser praticado por qualquer meio), comissivo (excepcionalmente comissivo 
por omissão), instantâneo, unissubjetivo (que pode ser praticado por um só agente) e plurissubsistente (regra 
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geral, vários atos integram a conduta). 
 
Falsificação de documento público 
 
ARTIGO 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público 
verdadeiro: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 
§ 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena 
de sexta parte.

perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita;  
III - em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa 
perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.  

§ 4o Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no § 3o, nome do segurado 
e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.  

São duas as possibilidades de falsificação. A primeira delas se dá através da criação material de um 
documento, que deveria ser expedido por funcionário público. A segunda se configura pela alteração realizada 
em documento verdadeiro.  
Exemplo: falsificação de passaportes; preenchimento ilícito de cheque em branco; falsificação de diploma de 
curso médio ou superior.  
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
 
Falsificação de documento particular 
 
ARTIGO 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular 
verdadeiro: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 

O delito aqui tratado refere-se a falsificação ou alteração de quaisquer documentos não emanados pelo 

 
Para que seja o delito tipificado, essencial que o documento seja hábil a enganar terceiros, a ponto de não 
permitir o reconhecimento de sua falsidade, ou seja, que seja aceito como se verdadeiro fosse. 
 
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:  
Falsificação. Requisitos. “Para que se configure o crime de falsificação, a falsidade deve ser idônea para 
enganar a fé pública e não tão grosseira que permita o seu reconhecimento por qualquer pessoa”. (TJSP – Ap. 
22.172 – Rel. Des. LIMA GUIMARÃES – 1ª C. – J. 6.9.48 – Um.) (RF 123/281).  

elementos do falso devem induzir sua vítima a acreditar tratar-se de um documento verdadeiro.  
 
Vale-nos consignar que se o agente utilizar-se dos meios de falsificação de documento particular para obtenção 
de vantagem ilícita, este crime será absorvido pelo tipo penal de estelionato (art. 171 do CP).  
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O sujeito ativo do crime poderá ser qualquer pessoa, figurando no polo passivo o Estado.  
 
O delito de falsificação de documento particular é doloso, onde o agente impõe sua vontade de forma livre e 
consciente em praticar a falsificação ou alteração.  

 
O crime comporta tentativa e se consuma no momento em que o agente falsifica o documento, não sendo 
preciso, portanto, que se esse venha a ser utilizado. Vejamos o entendimento:  
 
“O crime de falsificação de documento particular se consuma com a efetiva contrafação, falsificação”. (TRF 1ª 
R. – Ap. Crim. 4.571-5-DF – Rel. Juiz ADHEMAR MACIEL – 3ª T. – J. 15.10.90 – Un.) (DJU, 29.10.90, p. 
25.454).  
 
Em relação ao concurso de crime temos a consignar que não haverá concurso com o crime de uso, previsto 
no artigo 304 do código penal, segundo entendimento jurisprudencial dominante.  
 
A ação penal subordinada ao crime de falsificação de documento particular é pública incondicionada.  
.  
Falsidade ideológica 
 
ARTIGO  299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa, ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) 
anos e multa, se o documento é particular. 

Na falsidade ideológica, o vício (imperfeição) incide sobre as declarações que o objeto material deveria 
possuir, ou seja, sobre o conteúdo das ideias. Isto significa, que as declarações contidas no documento são 

 
Documento Particular - É aquele que não está compreendido como documento público. 
  
Objetividade Jurídica - É a fé pública no que se refere à veracidade do documento, tanto do documento 
público como do particular. 
Sujeito Ativo - É quem pratica a falsidade ideológica. É crime comum, portanto, pode cometer esse crime 
qualquer pessoa, tanto pode ser o particular como o funcionário público.  
Sujeito Passivo - É o Estado, bem como todas as pessoas que sofrerem dano pela falsidade. 
Elementos Objetivos do Tipo - Três são as ações incriminadas pelo artigo 299.  
A primeira delas é a de omitir declaração a que estava o agente obrigado.  

"prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante". 
 
Elementos Subjetivos do Tipo - É o dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar o fato descrito, 
tendo consciência da antijuridicidade. Inegável é a exigência do dolo específico, claramente imposto na 
cláusula "com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante". 
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Consumação e Tentativa - Consuma-se o crime com a omissão e a inserção direta ou indireta da declaração 
falsa ou diversa da que devia constar. Não exige a produção de dano, portanto, é crime formal. A tentativa 
somente é possível na forma comissiva inserir ou de fazer inserir a declaração, pois na de inserir o agente 
pode declarar a verdade até o encerramento do documento.  
 
Na conduta de omitir não existe tentativa.    
 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se 
a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 
 
No parágrafo único estão previstas duas formas qualificadas do crime em estudo. A primeira delas refere-se 
à falsidade ideológica do funcionário, que comete o ilícito prevalecendo-se do cargo. Não é só ser funcionário 

II - os casamentos;  
III - os óbitos;  
IV - as emancipações;  
V - as interdições;  
VI - as sentenças declaratórias de ausência;  
VII - as opções de nacionalidade;  
VIII - as sentenças que deferirem a legitimação adotiva..." 
 
(Lei nº 6.015, de 31-12-1973). 
São os assentamentos que constituem prova específica do estado civil das pessoas. A falsificação ou alteração 
deles acarreta o aumento de pena previsto no parágrafo único do artigo em estudo.  
Ação Penal -  Pública incondicionada. 
 
Exemplos: 
1) Inserção de falsa declaração de emprego em carteira profissional 

 
Falso reconhecimento de firma ou letra 
 
ARTIGO  300 - Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não 
seja: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público; e de um a três anos, e multa, se o 
documento é particular. 

O tipo penal está contido no art. 300 do Código Penal: “Reconhecer, como verdadeira, no exercício de 

Sujeito ativo é apenas o funcionário público que tem a atribuição de reconhecer firmas e letras. É o tabelião ou 
outro servidor a quem seja legalmente deferida essa atribuição.  
 
Sujeito passivo é o Estado. Se há lesão, o titular do bem atingido também será sujeito passivo. 
 

TIPICIDADE  
Conduta e elementos do tipo  
Firma é a assinatura de uma pessoa, impressa num documento. Letra é seu manuscrito. Reconhecimento de 
firma é a declaração, feita pelo tabelião, de sua veracidade, ou seja, de que aquela assinatura foi aposta no 
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documento pela pessoa identificada como seu autor. 

O reconhecimento por semelhança é o que é feito, pelo tabelião, após comparar a assinatura contida no 
documento com outra arquivada no tabelionato. Reconhecimento indireto é o que o tabelião faz, à vista da 
declaração escrita de duas pessoas, que atestam sua veracidade.  
A conduta incriminada é o reconhecimento, como verdadeira, da assinatura ou o do manuscrito que não o é. 
O tabelião afirma que é verdadeira a firma que não foi lançada no documento pela pessoa cujo nome consta, 
nele, como signatária.  
A norma não distingue entre o reconhecimento por autenticidade, semiautenticidade, por semelhança ou 
indireto, podendo, portanto, ser realizado o tipo em qualquer das hipóteses.  
O agente deve estar investido de função pública, podendo cometer o crime ainda quando, no momento do 

crime, porque o erro é excludente do dolo, e, no caso em exame, da própria tipicidade, porquanto não há tipo 
culposo.  
Também não responderá na hipótese do reconhecimento por autenticidade quando a pessoa, munida de 
cédula de identidade falsa, apõe a própria assinatura falsa na presença do tabelião. Nesse caso, o tabelião 
terá sido enganado pelo falsário, que responderá pela falsificação do documento público.   

Consumação e tentativa  

 

AÇÃO PENAL  
A ação penal é de iniciativa pública incondicionada, possível a suspensão condicional do processo penal. 
 
Certidão ou atestado ideologicamente falso 
 
ARTIGO 301 - Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que 
habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer 
outra vantagem: 
Pena - detenção, de dois meses a um ano. 

É uma modalidade típica de falsidade ideológica, pois é um crime próprio do funcionário público.  
 
Objetividade Jurídica - É a fé pública referente a autenticidade de atestado ou certidão, especialmente quando 

ou provar algo em caráter oficial. Certificar é afirmar, convencer da verdade ou da certeza de algo, também 
com caráter público.   É necessário que se trate de atestado ou certidão originários do funcionário público, pois 
a reprodução fraudulenta de certificado ou atestado emitido por funcionário público configura crime de 
Falsidade de Documento Público. 
Elementos Subjetivos do Tipo - É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de atestar fato ou 
circunstância nas condições descritas no tipo penal.  
Consumação e Tentativa - Quanto à consumação, alguns doutrinadores acham que a consumação se dá 
quando o agente encerra o atestado ou certidão, não sendo necessária a sua entrega ao destinatário. Outros 
acham que a consumação somente é efetiva quando o atestado ou certidão é entregue a terceiro. Trata-se de 
crime formal, que não exige o prejuízo efetivo. A tentativa é possível.  
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Falsidade material de atestado ou certidão 
 
§ 1º - Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado 
verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de 
ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem: 
Pena - detenção, de três meses a dois anos. 

Neste tipo de falsidade o que se frauda é a própria forma do documento, que é alterada no todo ou em 
parte. Neste caso o sujeito modifica as características originais do objeto material, por meio de rasuras, 
borrões, emendas, substituições de números, palavras ou letras, etc. 
Pode acontecer também que o agente venha a fraudar totalmente a própria forma do documento, forjando-o, 
criando assim um documento novo, ou seja, falso. 
 
Objetividade Jurídica - A fé pública especialmente no que diz respeito à autenticidade dos documentos 
emitidos por funcionário público.  
Sujeito Ativo Qualquer pessoa, inclusive o funcionário público.

ou qualquer outra consequência. Não é necessária para a consumação a existência de prejuízo efetivo, 
bastando o simples perigo de dano. Não caracteriza o crime, porém, se a falsidade não é apta para causar 
prejuízo pela falta de relevância jurídica de seu conteúdo. É crime formal e a tentativa é admissível. 
Ação Penal - Pública incondicionada. 
 
§ 2º - Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de 
multa. 

É apenas uma qualificadora do crime estudado. Observar a letra da lei "com o fim de lucro". Se não houver 

ARTIGO 302 - Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso: 
Pena - detenção, de um mês a um ano. 
Parágrafo único - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. 
 
Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica 
 
ARTIGO 303 - Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando 
a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça: 
Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único - Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça 
filatélica. 
 
Uso de documento falso 
 
ARTIGO 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 
a 302: 
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. 
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O indivíduo, sabendo que o documento que porta é falso, utiliza-o como se fosse autêntico.  
Exemplo: uso de certidão falsa para eximir-se do pagamento de uma dívida; exibição de Carteira de 
Habilitação falsa em blitz.  
Pena - a pena cominada ao uso de documento falso é a mesma referente à falsificação em si. 
 
Supressão de documento 
 
ARTIGO 305 - Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, 
documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de um a cinco anos, e 
multa, se o documento é particular. 

Estatui o art. 305 do Código Penal: “Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou 
em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não poderia dispor”. É ainda um caso 
de falsidade material.  

alteração. Por todos esses modos o agente atenta contra a veracidade do fato e viola a fé pública. 
 
O bem-interesse, a objetividade jurídica considerada é a fé pública. A supressão de documento, com sua 
falsificação, lesa a segurança, a certeza que deve haver nas relações jurídicas, impedindo que a verdade surja 
e, consequentemente, burlando a confiança geral e individual que nele se deposita. Qualquer pessoa pode 
cometer o crime, se diferenciando do peculato-desvio- art. 314, pois aqui somente o funcionário público pode 
ser agente ativo, por ser crime próprio. Não se exclui o proprietário, uma vez que se apresente o elemento 

o crime não subsiste, como não subsiste, se no documento autêntico é suprimida somente a parte que sofreu 
uma alteração. 
 
Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou 
para outros fins 
 
ARTIGO 306 - Falsificar, fabricando-o ou alterando-o, marca ou sinal empregado pelo poder público no 
contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza, falsificado 
por outrem: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 
Parágrafo único - Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para o fim de fiscalização 
sanitária, ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, ou comprovar o cumprimento de formalidade 
legal: 
Pena - reclusão ou detenção, de um a três anos, e multa. 
 
Falsa identidade 
 
ARTIGO 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio 
ou alheio, ou para causar dano a outrem: 

Fraude de lei sobre estrangeiro 
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ARTIGO 309 - Usar o estrangeiro, para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu: 
Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover lhe a entrada em território nacional: 

pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996) 

 

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996) 

 
ARTIGO 311- Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de 
seu componente ou equipamento: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996) 
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.  (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996) 
§ 1º - Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de 
um terço.  (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996) 
§ 2º - Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo 
remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial.  (Incluído pela Lei nº 9.426, de 

1996) 
 

Das Fraudes em Certames de Interesse Público  
(Incluído pela Lei 12.550. de 2011) 

Fraudes em certames de interesse público (Incluído pela Lei 12.550. de 2011) 
 
ARTIGO 311- A - Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de 
comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de: (Incluído pela Lei 12.550. de 2011) 

 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não 
autorizadas às informações mencionadas no caput. (Incluído pela Lei 12.550. de 2011) 

§ 2o Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública: (Incluído pela Lei 12.550. de 2011) 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei 12.550. de 2011) 

§ 3o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o fato é cometido por funcionário público. (Incluído pela Lei 12.550. 

de 2011) 
 

 

Crimes Contra a Administração Pública  

 
Peculato 

 

Artigo 312 
"Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 

que está em seu poder em razão do cargo, dinheiro, valor (apólices, títulos de dívida pública, etc.), ou outro 
bem móvel.  
 
Objetividade Jurídica - Protege a Administração Pública no que diz respeito ao interesse patrimonial, 
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preservação do erário público, fidelidade e probidade dos agentes do poder.  
Sujeito Ativo - Crime próprio, o peculato somente pode ser cometido por funcionário público.  
Sujeito Passivo - É o Estado. Se o objeto material for de natureza pública, sujeito passivo será o Estado ou 
outra entidade de direito público. Cuidando-se de bem particular, o proprietário ou possuidor será o sujeito 
passivo.  

do tipo. Além do dolo, o tipo requer um fim especial de agir, o elemento subjetivo contido na expressão "em 
proveito próprio ou alheio".  
Consumação e Tentativa - Consuma-se o delito, na modalidade peculato-apropriação, no momento em que 
o sujeito age como se fosse dono do objeto material. No peculato-desvio, o momento consumativo ocorre com 
o ato desvio, sendo irrelevante se consegue ou não o proveito próprio ou alheio. Delito material; admite a figura 
da tentativa.  
Ação Penal - Pública incondicionada.  
 

Exemplos de Peculato: 

registrados, ocorre crime de peculato.
3) Comete crime de peculato o policial que se apropria de valores do preso, cuja guarda lhe foi confiada. 
 

Peculato - Furto 
 
§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor, ou bem, 
o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe 
proporciona a qualidade de funcionário.  
 
Objetividade Jurídica - É a mesma do caput. 
Sujeito Ativo -  É o mesmo do caput.  

2º) voluntária e conscientemente, concorre para que outro subtraia o obje
 
Nos dois casos, o funcionário não tem a posse ou a detenção do bem. Se tivesse, responderia pelo delito 
definido no caput da disposição.  
 
Elementos Subjetivos do Tipo - É o dolo, vontade livre e consciente dirigida à subtração ou a concorrer com 
a conduta do terceiro, que subtrai o objeto material. Além do dolo, outro elemento subjetivo do tipo, concernente 
à intenção de obtenção de proveito próprio ou alheio.  
Consumação e Tentativa -  Atinge a consumação, quer cometido pelo funcionário quer por terceiro, nos 
mesmos moldes do furto. Crime material; admite a tentativa, aplicando-se os mesmos princípios apreciados no 
delito de furto.  
Ação Penal - Pública incondicionada.  
 
Exemplo: policial que subtrai peças de uma motocicleta furtada e que apreendera em razão de suas funções.  
 

Peculato Culposo 
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§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem: 
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.  
 
Este tipo de peculato, não intencional, ocorre quando o funcionário por negligência, imprudência ou imperícia 
concorre para a prática do crime de outrem seja funcionário ou simples particular. O funcionário por não 

somente é possível no peculato culposo como forma de abrandar o delito em decorrência da falta de dolo do 
agente. 
 
Se a reparação do dano é anterior à sentença irrecorrível (sentença para a qual não cabe mais nenhum 
recurso), extingue a punibilidade. Se o ressarcimento à sentença irrecorrível, reduz a metade da pena imposta.  
 
O ressarcimento pode ser efetuado pelo próprio réu, ou por terceiro em seu nome. Entretanto, o ressarcimento 
do dano provocado ao Estado, ou a extinção da punibilidade não impedirão sanções administrativas cabíveis.  
Exemplos:  
1 - Funcionário público municipal que tinha sob sua guarda bens da municipalidade acaba esquecendo, não 
intencionalmente, mas, por negligência, abertas as portas do local onde estavam os bens. Durante a noite 

 

Peculato mediante erro de outrem 
 

 Artigo 313 
"Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de 
outrem:"  
 
Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.  
Objetividade Jurídica - tutela-se a Administração Pública.  
Sujeito Ativo - Delito próprio, só pode ser cometido por funcionário público. Nada impede, entretanto, que um 
particular participe do fato, respondendo pelo crime.  
Sujeito Passivo - Há dois sujeitos passivos. Em primeiro lugar, o Estado. De forma secundária, a vítima da 
fraude. O lesado, não sendo também vítima da fraude, surge com prejudicado.  
Elementos Objetivos do Tipo - A conduta consiste em o funcionário público apropriar-se de dinheiro ou 
qualquer outra utilidade mediante aproveitamento ou manutenção do erro de outrem. Imprescindível, para que 

Exemplo: funcionário é surpreendido no momento em que está abrindo uma carta contendo valor, a ele 
entregue por erro de outrem. 
 
Circunstância Qualificada - o autor deste crime, terá sua pena aumentada da terça parte se o seu ocupante 
for ocupante do cargo em comissão ou de função ou assessoramento de órgão da administração direta, 
Sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público (art. 327, § 2º) 
Ação Penal - Pública incondicionada. 
 
Exemplo: um particular, paga a administração pública um valor superior ao devido, por ter se enganado quanto 
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Peculato Via Informática 
 

A reforma penal introduzida pela Lei 9983/2000 descreve duas novas condutas penais contra a Administração 
Pública. Portanto, dois tipos penais foram acrescidos aos tipos de peculato, podendo ambos, ser praticados 
por meio da informática. O artigo 313, além de manter o texto original foi desdobrado em artigo 313-A e artigo 
313-B. 
 

Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informações 
 

 Artigo 313 -A  
Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir 
indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração 
Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano:  
 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.  
 

O tipo penal refere-se apenas a previsão por funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, ou 

ficarem livres de seus pagamentos, por ocasião de seu licenciamento. 
 

Modificação ou Alteração não Autorizada de Sistema de Informações 
 

 Artigo 313 - B  
Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem 
autorização ou solicitação de autoridade competente: 
 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
 
§ único - As penas são aumentadas de um Terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano 
para a Administração Pública ou para o administrado. 
 

Este delito tem dois aspectos distintos: 
 
1) Qualquer funcionário público pode acionar o sistema informatizado da Administração Pública desde que 
tenha autorização para tal.

Por exemplo: O delito descrito no artigo 313- B será configurado se um funcionário acessar o sistema   
 

Extravio, Sonegação ou Inutilização de Livro ou Documento 
 

  Artigo 314 
"Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de quem tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou 
inutilizá-lo, total ou parcialmente:" 
 
Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, se o fato não constitui crime mais grave.  

A integridade de livros fiscais e documentos confiados ao funcionário público, objetiva a proteger a organização 
da administração pública, que para alcançar seus fins necessita tê-los à disposição para suas necessidades, 
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Objetividade Jurídica - Visa a incriminação a proteger a Administração Pública, no que diz respeito à ordem, 
regularidade e segurança de livros oficiais e documentação de natureza pública, ou privada, que devem 
manter-se íntegros.

posse da Administração Pública).  
 
Elementos Objetivos do Tipo  
 
1 - Extraviar que quer dizer descaminhar, desviar, alterar sua destinação.  
2 - Sonegar é deixar de mencionar, deixar de apresentar quando é devido ou exigido por quem de direito, 
esconder etc. 
3 - Inutilizar é tornar imprestável par ao fim específico, a que se destina o livro ou o documento. A inutilização 
pode ser total (destruição) ou parcial (inutilização propriamente dita). 
 
Elementos Subjetivos do Tipo - É o dolo, tendo o sujeito consciência de que exerce a guarda do objeto 
material em face do exercício do cargo.  
Crime Subsidiário -  é crime subsidiário percebido facilmente pela frase: se o fato não constitui crime mais 
grave. Deve-se procurar no Código Penal, ou em leis especiais / extravagantes se não há uma circunstância 

Consumação e Tentativa - Consuma-se o delito com a realização das condutas descritas no tipo (extravio, 
sonegação ou inutilização do objeto material), sendo irrelevante que, o poder público ou terceiro venha a sofrer 
dano concreto. A tentativa é admissível nas modalidades de extravio e inutilização. Na sonegação, contudo, 
não é possível. 
Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 
Ação Penal - Pública incondicionada. 
 

 Artigo 315 
"Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei:" 
 
Pena: detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
Objetividade Jurídica - O tipo protege a regularidade da atividade administrativa no que diz respeito à 
aplicação de verbas e rendas públicas. 

1º) emprego irregular de verbas públicas ou 
2º) emprego irregular de rendas públicas 
 
Verbas Públicas - São importâncias em dinheiro, destinadas por lei orçamentária, à satisfação de um serviço 
público ou de uma utilidade pública. 
Rendas Públicas – São, dinheiros recebidos pela Fazenda Pública, ou a esta pertencente, seja qual for a sua 
origem legal. 
Elementos Subjetivos do Tipo - É o dolo, vontade livre e consciente de aplicar diferentemente de sua 
destinação específica as tendas ou verbas de natureza pública. Não se exige nenhum fim específico, não 

mação e Tentativa se o delito com a aplicação indevida das rendas ou verbas. Não basta 
a simples indicação ou destinação sem execução. A tentativa é admissível. 
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Exemplo: em casos de calamidade pública, justifica-se o emprego irregular das verbas e rendas públicas, para 

Acäo Penal - Pública incondicionada. 
 
Exemplo: prefeito municipal que desvia verba destinada a saúde para construção de escola em sua base 

 

Concussão 
 

 Artigo 316 
"Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-
la, mas em razão dela, vantagem indevida: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa."  (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 
 
Concussão é uma forma especial de extorsão, cometida pelo funcionário público que se vale da função por 
meio da coação para atingir seus fins. 
Objetividade Jurídica - Visa a proteger o normal desenvolvimento dos encargos funcionais, por parte da 
Administração Pública e na conservação e tutela do decoro desta. Protege-se também o patrimônio do 
particular contra a forma especial de extorsão cometida pelo funcionário, que se vale para a prática do delito, 

norteia a atividade funcional. No plano secundário, aparece a vítima como sujeito passivo. 
Elementos Objetivos do Tipo - O núcleo do tipo é o verbo exigir, que significa impor como obrigação, ordenar, 
intimar. A conduta incriminada consiste em o funcionário público exigir do sujeito passivo uma vantagem 
indevida, direta ou indiretamente, em razão do exercício da função.  
 
A exigência pode ser: 
1º) direta; ou  
2º) indireta 
 
Exigência Direta: quando o funcionário, manifesta sua intenção explicitamente, ou seja, de forma clara a 
vítima, face a face. 
Exigência Indireta: quando o agente (funcionário público), se utiliza da interposta pessoa, isto é, de outra 
pessoa que age como intermediária "testa de ferro: para fazer chegar a vítima sua pretensão, ou formula 

Consumação e Tentativa - Consuma-se o delito, com a exigência, no momento em que esta chega ao 
conhecimento do sujeito passivo. Não se exige, para a consumação do delito, que é formal, a consecução do 
fim visado pelo agente, (a obtenção da indevida vantagem). Se esta ocorre, há simples exaurimento.  
 
Quanto à tentativa: 
1º) é inadmissível. Ou o sujeito exigiu, ou não; 
2º) tratando-se, a tentativa é admissível.  
 
Exemplo: 
 carta extraviada contendo a exigência que chega ao conhecimento da autoridade policial. 

Circunstância Qualificada O autor deste crime, terá sua pena aumentada da terça parte se o seu ocupante 
do cargo em comissão ou de função ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de 
economia mista ou fundação instituída pelo poder público (art. 327, §2º) 
 
Exemplos: 
1) Ameaça de imposição de determinada multa pelo funcionário público, com abuso de autoridade, contra o 
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Excesso de Exação 
  
§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando, 
emprega na cobrança, meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: 
 
Pena - Reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. 
 
 A palavra "Exação" significa cobrança. 
 
Objetividade Jurídica - O bem jurídico penalmente protegido é a Administração Pública.

empregar meio vexatório ou gravoso na cobrança. 
 
Uma das condutas típicas alternativas consiste em o funcionário público exigir tributos, indevidos pelo 
contribuinte. Na segunda as contribuições são devidas. O autor, entretanto, em sua cobrança, emprega meio 
vexatório ou gravoso.  
Meio vexatório é o que causa humilhação, tormento, vergonha ou indignidade ao sujeito passivo. Meio gravoso 
é o que acarreta maiores despesas para o contribuinte. 
Elementos Subjetivos do Tipo - São dois: 
1º) o dolo, vontade livre e consciente de exigir ou cobrar tributos, nos moldes descritos no tipo; 
2º) é necessário que o sujeito tenha pleno conhecimento da ilegitimidade do tributo. Se há dúvida sobre 

meio vexatório ou gravoso. 
Ação Penal - Pública incondicionada. 
 
Independe a consumação, da mesma forma, do efetivo recebimento do tributo. A tentativa é admissível no 
tocante ao verbo "exigir". Quanto ao verbo "cobrar", da mesma maneira, é possível a tentativa quando 
fracionável o fato. 
Exemplo: cobrança vexatória por escrito que não chega, por circunstância alheias à vontade do funcionário, 

Sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público (art. 327, § 2º) 
 
Forma Qualificada de Excesso de Exação 
 
§ 2º - Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher 
aos cofres públicos: 
 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 
 
Ocorre forma qualificada de "excesso de exação", quando o funcionário após praticar o delito, ao invés de 

Objetividade Jurídica - Tutela-se a administração pública, cometido o fato por ocupante de cargo em omissão 
ou função de direção ou assessoramento, em determinadas entidades, de aplicar-se a causa de aumento de 
pena. 
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Sujeito Ativo - Crime próprio, praticado apenas pelo funcionário público, admitindo-se, entretanto, a 
participação de particular. 
Sujeito Passivo - Em primeiro lugar é o estado. Em segundo lugar, o particular, vítima da conduta (como 
também outro funcionário).

2º) após o recebimento, desvia o objeto material em proveito próprio ou alheio. Significa que, ao invés de 
recolher aos cofres públicos o que indevidamente recebeu, não o faz, dele se apoderando. 
 
E se o apoderamento ocorre depois do recolhimento do tributo aos cofres público? Há delito de peculato. 
 
Elementos Subjetivos do Tipo - O tipo apresenta dois elementos subjetivos: 
1º) O dolo, vontade livre e consciente de realizar a conduta objetiva descrita na norma. 
2º) A intenção de locupletação, contida na expressão "em proveito próprio ou alheio". 
Consumação e Tentativa - Consuma-se o crime com o efetivo desvio do objeto. Tratando-se de crime 
material, admite a figura da tentativa. 
Ação Penal - Pública incondicionada. 
 

Corrupção Passiva 
 

 Artigo 317 
"Solicitar ou receber, para si, ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem": 
Pena: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.  
 Há dois tipos de corrupção:  
 
Ativa e Passiva. 

Sujeito Ativo 
Sujeito Passivo - É o Estado. 
Elementos Objetivos do Tipo - A conduta proibida consiste em o funcionário público solicitar ou receber a 
vantagem ou aceitar a promessa de recebê-la. Solicitar significa pedir, manifestar o desejo de alguma coisa; 
receber quer dizer aceitar.  
 
Pode também ocorrer o delito mediante a aceitação do recebimento da promessa, concordando o sujeito com 

que a solicitação chega ao conhecimento do terceiro, ou em que o funcionário recebe a vantagem ou aceita a 
promessa de sua entrega. Quanto à tentativa: 
 
1º) No tocante à solicitação: tratando-se de forma verbal, não é admissível. Cuidando-se, entretanto, de meio 
escrito, é possível a tentativa. 
2º) Em relação ao recebimento da vantagem: não é também admissível a tentativa, seja o meio verbal ou 
por escrito. Ou ele aceita ou não aceita. 
 
Ação Penal - Pública incondicionada. 
 
Corrupção Passiva Qualificada 
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§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda 
ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. 
 
Nesse caso o crime é agravado, porque o funcionário público além da corrupção caracterizada pela solicitação 
ou aceitação de vantagens recebidas ou oferecidas, viola seu dever funcional, incorrendo em três tipos de 

3) Prática de ato que infringe dever funcional 
Exemplo: funcionário que se deixa corromper, para permitir que uma pessoa passe à frente das outras. 
 
Corrupção Passiva Privilegiada 
 
§ 2º Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, 
cedendo a pedido de outrem: 
 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
 
Diferencia-se de outras formas de corrupção passiva pelo motivo que determina a conduta do funcionário. 
Neste caso, o funcionário pratica, ou deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional.

Sujeito Ativo - Crime próprio, praticado apenas pelo funcionário público. 
Sujeito Passivo - O estado e subsidiariamente, o particular lesado. 
Elementos Objetivos do Tipo - Circunstância privilegiada. 
Elementos Subjetivos do Tipo - O dolo, que consiste na vontade do funcionário público de ceder a pedido de 
outro conscientemente. 
 
É uma forma privilegiada de crime que ocorre. Nesse caso, a pena é abstratamente reduzida. Ele não vende 

 
Exemplos:  
1) Oficial de justiça aprovado em concurso público, antes de entrar no exercício de suas funções solicita a um 

3) Policiais, que mesmo fora de horário de serviço recebem vantagem ilícita para fazer segurança de 
contrabando, sem dele participar diretamente, praticam o crime de corrupção passiva. 
 

Facilitação de Contrabando ou Descaminho 
 

 Artigo 318 
"Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho (art. 334)": 
 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.  
Contrabando - É o fato de importar ou exportar mercadorias que são total ou parcialmente proibidas de entrar 
ou sair de nosso país. 
Descaminho - É a importação ou exportação de mercadorias sem o pagamento do tributo devido.  
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A diferença entre o contrabando e o descaminho é que no contrabando, a mercadoria de importação ou 

Objetividade Jurídica - A administração pública. 
Sujeito Ativo - Crime próprio só pode ser cometido pelo funcionário público, com dever funcional de repressão 
ao contrabando ou descaminho, ou cobrar direitos ou impostos devidos pela entrada ou saída de mercadorias 
do país. 
Sujeito Passivo - O Estado 
Elementos Objetivos do Tipo - O artigo 318 incrimina a facilitação (tornar fácil, auxiliar, afastar dificuldades) 
da prática de contrabando ou descaminho. 
 
A conduta pode ser comissiva ou omissiva. A facilitação deve ocorrer com infração do dever funcional do 

Consumação e Tentativa - Ocorre com a conduta omissiva ou comissiva, de facilitação.  
 
Crime formal; independe da consumação da prática efetiva do contrabando ou descaminho. A tentativa é 
admissível, quando a facilitação é realizada mediante conduta comissiva, tratando-se, entretanto, de facilitação 
mediante omissão, a tentativa é inadmissível. 
Ação Penal - Pública incondicionada, sendo o processo de competência da Justiça Federal. 
Figura Qualificada - Vide artigo 327, parágrafo 2º, do CP. 
 

Prevaricação 
 

 Artigo 319 
"Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa 
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal": 
 
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 

antipatia, vingança, piedade, etc. 
Ato de Ofício - É aquele que se encontra dentro da competência do funcionário, nos moldes das atribuições 
por ele exercida. 
Exemplo: realizar citações, intimações, penhoras, etc., são Atos de Ofício do oficial de justiça. 
 
Objetividade Jurídica - É um delito que ofende a administração pública, causando dano ou perturbando o 
normal desenvolvimento de sua atividade. O funcionário não mercadeja sua função, o que ocorre na corrupção 

particular que vem a sofrer dano ou perigo de dano em face da realização, omissão ou retardamento da prática 
do ato de ofício. 
 
Elementos Objetivos do Tipo - O crime pode ser realizado de três maneiras: 
1º) retardando ato de ofício; 
2º) deixando de realizá-lo; e 
3º) realizando-o.  
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Nas duas primeiras formas o delito é omissivo; na terceira, comissivo. 
 
Retardar significa protelar, não realizar o ato de ofício dentro de um prazo estabelecido pela lei, pouco 
importando, que a demora venha a tornar sem validade o ato posteriormente praticado. 

omissão ou realização do ato. O segundo elemento subjetivo do tipo se encontra na expressão "para 
satisfazer interesse ou sentimento pessoal".  
 
Sem a finalidade alternativa a conduta é absolutamente atípica.  
 
Consumação e Tentativa - O delito atinge o momento consumativo com a omissão, retardamento ou 
realização do ato. Na omissão e no retardamento, sendo omissivo próprio o delito, não se admite a forma 
tentada. Na prática do ato, sendo comissivo o crime, a tentativa é admissível.

Exemplos: 
 
1) Oficial de justiça, retarda no cumprimento de mandado de busca e apreensão em favor do credor, pois é 

2) Prefeito que ordenou construção de obra pública sem a prévia concorrência

ão por interesse pessoal).  
Artigo 319 - A.  
"Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso 
a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o 
ambiente externo": (Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007). 

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. 
   

Condescendência Criminosa 
 

 Artigo 320 
"Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no 
exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade 
competente": 
 
Pena: detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa.  
Condescendência significa indulgência, tolerância, complacência. 

Sujeito Passivo - É o Estado. 
 
Elementos Objetivos do Tipo - Há duas condutas típicas: 
1º) deixar de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo; e 
2º) não levar o fato cometido pelo subordinado, quando a iniciativa da apuração de sua responsabilidade não 
é de sua competência, a conhecimento da autoridade competente. 
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Deixar de responsabilizar significa não apurar o fato cometido pelo subordinado que cometeu a infração ou 
não lhe aplicar a sanção adequada, dentro da esfera de sua competência. 

Elementos Subjetivos do Tipo - É o dolo, vontade livre e consciente dirigida às condutas omissivas. O 
segundo está na expressão "por indulgência". O funcionário deixa de agir por clemência, tolerância, brandura 
etc. Se a razão da conduta é outra, como o atendimento de sentimento ou interesse pessoal, o fato constitui 
prevaricação. Se, pretende obter vantagem indevida, deve ser considerado o crime de corrupção passiva. 
Consumação e Tentativa - Esse crime atinge a consumação com a simples conduta negativa. A tentativa não 
é admissível. 
Ação Penal - Pública incondicionada. 
 
Exemplos de Condescendência Criminosa: 
 
1) O chefe de cartório verifica que o escreve.....................................................................................................
indulgência, não comunica o fato ao juiz. 
2) Delegado de polícia constata que determinado escrivão está . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ser viço, 
prejudicando os trabalhos................................................................................ administrativa correspondente. 
 

Advocacia Administrativa 

 
Patrocinar é advogar em favor de alguém, é defender, proteger, auxiliar e dar amparo.  
 

 Artigo 321 
"Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da 
qualidade de funcionário": 
 
Pena: detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
 
Conforme o sentido dado ao texto do artigo 321, advocacia administrativa significa intervir em favor de alguém 

Parágrafo único Se o interesse é ilegítimo:
 
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, além da multa. 
Objetividade Jurídica - Protege-se, a administração pública. 
Sujeito Ativo - Crime próprio, só pode ser cometido por funcionário público.  
Sujeito Passivo - Sujeito passivo é o Estado. 
Elementos Objetivos do Tipo - Patrocinar interesse de outrem. Patrocinar significa pleitear, advogar, facilitar, 
etc. O interesse privado pode ser legítimo ou ilegítimo. Se ilegítimo, há o crime previsto no parágrafo único. 
 
O delito pode ser cometido de duas formas: direta e indireta. 
 
Forma Direta - Neste caso o funcionário age pessoalmente em defesa dos interesses particulares, sem 

sigilosos etc.
Forma Indireta - O funcionário age por interposta pessoa, ou seja, vale-se de um terceiro que faz as vezes do 
funcionário, que se mantém oculto. Este intermediário atua como se fosse o funcionário advogando interesse 
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Elementos Subjetivos do Tipo - É o dolo, vontade livre e consciente de patrocinar interesse privado junto à 
administração pública.  
Consumação e Tentativa - Consuma-se o delito com a realização do primeiro ato de patrocínio, 
independentemente de o funcionário obter algum resultado pretendido. Admite-se a tentativa, sendo crime 

 
Ação Penal - Pública incondicionada. 
 
Exemplo: escrivão do segundo distrito policial intervém, junto a delegado de polícia do terceiro distrito policial 

  
 

Violência Arbitrária 

 

 Artigo 322 
"Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la": 
 
Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além da pena correspondente à violência.  
 
Para alguns, esse crime foi revogado pela lei que define os delitos de abuso de autoridade.  
 
Objetividade Jurídica - A lei penal tutela a administração pública.  
Sujeito Ativo - Trata-se de crime próprio. Só pode ser cometido por funcionário público. 
Sujeito Passivo - O sujeito passivo é o Estado. Além dele, o indivíduo sujeito ao abuso do funcionário.  
Elementos Objetivos do Tipo - O comportamento proibido consiste em praticar violência, no exercício da 
função ou a pretexto de exercê-la.  

Elementos Subjetivos do Tipo - O primeiro é o dolo, vontade livre e consciente de praticar o ato violento, e a 
consciência da ilegitimidade da conduta. 
Consumação e Tentativa - Consuma-se o delito com a prática da violência. A tentativa é admissível.  
Exemplo: o soldado desfere um golpe, usando um cacetete, contra a vítima, errando o algo.  
Ação Penal - Pública incondicionada. 
 
Exemplos:  

 Indignado com o comportamento do citando, que é acusado de violência sexual, contra o próprio filho, 
recusando-se agora a receber a contra-
citando. 
 

 Oficial de justiça, que no exercício de sua função, agride no edifício do Fórum pessoa a quem citara 
 

 

Abandono de Função 
 

 Artigo 323 
"Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei": 
 
Pena: detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa. 
 
Consiste no afastamento intencional e proposital do cargo por parte do funcionário público, ausentando-se este 

prestação de serviços públicos.  
Sujeito Ativo - Crime próprio, só pode ser sujeito ativo o funcionário público regularmente investido no cargo 
público.  
Sujeito Passivo - Sujeito passivo é o Estado.  
Elementos Objetivos do Tipo - O núcleo do tipo é o verbo abandonar (cargo público) que significa afastar-se 
com propósito, ausentar-se de maneira arbitrária do local onde se exerce o cargo público.  
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O abandono deve ser total, o sujeito deve afastar-se de maneira global de seus deveres para a administração 

Exemplo: o funcionário abandona o cargo, imediatamente satisfeitos, os seus deveres, por um substituto. Pode 
haver falta disciplinar, mas não crime.  
Se o funcionário pedir demissão, deverá aguardar deferimento do pedido a fim de afastar-se de suas 
obrigações. Se, foi demitido, não tem mais deveres com o poder público, podendo afastar-se definitivamente 

administração pública. Não é punível a conduta negligente. 
Consumação e Tentativa - Consuma-se o delito com o afastamento do exercício do cargo público por tempo 
juridicamente relevante.  
Delito omissivo próprio, não admite a forma tentada. 
Ação Penal - Pública incondicionada. 
 
§ 1º - Se do fato resulta prejuízo público: 

 
§ 2º - Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira: 
 
Pena: detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
 
Considera-se faixa de fronteira a situada a 150 km da nossa dívida com nossos países. A proteção penal é de 

abandono do cargo, o não comparecimento do funcionário por mais de 30 (trinta) dias consecutivos". 
Exemplo: abandonar o cargo, deixando ao desamparo, sem alguém que possas substituir o desertor. 
 

Exercício Funcional Ilegalmente Antecipado ou Prolongado 
 

 Artigo 324 
"Entrar no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-
la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou 
suspenso": 
 
Pena: detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa. 
 
Mais uma vez o Direito Penal procura proteger a regularidade administrativa, que poderá ser afetada 

negativamente o serviço público.  
 
Objetividade Jurídica - O objeto jurídico é a regularidade da administração pública.  
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Sujeito Ativo - Trata-se de crime próprio, por isso só pode ser cometido por funcionário público.  
Sujeito Passivo - O Estado. 
Elementos Objetivos do Tipo - A norma incriminadora descreve duas condutas: entrar no exercício de função 
pública antes de satisfeitas as exigências legais; continuar exercendo depois de exonerado, substituído, 

Na segunda forma típica o primeiro elemento subjetivo é o dolo, vontade de prosseguir no exercício da função 
pública. Exige-se um segundo elemento subjetivo, contido na expressão "Depois de saber oficialmente", que 
foi exonerado, etc.  
 
A ausência de qualquer elemento subjetivo do tipo conduz à atipicidade do fato.  
 
Consumação e Tentativa - O momento consumativo do delito ocorre com a realização do primeiro ato de 
ofício indevido. Não é necessário que o funcionário realize indevidamente uma série de atos funcionais. Basta 

Exemplos: 
1) O oficial de justiça que foi removido para outra comarca e resolve deixar em dia os mandados que não 

 
2) Delegado de polícia que resolve lavrar auto de prisão em flagrante depois de devidamente  
 

Violação de Sigilo Funcional 
 
Artigo 325 
"Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-
lhe a revelação": 
 
Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
 

Segredo é fato cujo conhecimento é restrito a limitado número de pessoas e em que há interesse de que 
seja mantido em sigilo. 
 
Determinados fatos são mantidos em segredo pela administração pública, pois a revelação de tais fatos poderia 

 
Objetividade Jurídica - O legislador visa a proteger a administração pública no que concerne ao interesse de 
manter em segredo certos fatos da vida funcional. 
Sujeito Ativo - Crime próprio, sendo praticado apenas pelo funcionário público. 
Sujeito Passivo - É o Estado, e eventualmente o particular prejudicado pela revelação. 
Elementos Objetivos do Tipo - Estão expostos dois núcleos típicos.  
 
Revelar; consiste em comunicar o fato ou circunstância a terceiro. É a chamada revelação direta, executada 
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pessoalmente pelo funcionário, por escrito ou verbalmente. Cuida-se de conduta positiva.  
 
Facilitar-lhe a revelação, que quer dizer concorrer com comportamento próprio a fim de se tornar fácil o 

Trata-se de segredo de interesse público.  
 
Elementos Subjetivos do Tipo - O primeiro é o dolo, vontade livre e consciente dirigida à revelação indevida 
do segredo ou sua facilitação, abrangendo conhecimento de que o fato deve, pela sua natureza, permanecer 
em sigilo. O segundo elemento subjetivo do tipo está na expressão "de que tem ciência em razão do cargo". 
Se o sujeito não teve conhecimento do segredo em razão do cargo, não há delito. A conduta culposa não é 
típica.  
Consumação e Tentativa - Consuma-se o delito com o ato da revelação do segredo ou de sua facilitação. 
Crime formal; independe da produção de dano. No primeiro caso (revelação) o delito atinge o seu momento 

  
Na facilitação a tentativa também é possível, desde que, realizado o ato infiel pelo funcionário, o terceiro, por 
qualquer circunstância, não venha a tomar conhecimento do conteúdo do segredo.       
 
Ação Penal - Pública incondicionada. 
 
Exemplo: professor integrante de banca examinadora que, antecipadamente fornece a alguns alunos cópias 

 

Violação de Sigilo de Proposta de Concorrência 
 

 Artigo 326 
"Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de 
devassá-lo": 
 
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
 
As compras de materiais utilizados pelo serviço público são geralmente efetuadas por meio de concorrências 

interessados. Ao final dos procedimentos é lavrada uma Ata que é assinada por todos. 
 
Objetividade Jurídica - Procura-se proteger a Administração Pública no que tange à lisura que deve nortear 
as concorrências públicas, que têm a finalidade de imprimir moralidade nos negócios efetuados pelo poder 
público, concedendo plano de igualdade aos concorrentes e permitindo a justa escolha daquele que oferece 
melhores condições. 

Devassar (significa tomar conhecimento indevido da proposta de concorrência) é proporcionar a terceiro o 
ensejo do devassamento.  
Nesse caso, por ação ou omissão, o funcionário dá oportunidade a que um terceiro tome conhecimento do 
conteúdo da proposta de concorrência.   
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Elementos Subjetivos do Tipo - É o dolo, vontade livre e consciente dirigida ao devassamento do conteúdo 
da proposta de concorrência pública. Não é típica a modalidade culposa.  

 
Exemplo: funcionário que exerce funções ligadas à concorrência, viola envelope que contém proposta de 
concorrência, tomando ciência do seu conteúdo e informando um terceiro interessado na concorrência. 
 

Funcionário Público 
 
Artigo 327 
"Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública". 
  
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e 

ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração 
direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. 
 

Este artigo simplesmente diz quem é considerado funcionário público para a lei penal. 
 

Dos Crimes praticados por particular contra a Administração em Geral 
 

Usurpação de função pública 
 

Artigo 328 -  Usurpar o exercício de função pública: 
Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 
Parágrafo único - Se do fato o agente aufere vantagem: 
Pena -  reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 
 

Resistência 
 

Artigo 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente 

para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. 
 
Pena: detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos. 

A conduta que caracteriza o delito de resistência é a oposição do sujeito ativo, ou seja, do agente autor 
do delito contra a execução do ato legal, por funcionário competente ou seus auxiliares, mediante violência ou 

 
Objetividade Jurídica - Protege a autoridade e o prestígio da função pública, procurando resguardar os 
agentes do poder público da conduta de quem, mediante violência física ou grave ameaça, tenta impedir a 
execução de ato legítimo. 
Sujeito Ativo - Como é crime comum, pode ser qualquer pessoa. 
Sujeito Passivo - O Estado, subsidiariamente o funcionário público a quem a conduta é dirigida ou terceiro 
que lhe presta auxílio. 
Elementos Objetivos do Tipo - A conduta incriminada é a oposição à execução de ato funcional. 
Ao contrário dos outros tipos penais, aqui não se exige que a ameaça seja grave, bastando que se pronuncie 
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a vítima a prática de um mal. Pode ser ela feita por escrito ou verbalmente. 

que o sujeito consiga o fim almejado. Se isso ocorre, há a incidência de uma qualificadora. A tentativa é 
possível. 
Ação Penal - Pública incondicionada. 
 
Exemplo: o sujeito envia um bilhete ameaçador ao funcionário, vindo a ser extraviado.  
 
§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa: 
 
Pena: reclusão, de 1 (um) e 3 (três) anos. 
 

É apenas uma qualificadora do crime previsto no caput. Aqui a pena é aumentada se o ato funcional, em 

O legislador prevê ainda, a soma da pena do crime de resistência, à pena correspondente ao crime de 
Violência.  
 
Exemplos: 
1) Ao cumprir um mandado de penhora, devidamente autorizado pelo Juiz, um oficial de justiça é impedido de 
executá-  
2) Marginal que procurando não ser preso, ...................................................................................... 
 

  Desobediência 
 

Artigo 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público. 
 
Pena: detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, e multa. 

O delito, limita-se a não cumprir uma ordem recebida de funcionário público. É a resistência pacífica à 
ordem legal sem empregar qualquer tipo de violência física ou moral. 
 
Objetividade Jurídica - O objeto da tutela penal é a administração pública, seu prestígio e a dignidade da 
máquina administrativa. 
Sujeito Ativo - Crime comum, pode ser executado por qualquer pessoa (até mesmo pelo funcionário público). 

Consumação e Tentativa - Se indica um comportamento positivo ou negativo, consuma-se o delito com a 
ação ou omissão do desobediente. Tratando-se de omissão, é preciso verificar se foi concedido prazo para a 
execução da ordem. Nesse caso, consuma-se o delito no momento de sua expiração. Não havendo prazo 
marcado, exige-se um período de tempo juridicamente relevante, capaz de indicar com segurança a 
desobediência. 
Na forma comissiva de desobediência é cabível a tentativa; na omissiva, é inadmissível.  
Ação Penal - Pública incondicionada. 
      
 Exemplos: 
1) Venda de bebidas alcoólicas no .........................................................  
2) Recusa em exibir documentos pessoais, ...............................................................................função policial. 
3) Delegado de polícia que ................................................. 
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Desacato 
 

Artigo 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. 
 
Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. 
 
Desacato é "a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias 
ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc." 

É indispensável que o desacato seja contra o funcionário público, e ocorra quanto este estiver exercendo 
suas atividades dentro ou fora da sede da repartição, porém, em razão da função.

Sujeito Passivo É o Estado (sujeito passivo principal). Secundariamente, como sujeito passivo, aparece o 
funcionário ofendido em sua honra profissional (funcional). 
Elementos Objetivos do Tipo - O núcleo do tipo é o verbo desacatar, que significa ofender, humilhar, agredir, 
desprestigiar o funcionário público.  
Elementos Subjetivos do Tipo - É o dolo, que consiste na vontade livre e consciente de ofender ou 
desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo.  
Consumação e Tentativa - O crime se consuma no momento em que o sujeito realiza o ato ofensivo: 

   injúria,  

  calúnia,  

  difamação,  

Exemplos: 
1) Dirigir expressões grosseiras como "vagabundo ", "mentiroso" ..................................................................
função ............................................................. 
2) Ofender um Investigador de polícia .............................................. funções, dentro de uma delegacia, na 
presença de funcionários e outras pessoas, com expressões ....................................................  
 

Tráfico de Influência 
 
Artigo 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de 

vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. 
 
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Quando o sujeito, alegando ter prestígio junto a funcionário público, faz a vítima crer, enganosamente, 

Sujeito Ativo - Crime comum; pode ser praticado por qualquer pessoa. 
Sujeito Passivo - Sujeito passivo principal é o Estado, e de forma secundária, a pessoa que paga para ter a 
vantagem. 
Elementos Objetivos do Tipo - O comportamento incriminador consiste em: solicitar, exigir, cobrar ou obter 
para si ou para outrem.  
Elementos Subjetivos do Tipo - É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar as condutas 
descritas no tipo penal. Não é previsto a modalidade culposa. 
Consumação e Tentativa - Crime material; consuma-se no momento em que o sujeito obtém a vantagem ou 
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promessa.  
A tentativa é admissível, embora de difícil ocorrência, 
Ação Penal - Pública incondicionada. 
 
Parágrafo único - A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também 
destinada ao funcionário. 

Apenas qualifica o crime, aumentando sua pena, se o infrator alegar que a vantagem pedida é destinada 

 

Corrupção Ativa 
 
Artigo 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a 

praticar, omitir ou retardar ato de ofício. 
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.  

Esse delito ocorre com a simples promessa de vantagem indevida ao funcionário público para que este 

pública.
Sujeito Ativo - Crime comum; pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive pelo funcionário público, 
desde que não aja com essa qualidade.  
Sujeito Passivo - É o Estado. 
Elementos Objetivos do Tipo - O comportamento incriminado consiste em oferecer ou prometer vantagem a 
funcionário público, com o fim de determiná-lo a realizar, omitir ou deixar de praticar ato de ofício.  

Oferecer tem o significado de expor à aceitação, apresentar no sentido de que seja aceito pelo 
funcionário. Prometer quer dizer obrigar-se, comprometer-se, garantir a entrega de alguma coisa.  
 
Elementos Subjetivos do Tipo - O primeiro é o dolo, vontade livre e consciente de oferecer ou prometer a 
vantagem, com conhecimento de que é indevida e se endereça a funcionário público. Exige se um segundo 

da execução. Se for de forma verbal, não é admissível a tentativa. Tratando-se, entretanto, de crime praticado 
por forma escrita (por exemplo: carta) admite-se a tentativa.   
 
Ação Penal - Pública incondicionada. 
 
§ único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou 

 
Exemplos: 
1) Pessoa que oferece uma "cervejinha" para que o funcionário pratique ou ................................., comete o 
...................................................... 
2) Pessoa que pede à autoridade policial para que dê um "............." .........................do em exame de habilitação 
para motorista oferecendo-lhe vantagem ..................................................................ativa. 
 

Descaminho 
(Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) 
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Artigo. 334.  Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela 

saída ou pelo consumo de mercadoria. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) 

Pena -  reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) 

§ 1o Incorre na mesma pena quem: (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) 

I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei; (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, 
mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de 
documentos que sabe serem falsos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) 

§ 2o Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular 
ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. (Redação dada pela Lei nº 13.008, 

de 26.6.2014) 

§ 3o A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. 
(Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) 

 

Contrabando  

 
Artigo 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) 

§ 1o Incorre na mesma pena quem: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) 

I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando; (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) 
II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão 
público competente; (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) 
III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação; (Incluído pela Lei nº 13.008, de 

26.6.2014) 
IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, 
no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira; (Incluído pela Lei nº 13.008, 

de 26.6.2014) 
V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, 
mercadoria proibida pela lei brasileira. (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) 
§ 2º - Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular 
ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. (Incluído pela Lei nº 13.008, de 

26.6.2014) 
§ 3o A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. 
(Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) 
 

Impedimento, Perturbação ou Fraude de Concorrência 
 

Artigo 335 - Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida 

pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar 
afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem. 
 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, além da pena correspondente à violência. 
Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em razão da vantagem 
oferecida. 
 

Inutilização de Edital ou de Sinal 
 
Artigo 336 - Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de 

funcionário público; violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem 
de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto. 
 
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa. 
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Subtração ou Inutilização de Livro ou Documento 
 
Artigo 337 - Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado 

à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público. 
 
Pena - reclusão, de dois a cinco anos, se o fato não constitui crime mais grave. 
 

  Sonegação de Contribuição Previdenciária 
 
Artigo 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante 

as seguintes condutas. 
I - omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação 
previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este 
equiparado que lhe prestem serviços;

antes do início da ação fiscal.  

§ 2o É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de 
bons antecedentes, desde que:  
I - (VETADO)  
II - o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela 
previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

 

 
 

Disposições Constitucionais aplicáveis ao Direito Penal 
 
O Direito Penal assim como os demais ramos do direito, relaciona-se com o Direito Constitucional. 
 
Diante do princípio da supremacia da Constituição na hierarquia das leis, o Direito Penal deve conformar-se e 

Estes princípios são:  
 

Princípio da legalidade penal e seus desdobramentos 

 
O princípio básico que orienta a construção do Direito Penal, a partir da Carta Magna, é o da legalidade penal 
ou da reserva legal, resumida na fórmula nullum crimen, nulla poena, sine lege, que a Constituição Federal 
trouxe expressa no seu art. 5º, inciso XXXIX: 
 
“XXXIX — não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. 
 
É a mais importante garantia do cidadão contra o arbítrio do Estado, pois só a lei (norma jurídica emanada do 
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Parlamento), pode estabelecer que condutas serão consideradas criminosas, e quais as punições para cada 
crime. 
 
Mas o princípio da legalidade possui dois desdobramentos principais. Sem eles, a regra acima descrita tornar-
se-ia letra morta: 
 

Princípio da anterioridade. 
 
A lei, que define o crime e estabelece a pena, deve existir à data do fato.

 
 “XL — a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 
 

Princípio da tipicidade. 
 
A ilicitude penal é uma ilicitude típica, ou seja, a norma penal, que define o delito, deve fazê-lo de maneira 

 

Princípio da individualização da pena. 
 
Junto com o princípio da legalidade, o Iluminismo trouxe, para o Direito Penal, o princípio da proporcionalidade 
da pena; se o indivíduo é punido pelo ato praticado, é um imperativo de justiça que a punição prevista seja 
proporcional ao delito, ou seja, quanto mais grave o crime, maior a pena. 
 

Princípio da pessoalidade ou personalidade da pena 

 
Isso traz outra consequência importante: só se pode punir quem, através de sua conduta, contribuiu para a 

 
“XLV — nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 
decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas até os sucessores e contra eles 
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”. 
 

Princípio da humanidade ou humanização das penas 

 
Também não se pode esquecer que o Direito Penal visa à ressocialização do indivíduo. Dessa forma, a 
proporcionalidade pura e simples corre o risco de se transformar em vingança, multiplicando a violência e o 

 
“XLVI — a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 
a) privação ou restrição da liberdade; 
b) perda de bens; 
c) multa; 
d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdição de direitos”. 
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“XLVIII — a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a 
idade e o sexo do apenado”. 
 
Tem-se em vista, de igual maneira, que a ciência conseguiu provar que todo indivíduo são é capaz de se 
ressocializar, independentemente da natureza dos atos anteriormente praticados. Tal ideia é um dos 

para o convívio em sociedade, não se permitindo a imposição de penas que representem vingança ou 
sofrimento demasiado, ou que importem na impossibilidade de retorno ao meio social. A Constituição trata do 
assunto no inciso XLVII do seu art. 5º: 
 
“XLVII — não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis” 
  
Por conta da vedação à prisão perpétua, necessário considerar que também a privação temporária de liberdade 
sofre limitações, pois a condenação a pena superior a trinta anos importaria, na prática, em uma prisão quase 
perpétua, tendo em vista a expectativa de vida do cidadão médio. 
 

Princípio da presunção de inocência. 
 
“LVII — ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória” 
 
É também chamado de princípio do estado de inocência. A Constituição Federal exige, para que o cidadão 
seja considerado culpado pela prática de um delito, que se tenham esgotados todos os meios recursais; afinal, 

 

 

1ª Coletânea de Exercícios  

Gabarito: No final dos exercícios

Responda CERTO (C) ou Errado (E) 

 
 

01) Com referência à aplicação da lei penal, julgue o item subsequente.  

Com base na teoria da atividade, aos crimes permanentes e continuados pode ser aplicada nova lei, ainda que 
mais severa.  
 

02) Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo 

municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José 
levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem a autorização de porte de arma de fogo, José foi 
conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial.  
Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte. 
Se, durante o processo judicial a que José for submetido, for editada nova lei que diminua a pena para o crime 
de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio 
de aplicação da lei vigente à época do fato.  
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03) Manoel praticou conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi 

formalmente revogado, mas a conduta de Manoel foi inserida em outro tipo penal. Nessa situação, Manoel 
responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu a abolitio criminis com a edição da nova lei.  
 

04) Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal (CP), julgue o 
item seguinte. 
Havendo conflito aparente de normas, aplica-se o princípio da subsidiariedade, que incide no caso de a norma 
descrever várias formas de realização da figura típica, bastando a realização de uma delas para que se 
configure o crime. 
 

05) Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal (CP), julgue o 

item seguinte. 
A extra-atividade da lei penal constitui exceção à regra geral de aplicação da lei vigente à época dos fatos. 
 

06) Julgue o item a seguir, com base no que dispõe o Código Penal.  

Situação hipotética: Um indivíduo desferiu facadas em alguém, com a intenção de matar. A vítima veio a óbito 
três semanas depois. Assertiva: Nesse caso, considera-se praticado o crime desde o momento em que as 
facadas foram desferidas (ação), ainda que somente em momento posterior tenha ocorrido a morte da vítima 
(resultado almejado pelo agressor).  
 

07) À luz do Código Penal, julgue o item que se segue.  

No caso de entrar em vigor lei penal que inove o ordenamento jurídico ao prever como crime conduta até então 
considerada atípica, será aplicada a retroatividade.  
 

08) A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir.  

Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro, 
ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro.  
 

09) A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir.  

No ordenamento jurídico brasileiro, é adotada a teoria da ubiquidade quando se fala do tempo do crime, ou 
seja, o crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão.  
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Mauro na altura do tórax. Vendo-o caído, Lucas fugiu do local e escondeu-se em uma mata, onde foi encontrado 
doze horas depois, ainda com a arma do crime. A vítima foi socorrida no hospital municipal e, no dia seguinte, 
foi transferida para o Hospital Geral de Fortaleza, onde, devido à gravidade dos ferimentos, faleceu depois de 
ser submetida a cirurgia.  
Considerando a situação hipotética acima descrita, julgue o item seguinte. 
Considera-se que o crime foi praticado em Pacajus, onde ocorreu a ação, ou em Fortaleza, onde se produziu 
o resultado, de acordo com a teoria da ubiquidade, adotada pelo CP. 
 

14) A respeito da aplicação da lei penal, do crime e da imputabilidade penal, julgue o item a seguir.  

Situação hipotética: Pedro residia na cidade X com sua companheira Maria. Em uma discussão doméstica, 
Pedro esfaqueou Maria, que teve de ser atendida na cidade Y, já que em X não havia atendimento médico 
adequado ao seu caso. Maria faleceu na cidade Y, em decorrência da lesão sofrida. Assertiva: Nessa situação, 
considera-se lugar do crime a cidade X.  
 

15) Em relação ao direito penal, julgue o item a seguir.  

No Código Penal brasileiro, adota-se a teoria da ubiquidade, conforme a qual o lugar do crime é o da ação ou 
da omissão, bem como o lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.  
 

16) Considerando o posicionamento doutrinário e jurisprudencial dominante, julgue o item seguinte, 
relativos à parte geral do Código Penal. 
No que diz respeito à eficácia temporal da lei penal, o término da vigência das leis denominadas temporárias 
e excepcionais não depende de revogação por lei posterior. Consumado o lapso da lei temporária ou cessadas 
as circunstâncias determinadoras das excepcionais, cessa, então, a vigência dessas leis.  
 

17) Acerca do crime e da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, julgue o item que se segue.  

A lei mais benéfica deve ser aplicada pelo juiz quando da prolação da sentença — em decorrência do fenômeno 
da ultratividade — mesmo já tendo sido revogada a lei que vigia no momento da consumação do crime.  
 

18) Acerca do crime e da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, julgue o item que se segue.  

Sob o prisma formal, crime corresponde à concepção do direito acerca do delito, em uma visão legislativa do 
fenômeno; sob o prisma material, o conceito de crime é pré-jurídico, ou seja, é a concepção da sociedade a 
respeito do que pode e deve ser proibido. 
 

19) Acerca do crime e da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, julgue o item que se segue.  

Ainda que se trate de tentativa delituosa, considera-se lugar do crime não só aquele onde o agente tiver 
praticado atos executórios, mas também aquele onde deveria produzir-se o resultado.  
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24) Acerca da aplicação da lei penal, do conceito analítico de crime, da exclusão de ilicitude e da 
imputabilidade penal, julgue o item que se segue.  
Como a relação de causalidade constitui elemento do tipo penal no direito brasileiro, foi adotada como regra, 
no CP, a teoria da causalidade adequada, também conhecida como teoria da equivalência dos antecedentes 
causais.  
 

25) Julgue o item subsequente, relativos à aplicação da lei penal e seus princípios. 

No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de 
vigência; a exceção é a extra-atividade da lei penal mais benéfica, que comporta duas espécies: a 
retroatividade e a ultra-atividade. 
 

26) Julgue o item seguinte, com relação ao tempo, à territorialidade e à extraterritorialidade da lei 
penal. 
A extraterritorialidade da lei penal condicionada e a da incondicionada têm como elemento comum a 
necessidade de ingresso do agente no território nacional. 
 

27) Julgue o item seguinte, com relação ao tempo, à territorialidade e à extraterritorialidade da lei 
penal. 
No delito continuado, a lei penal posterior, ainda que mais gravosa, aplica-se aos fatos anteriores à vigência 
da nova norma, desde que a cessação da atividade delituosa tenha ocorrido em momento posterior à entrada 
em vigor da nova lei. 
 

28) Julgue o item seguinte, com relação ao tempo, à territorialidade e à extraterritorialidade da lei 

penal. 
Suponha que Leôncio tenha praticado crime de estelionato na vigência de lei penal na qual fosse prevista, para 
esse crime, pena mínima de dois anos. Suponha, ainda, que, no transcorrer do processo, no momento da 
prolação da sentença, tenha entrado em vigor nova lei penal, mais gravosa, na qual fosse estabelecida a 
duplicação da pena mínima prevista para o referido crime. Nesse caso, é correto afirmar que ocorrerá a 
ultratividade da lei penal. 
 

29) 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.  
 

30) Julgue o item seguinte, relativos à teoria da norma penal, sua aplicação temporal e espacial, ao 
conflito aparente de normas e à pena cumprida no estrangeiro. 
A lei penal que, de qualquer modo, beneficia o agente tem, em regra, efeito extra-ativo, ou seja, pode retroagir 
ou avançar no tempo e, assim, aplicar-se ao fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também seguir 
regulando, embora revogada, o fato praticado no período em que ainda estava vigente. A única exceção a essa 
regra é a lei penal excepcional ou temporária que, sendo favorável ao acusado, terá somente efeito retroativo. 
 

31) Julgue o item seguinte, relativos à teoria da norma penal, sua aplicação temporal e espacial, ao 

conflito aparente de normas e à pena cumprida no estrangeiro. 
Na definição de lugar do crime, para os efeitos de aplicação da lei penal brasileira, a expressão “onde se 
produziu ou deveria produzir-se o resultado” diz respeito, respectivamente, à consumação e à tentativa. 
 

32) Julgue o item seguinte, relativos a aspectos diversos do direito penal.  

De acordo com o CP, com relação à sucessão das leis penais no tempo, não se aplicam as regras gerais da 
irretroatividade da lei mais severa, tampouco a retroatividade da norma mais benigna, bem como não se aplica 
o preceito da ultra-atividade à situação caracterizada pela chamada lei penal em branco.  
 

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

De acordo com o Código Penal, considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu seu resultado. 
 

34) Acerca dos institutos da territorialidade e extraterritorialidade da lei penal, da pena cumprida no 
estrangeiro e da eficácia da sentença estrangeira, julgue o item seguinte. 



                                                      

111 

 

A lei penal brasileira será aplicada aos crimes cometidos no território nacional ainda que praticados a bordo de 
aeronaves estrangeiras de propriedade privada em voo no espaço aéreo correspondente, sem prejuízo de 
convenções, tratados e regras de direito internacional. 
 

35) Acerca dos institutos da territorialidade e extraterritorialidade da lei penal, da pena cumprida no 

estrangeiro e da eficácia da sentença estrangeira, julgue o item seguinte. 
A lei penal brasileira será aplicada a crime cometido contra a administração pública por servidor público em 
serviço, ainda que seja praticado no estrangeiro. 
 

36) Considerando os princípios informativos da retroatividade e ultratividade da lei penal, a lei nova mais 

benéfica será aplicada mesmo quando a ação penal tiver sido iniciada antes da sua vigência. 
 

37) Julgue o item a seguir elencados, que tratam da lei penal no tempo e no espaço. 

 Segundo a atual redação do Código Penal Brasileiro, os crimes cometidos no estrangeiro são puníveis 
segundo a lei brasileira se praticados contra a administração pública quando o agente delituoso estiver a 
serviço do governo brasileiro, salvo se já absolvido pela justiça no exterior com relação àqueles mesmos atos 
delituosos.  
 

38) Julgue o item a seguir elencados, que tratam da lei penal no tempo e no espaço.  

Segundo o Código Penal Brasileiro vigente, a lei posterior que, de qualquer forma, favorecer o agente delituoso 
aplica-se aos fatos a ela anteriores, desde que não decididos por sentença penal condenatória transitada em 
julgado.  
 

39) Julgue o item a seguir elencados, que tratam da lei penal no tempo e no espaço.  

Segundo a norma penal vigente, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido em embarcações brasileiras, sendo 
elas de natureza pública ou privada, salvo se essas embarcações não se encontrarem em águas internacionais.  
 

40) Com relação ao conceito de crime, à lei penal no tempo e aos demais institutos previstos na parte 

geral do Código Penal, julgue o item seguinte.  
O princípio da ultratividade da lei penal refere-se à aplicação da lei mais benéfica para fatos ocorridos antes e 
depois de sua vigência.  
 

41) A respeito de princípios gerais do direito penal, julgue o item a seguir.  

A teoria da atividade, adotada pelo Código Penal Brasileiro, considera praticado o crime no momento em que 
ocorre o resultado.  
 

42) Julgue o item a seguir, que versam sobre a aplicação da lei penal. 

Considere que Paul, cidadão britânico domiciliado no Brasil, em visita à Argentina, tenha praticado o delito de 
genocídio contra vítimas de nacionalidade daquele país e fugido, logo em seguida, para o Brasil. Nesse caso, 
será possível a aplicação da lei penal brasileira. 
 

43) Julgue o item a seguir, que versam sobre a aplicação da lei penal. 

Em relação ao tempo do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria do resultado. 
 

44) Acerca das fontes e dos princípios do direito penal, da interpretação das leis penais e da sua 
aplicação, julgue o item a seguir. 
De acordo com o que dispõe o Código Penal acerca de lei excepcional ou temporária, a conduta de um 
comerciante que tenha criminalmente transgredido os preços estipulados em tabela fixada por órgão do Poder 
Executivo deve ser avaliada pelo juiz com base na tabela vigente ao tempo da transgressão, porquanto constitui 
complemento da norma penal em branco, com efeito ultra-ativo. 
 

45) Julgue o item a seguir com base no direito penal.  

Será submetido ao Código Penal brasileiro o agente, brasileiro ou não, que cometer, ainda que no estrangeiro, 
crime contra administração pública, estando a seu serviço, ou cometer crime contra o patrimônio ou a fé pública 
da União, de empresa pública ou de sociedade de economia mista. A circunstância de a conduta ser lícita no 
país onde foi praticada ou de se encontrar extinta a punibilidade será irrelevante para a responsabilização 
penal do agente no Brasil.  
 

46) Com relação ao direito penal, julgue o item subsecutivo. 
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Por meio do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal, veda-se que norma penal posterior incida 
sobre fatos anteriores, assegurando-se, assim, eficácia e vigor à estrita legalidade penal. Nesse sentido, na 
Constituição Federal de 1988 (CF), garante-se a ultratividade da lei penal mais benéfica. 
 

47) 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. 
 

48) Em relação aos crimes contra a administração pública, julgue o item seguinte.  

Configura erro de proibição o fato de um agente se apropriar de dinheiro que, no exercício do cargo público, 
tenha recebido por erro de outrem.  
 

49) Ainda em relação ao direito penal, julgue o item subsequente. 

O crime de entrar ou permanecer em casa alheia contra a vontade expressa ou tácita do morador é infração 
penal que consta no rol dos delitos contra a pessoa. 
 
50) Acerca dos temas de direito penal, julgue o próximo item.  
O aborto, o homicídio e a violação de domicílio são considerados crimes contra a pessoa. 
 

51) Acerca da parte geral do direito penal e seus Institutos, julgue o item seguinte.  

Considere que Joana, penalmente imputável, tenha determinado a Francisco, também imputável, que desse 
uma surra em Maria e que Francisco, por questões pessoais, tenha matado Maria. Nessa situação, Francisco 
e Joana deverão responder pela prática do delito de homicídio, podendo Joana beneficiar-se de causa de 
diminuição de pena.  
 

52) Francisco, maior e capaz, em razão de desavenças decorrentes de disputa de terras, planeja matar seu 

desafeto Paulo, também maior e capaz. Após analisar detidamente a rotina de Paulo, Francisco aguarda pelo 
momento oportuno para efetivar seu plano.  
A partir dessa situação hipotética e de assuntos a ela correlatos, julgue o item seguinte. 
Caso Francisco mate Paulo com o emprego de veneno, haverá, nessa hipótese, a possibilidade da coexistência 
desse tipo de homicídio com o homicídio praticado por motivo de relevante valor moral, ainda que haja 
premeditação.  
 

53) Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue, considerando o entendimento 
firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária.  
Situação hipotética: João, penalmente imputável, dominado por violenta emoção após injusta provocação de 
José, ateou fogo nas vestes do provocador, que veio a falecer em decorrência das graves queimaduras 
sofridas. Assertiva: Nessa situação, João responderá por homicídio na forma privilegiada-qualificada, sendo 
possível a concorrência de circunstâncias que, ao mesmo tempo, atenuam e agravam a pena.  
 

54) Nero, trajando roupas características dos manobristas de uma churrascaria, se fez passar por funcionário 

do estabelecimento e, com isso, teve acesso ao quadro de chaves onde eram guardadas as chaves dos carros 
dos clientes. Nero, então, pegou a chave de um dos carros e saiu com o veículo sem ser importunado. Em 
seguida, cruzou a fronteira do Brasil com a Colômbia, onde vendeu o carro como se fosse seu. Na fuga, Nero 
ainda matou, a tiros, dois policiais que o perseguiam.  
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir, que tratam dos crimes contra a vida e 
contra o patrimônio. 
Em decorrência das mortes dos policiais, Nero deverá responder pelo crime de duplo homicídio. 
 

55) Acerca de diversos institutos de direito penal, o próximo item apresenta uma situação hipotética, 

seguida de uma assertiva a ser julgada. 
Determinada mãe, sob influência do estado puerperal e com o auxílio de terceiro, matou o próprio filho, logo 
após o parto. Nessa situação, considerando que os dois agentes são maiores e capazes e agiram com dolo, a 
mãe responderá pelo delito de infanticídio; o terceiro, por homicídio. 

 
56) Tendo como referência a jurisprudência sumulada dos tribunais superiores, julgue o item a seguir, 

acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos.  
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Na hipótese de tentativa de subtração patrimonial e morte consumada, o agente responderá pelo crime de 
latrocínio consumado.  
 

57) A respeito do conflito aparente de normas penais, dos crimes tentados e consumados, da 

tipicidade penal, dos tipos de imprudência e do arrependimento posterior, julgue os item seguintes.  
Caso um dependente químico de longa data morra após abusar de substância entorpecente vendida por um 
narcotraficante, este responderá por homicídio culposo, devido à previsibilidade do resultado morte nessa 
hipótese.  
 

58) A respeito dos crimes contra a pessoa e o patrimônio, julgue o item que se segue.  

Situação hipotética: Telma, sabendo que sua genitora, Júlia, apresentava sérios problemas mentais, que 
retiravam dela a capacidade de discernimento, e com o intuito de receber a herança decorrente de sua morte, 
induziu-a a cometer suicídio. Em decorrência da conduta de sua filha, Júlia cortou os próprios pulsos, mas, 
apesar das lesões corporais graves sofridas, ela não faleceu.  
Assertiva: Nessa situação, Telma cometeu o crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, na forma 
consumada.  
 

59) A respeito dos crimes contra a pessoa e o patrimônio, julgue o item que se segue.  

Situação hipotética: Lucas, descuidadamente, sem olhar para trás, deu marcha a ré em seu veículo, em sua 
garagem, e atropelou culposamente seu filho, que faleceu em consequência desse ato. Assertiva: Nessa 
situação, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se verificar que as consequências da infração atingiram Lucas 
de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.  
 

60) Com relação a crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a administração pública, julgue 

o item que se segue.  
No crime de homicídio, admite-se a incidência concomitante de circunstância qualificadora de caráter objetivo 
referente aos meios e modos de execução com o reconhecimento do privilégio, desde que este seja de 
natureza subjetiva.  
 

61) Julgue o item subsequente, a respeito dos crimes militares e dos delitos em espécie previstos na 
parte especial do Código Penal.  
Se um fanático religioso conclamar, em TV aberta, que todos os espectadores cometam suicídio para salvar-
se do juízo final, e se, estimuladas pelo entusiasmo do orador, várias pessoas cometerem suicídio, ter-se-á, 
nessa hipótese, a tipificação da prática, pelo fanático orador, do crime de induzimento ou instigação ao suicídio.  
 

62) Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal (CP), julgue o 

item seguinte. 
Considere a seguinte situação hipotética.  
Joaquim, plenamente capaz, desferiu diversos golpes de facão contra Manoel, com o intuito de matá-lo, mas 
este, tendo sido socorrido e levado ao hospital, sobreviveu. 
Nessa situação hipotética, Joaquim responderá pela prática de homicídio tentado, com pena reduzida levando-
se em conta a sanção prevista para o homicídio consumado. 
 

63) No que se refere aos crimes contra a vida, às lesões corporais, aos crimes contra a honra e àqueles 
contra a liberdade individual, julgue o seguinte item. 
Para a configuração da agravante da lesão corporal de natureza grave em face da incapacidade para as 
ocupações habituais por mais de trinta dias, não é necessário que a ocupação habitual seja laborativa, podendo 
ser assim compreendida qualquer atividade regularmente desempenhada pela vítima. 
 

64) Acerca de crimes contra a pessoa, considere a seguinte situação hipotética.  

Lúcia, maior, capaz, no final do expediente, ao abrir o carro no estacionamento do local onde trabalhava, 
percebeu que esquecera seu filho de seis meses de idade na cadeirinha de bebê do banco traseiro do 
automóvel, que permanecera fechado durante todo o turno de trabalho, fato que causou o falecimento do bebê.  
Nessa situação, Lúcia praticou o crime de abandono de incapaz, na forma culposa, qualificado pelo resultado 
morte. 
 

65) No que se refere aos delitos previstos na parte especial do CP, julgue o item a seguir. 

Considera-se crime hediondo o homicídio culposo na condução de veículo automotor, quando comprovada a 
embriaguez do condutor. 
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66) No que concerne a crimes, julgue o item a seguir. 

Considere a seguinte situação hipotética. 
Alex agrediu fisicamente seu desafeto Lúcio, causando-lhe vários ferimentos, e, durante a briga, decidiu matá-
lo, efetuando um disparo com sua arma de fogo, sem, contudo, acertá-lo. 
Nessa situação hipotética, Alex responderá pelos crimes de lesão corporal em concurso material com tentativa 
de homicídio. 
 

67) Ser coautor de um crime significa ter sido um agente de menor participação na empreitada criminosa.  

 

72) Lia, grávida de 8 meses, pediu ao médico que a atendera no hospital, onde chegara em trabalho de parto, 

que interrompesse a gravidez, pois ela não queria ter mais filhos. O médico, então, matou o bebê durante o 
procedimento cirúrgico para realização do parto. O marido de Lia, Augusto, sob a influência de violenta emoção, 
matou-a quando recebeu a notícia de que o bebê havia morrido. Depois de matar a esposa, Augusto, decidido 
a cometer suicídio, pediu a Cláudio, seu amigo, que lhe emprestasse sua arma de fogo para que pudesse se 
matar. Sem coragem para cometer o suicídio, Augusto pediu a ajuda de sua mãe, Severina, que, embora 
concordasse com o ato do filho, não teve coragem de apertar o gatilho. Augusto, então, incentivado pela mãe, 
atirou contra si. O tiro, entretanto, ocasionou apenas um ferimento leve em seu ombro. Desesperado, Augusto 
recorreu novamente a seu amigo Cláudio, a quem implorou auxílio. Muito a contragosto, Cláudio matou 
Augusto. 
Considerando a situação hipotética acima, julgue o item que se segue, a respeito de crimes contra a 
pessoa. 
Augusto tem direito ao reconhecimento da figura do homicídio privilegiado, pois estava sob a influência de 
violenta emoção. 
 

73) Lia, grávida de 8 meses, pediu ao médico que a atendera no hospital, onde chegara em trabalho de parto, 

que interrompesse a gravidez, pois ela não queria ter mais filhos. O médico, então, matou o bebê durante o 
procedimento cirúrgico para realização do parto. O marido de Lia, Augusto, sob a influência de violenta emoção, 
matou-a quando recebeu a notícia de que o bebê havia morrido. Depois de matar a esposa, Augusto, decidido 
a cometer suicídio, pediu a Cláudio, seu amigo, que lhe emprestasse sua arma de fogo para que pudesse se 
matar. Sem coragem para cometer o suicídio, Augusto pediu a ajuda de sua mãe, Severina, que, embora 
concordasse com o ato do filho, não teve coragem de apertar o gatilho. Augusto, então, incentivado pela mãe, 
atirou contra si. O tiro, entretanto, ocasionou apenas um ferimento leve em seu ombro. Desesperado, Augusto 
recorreu novamente a seu amigo Cláudio, a quem implorou auxílio. Muito a contragosto, Cláudio matou 
Augusto. 
Considerando a situação hipotética acima, julgue o item que se segue, a respeito de crimes contra a 
pessoa. 
Como Augusto sofreu apenas lesão corporal leve quando atirou contra si, Severina não pode responder pelo 
crime de instigação ao suicídio. 
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74) Lia, grávida de 8 meses, pediu ao médico que a atendera no hospital, onde chegara em trabalho de parto, 

que interrompesse a gravidez, pois ela não queria ter mais filhos. O médico, então, matou o bebê durante o 
procedimento cirúrgico para realização do parto. O marido de Lia, Augusto, sob a influência de violenta emoção, 
matou-a quando recebeu a notícia de que o bebê havia morrido. Depois de matar a esposa, Augusto, decidido 
a cometer suicídio, pediu a Cláudio, seu amigo, que lhe emprestasse sua arma de fogo para que pudesse se 
matar. Sem coragem para cometer o suicídio, Augusto pediu a ajuda de sua mãe, Severina, que, embora 
concordasse com o ato do filho, não teve coragem de apertar o gatilho. Augusto, então, incentivado pela mãe, 
atirou contra si. O tiro, entretanto, ocasionou apenas um ferimento leve em seu ombro. Desesperado, Augusto 
recorreu novamente a seu amigo Cláudio, a quem implorou auxílio. Muito a contragosto, Cláudio matou 
Augusto. 
Considerando a situação hipotética acima, julgue o item que se segue, a respeito de crimes contra a 
pessoa. 
Caso Lia tivesse tentado contra a própria vida ingerindo veneno, responderia por tentativa de aborto, visto que, 
objetivando o suicídio, necessariamente causaria a morte do feto. 
 

75) Lia, grávida de 8 meses, pediu ao médico que a atendera no hospital, onde chegara em trabalho de parto, 

que interrompesse a gravidez, pois ela não queria ter mais filhos. O médico, então, matou o bebê durante o 
procedimento cirúrgico para realização do parto. O marido de Lia, Augusto, sob a influência de violenta emoção, 
matou-a quando recebeu a notícia de que o bebê havia morrido. Depois de matar a esposa, Augusto, decidido 
a cometer suicídio, pediu a Cláudio, seu amigo, que lhe emprestasse sua arma de fogo para que pudesse se 
matar. Sem coragem para cometer o suicídio, Augusto pediu a ajuda de sua mãe, Severina, que, embora 
concordasse com o ato do filho, não teve coragem de apertar o gatilho. Augusto, então, incentivado pela mãe, 
atirou contra si. O tiro, entretanto, ocasionou apenas um ferimento leve em seu ombro. Desesperado, Augusto 
recorreu novamente a seu amigo Cláudio, a quem implorou auxílio. Muito a contragosto, Cláudio matou 
Augusto. 
Considerando a situação hipotética acima, julgue o item que se segue, a respeito de crimes contra a 
pessoa. 
Lia praticou o crime de aborto, e o médico, de infanticídio. 
 

76) João, namorado de Ana, acha que ela um dia, no passado, o traiu com Pedro, seu vizinho, que é muito 

forte. Em uma ocasião, chegando à casa de Ana, encontrou Pedro no portão e imediatamente passou a agredi-
lo verbalmente. Em seguida, atracaram-se e, na briga, João, que estava apanhando, usou uma navalha que 
carrega sempre consigo para furar Pedro na barriga. Pedro não morreu, mas ficou internado em hospital por 
dois meses.  
Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. 
A conduta de João configura tentativa de homicídio ou lesão corporal de natureza grave, a depender do 
elemento subjetivo de João, a ser revelado com base em elementos fáticos apurados na investigação e no 
processo.  
 

77) A respeito dos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, julgue o item que se segue.  

Nos delitos de homicídio e de roubo, a pena será aumentada caso o crime tenha sido praticado com o emprego 
de arma de fogo. 
 

78) A respeito dos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, julgue o item que se segue.  

Considere que Antônio, com a intenção de provocar lesões corporais, tenha agredido José com uma barra de 
ferro, sendo comprovado que José veio a falecer em consequência das lesões provocadas pelo agressor. 
Nesse caso, Antônio responderá pelo delito de homicídio, ainda que não tenha desejado a morte de José nem 
assumido o risco de produzi-la. 
 

79) Na cidade de Rio Branco – AC, Caio, brasileiro, atirou em João, que, ferido, fugiu em seu veículo para um 

país vizinho, onde morreu em decorrência dos ferimentos produzidos pelo projétil. O pai de João, Mário, 
brasileiro, revoltado com a morte do filho, decidiu matar a família de Caio, que morava em outro país. Mário, 
então, sabendo que a esposa de Caio e seu filho recém-nascido estavam internados em uma maternidade, 
sufocou-os com um travesseiro. Ao encontrar seus familiares mortos, Caio atirou em Mário, matando-o, e 
resolveu suicidar-se, tendo, para isso, contado com a ajuda de uma enfermeira, que lhe administrou veneno. 
Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte, a respeito da aplicação da lei 
penal no tempo e no espaço e dos crimes contra a vida. 
Mário praticou o crime de homicídio qualificado contra a esposa de Caio e o de infanticídio contra o recém-
nascido. 
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80) Em relação aos crimes em espécie, julgue o item subsequente. 
Considere a seguinte situação hipotética. Patrício, penalmente capaz, matou Joaquim por ter olhado de 
forma libidinosa para a sua namorada e foi processado por crime de homicídio qualificado por motivo fútil. A 
defesa de Patrício requereu a redução da pena sob o argumento de que o réu teria agido por motivo de 
relevante valor moral.  
Nessa situação hipotética, a qualificadora por motivo fútil, se reconhecida, será incompatível com a tese da 
defesa de homicídio privilegiado. 
 

81) Pedro, esposo ciumento, ao chegar em casa, surpreendeu sua esposa, Maria, na cama com outro homem. 

Maria, ao ser apanhada em flagrante, ofendeu verbalmente Pedro, com palavras de baixo calão. Em choque, 
o marido traído, completamente enraivecido e sob domínio de violenta emoção, desferiu dois tiros de revólver, 
matando Maria e ferindo seu amante. O laudo de exame cadavérico atestou não só o óbito de Maria, mas 
também que ela estava grávida de dois meses, circunstância desconhecida por Pedro.  
Com base na situação hipotética acima apresentada, julgue o item a seguir, a respeito dos crimes 
contra a pessoa. 
Na hipótese em apreço, a incidência da qualificadora do motivo fútil no homicídio seria descabida. 
 

82) Pedro, esposo ciumento, ao chegar em casa, surpreendeu sua esposa, Maria, na cama com outro homem. 

Maria, ao ser apanhada em flagrante, ofendeu verbalmente Pedro, com palavras de baixo calão. Em choque, 
o marido traído, completamente enraivecido e sob domínio de violenta emoção, desferiu dois tiros de revólver, 
matando Maria e ferindo seu amante. O laudo de exame cadavérico atestou não só o óbito de Maria, mas 
também que ela estava grávida de dois meses, circunstância desconhecida por Pedro.  
Com base na situação hipotética acima apresentada, julgue o item a seguir, a respeito dos crimes 
contra a pessoa. 
Por ter cometido homicídio logo após injusta provocação da vítima, tendo agido sob domínio de violenta 
emoção, Pedro estará isento de pena.  
 

83) Acerca do direito penal, julgue o item seguinte. 

Considere que os indivíduos João e José — ambos com animus necani, mas um desconhecendo a conduta 
do outro — atirem contra Francisco, e que a perícia, na análise dos atos, identifique que José seja o 
responsável pela morte de Francisco. Nessa situação hipotética, José responderá por homicídio consumado e 
João, por tentativa de homicídio. 
 

84) No que se refere aos crimes contra a vida, às lesões corporais, aos crimes contra a honra e àqueles 

contra a liberdade individual, julgue o seguinte item. 
Em se tratando de homicídio, é incompatível o domínio de violenta emoção com o dolo eventual. 
 

85) Acerca de diversos institutos de direito penal, cada um dos próximos itens apresenta uma situação 

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.  
Determinada mãe, sob influência do estado puerperal e com o auxílio de terceiro, matou o próprio filho, logo 
após o parto. Nessa situação, considerando que os dois agentes são maiores e capazes e agiram com dolo, a 
mãe responderá pelo delito de infanticídio; o terceiro, por homicídio.  
 

86) Em cada um do item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a 
ser julgada. 
Após dar voz de prisão ao autor de um crime que acabara de acontecer, um policial disparou contra o citado 
indivíduo, ferindo-o mortalmente, já que o mesmo resistiu à prisão, utilizando-se de uma arma de fogo. Nessa 
situação, o policial não responderá pelo delito de homicídio por ter agido sob excludente de ilicitude. 
 

87) Um médico praticou aborto de gravidez decorrente de estupro, sem autorização judicial, mas com 

consentimento da gestante. Nessa situação, o médico deverá responder por crime, já que provocar aborto sem 
autorização judicial é sempre punível, segundo o CP.  
 

88) No que se refere ao direito penal, julgue o item a seguir. 

Considere-se que Alan, com 17 anos, 11 meses e 29 dias de idade, desferiu golpes de faca em Márcio, que 
veio a morrer três dias depois. Nesse caso, Alan deve responder pelo crime de homicídio. 
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89) Leandro, com a intenção de matar Getúlio, ministrou veneno a este. Presumindo que a vítima já falecera, 

Leandro a enterrou no quintal de sua casa, vindo posteriormente a ser apurado que a quantidade de veneno 
ministrada à vítima não fora suficiente para a sua morte, de forma que ela morreu em face da asfixia, após ser 
enterrada. Nessa situação, ocorreu erro sobre o nexo causal, de modo que Leandro responderá apenas por 
tentativa de homicídio.  
 

90) No que se refere aos temas de direito processual penal e direito penal, julgue o item a seguir.  

Considere a seguinte situação hipotética.  
Manoel, penalmente responsável, instigou Joaquim à prática de suicídio, emprestando-lhe, ainda, um revólver 
municiado, com o qual Joaquim disparou contra o próprio peito. Por circunstâncias alheias à vontade de ambos, 
o armamento apresentou falhas e a munição não foi deflagrada, não tendo resultado qualquer dano à 
integridade física de Joaquim. Nessa situação, a conduta de Joaquim, por si só, não constitui ilícito penal, mas 
Manoel responderá por tentativa de participação em suicídio. 
 

91) Acerca dos crimes contra a pessoa, julgue o item seguinte. 

Não se pune o aborto praticado por médico, se a gravidez tiver resultado de estupro e o aborto, precedido de 
consentimento da gestante. 
 

92) Acerca dos crimes contra a pessoa, julgue o item seguinte. 

Considere a seguinte situação hipotética. Fernando, sem olhar para trás, deu marcha a ré em seu carro, na 
garagem de sua casa, e atropelou culposamente seu filho, o qual, em consequência, veio a óbito. Nessa 
situação, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se verificar que as consequências da infração atingiram 
Fernando de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. 
 

93) Pedro, penalmente imputável, comprou uma carteira de habilitação falsa e passou a dirigir seu veículo 

automotor sem qualquer problema. Em determinado dia, após uma desavença havida em um bar, Pedro, 
aproveitando-se que dois de seus desafetos estavam atravessando a via pela qual trafegava, empreendeu alta 
velocidade no veículo e, intencionalmente, atropelou os dois pedestres. Uma das vítimas faleceu no próprio 
local em decorrência das lesões experimentadas; a outra permaneceu internada, com perigo de morte, por 40 
dias.  
Acerca da situação hipotética acima apresentada, julgue o item que se segue. 
Em relação aos crimes contra a pessoa, Pedro responderá por homicídio e lesão corporal dolosos, sem prejuízo 
da imputação de eventuais qualificadoras e das sanções correspondentes aos demais delitos praticados.  
 

94) Pedro, penalmente imputável, comprou uma carteira de habilitação falsa e passou a dirigir seu veículo 

automotor sem qualquer problema. Em determinado dia, após uma desavença havida em um bar, Pedro, 
aproveitando-se que dois de seus desafetos estavam atravessando a via pela qual trafegava, empreendeu alta 
velocidade no veículo e, intencionalmente, atropelou os dois pedestres. Uma das vítimas faleceu no próprio 
local em decorrência das lesões experimentadas; a outra permaneceu internada, com perigo de morte, por 40 
dias.  
Acerca da situação hipotética acima apresentada, julgue o item que se segue. 
Em relação aos crimes contra a pessoa, Pedro responderá por homicídio e tentativa de homicídio, sem prejuízo 
das sanções correspondentes aos demais delitos praticados. 
 

95) No que tange à parte especial do Código Penal, julgue o item a seguir.  

O Código Penal brasileiro permite três formas de abortamento legal: o denominado aborto terapêutico, 
empregado para salvar a vida da gestante; o aborto eugênico, permitido para impedir a continuação da gravidez 
de fetos ou embriões com graves anomalias; e o aborto humanitário, empregado no caso de estupro.  
 

96) Acerca da parte especial do Código Penal e das leis penais extravagantes, julgue o item que se 
segue. 
A lei que define a tortura comina pena mais grave na hipótese de a conduta resultar em morte. Assim, se, 
durante a tortura, o agente resolver matar a vítima, por exemplo, a tiros de revólver, deverá ser aplicada a lei 
especial. 
 

97) No que concerne à parte geral do Código Penal, aos princípios processuais penais e à efetiva 
aplicação da legislação especial, julgue o item a seguir. 
Considere a seguinte situação hipotética. Carlos, após a prática de atos eficientes para causar intenso 
sofrimento físico e mental em José, visando à obtenção de informações sigilosas, matou-o para que sua 
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conduta não fosse descoberta. Nesse caso, Carlos responderá pelo crime de tortura simples em concurso 
material, com o delito de homicídio. 
 

98) Pedro, penalmente imputável, comprou uma carteira de habilitação falsa e passou a dirigir seu veículo 

automotor sem qualquer problema. Em determinado dia, após uma desavença havida em um bar, Pedro, 
aproveitando-se que dois de seus desafetos estavam atravessando a via pela qual trafegava, empreendeu alta 
velocidade no veículo e, intencionalmente, atropelou os dois pedestres. Uma das vítimas faleceu no próprio 
local em decorrência das lesões experimentadas; a outra permaneceu internada, com perigo de morte, por 40 
dias.  
Acerca da situação hipotética acima apresentada, julgue o item que se segue. 
Em relação aos crimes contra a pessoa, Pedro responderá por homicídio e lesão corporal dolosos, sem prejuízo 
da imputação de eventuais qualificadoras e das sanções correspondentes aos demais delitos praticados. 
 

99) Considerando o direito penal, o processo penal e a legislação especial, julgue o item a seguir. 

Considere a seguinte situação hipotética. Durante a realização de um assalto a um posto de gasolina, José 
atirou no frentista que tinha consigo o dinheiro das vendas realizadas naquele dia. Após o disparo, José fugiu, 
sem efetivar a subtração pretendida. O frentista faleceu em decorrência da lesão sofrida. Nessa situação, 
mesmo que não tenha realizado a subtração do dinheiro, José responderá pela prática do crime de latrocínio 
consumado. 
 

100) No que diz respeito ao direito penal e suas noções básicas, julgue o seguinte item. 
Considere a seguinte situação hipotética. Joaquim, com 28 anos de idade, desafeto de João, efetuou, em 
um bar, um disparo com um revólver em direção a João, com o nítido propósito de matá-lo. Ferido levemente 
em um dos braços, João correu em direção à rua e foi perseguido por Joaquim, que, ainda, efetuou um segundo 
disparo, sem, no entanto, atingir a vítima. Contido por populares, Joaquim foi preso e apresentado à autoridade 
policial competente. Nessa situação, Joaquim responderá por tentativa de homicídio, visto que a morte somente 
não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. 
 

101) Manoel, com 22 anos de idade, efetuou um disparo contra um adolescente que completaria 14 anos no 

dia seguinte. Em razão das lesões provocadas pelo disparo, o adolescente faleceu, já tendo completado os 14 
anos de idade. Sabe-se que, no crime de homicídio doloso, a pena é aumentada caso a vítima seja menor de 
14 anos de idade, mas nessa situação, o aumento da pena não é aplicável, pois o homicídio só se consumou 
quando a vítima já havia completado 14 anos de idade.  
 

102) Julgue o item seguinte, relativos aos crimes contra a vida.  

Considere a seguinte situação hipotética.  
Fábio, por motivo de relevante valor social, praticou um crime de homicídio com a participação de Pedro, que 
desconhecia o motivo determinante do crime.  
Nessa situação, o homicídio privilegiado, causa de diminuição da pena descrita no CP, se estenderá ao 
partícipe Pedro, pois trata-se de circunstância de caráter pessoal que se comunica aos demais participantes. 
 

103) Julgue o item seguinte, relativos aos crimes contra a vida.  

O CP somente pune o crime de participação em suicídio quando há produção do resultado morte. Se o sujeito 
induz a vítima a suicidar-se e esta sofre apenas lesões corporais de natureza grave, não há crime a punir.  
 

104) Julgue o item seguinte, relativos aos crimes contra a vida.  

O aborto necessário, previsto no CP, não constitui crime, em face da exclusão da culpabilidade, considerando-
se que a gestante é favorecida pelo estado de necessidade.  
 

105) Com relação aos crimes contra o patrimônio, julgue o próximo item.  
Considere a seguinte situação hipotética.  
Lauro, com intenção de roubar, apontou um revólver para Patrícia, que estava passando de bicicleta no local, 
exigindo que ela parasse e anunciando o assalto. Patrícia, no entanto, não parou, motivo pelo qual Lauro 
desferiu dois tiros, vindo a tirar-lhe a vida. Em seguida, vendo que populares se aproximavam do local, Lauro 
fugiu, sem levar qualquer bem de Patrícia.  
Nessa situação, Lauro responderá por latrocínio tentado. 
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106) Em cada um dos próximos itens, referentes, respectivamente, a crimes contra a vida, a fé pública 
e a administração pública, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser 
julgada.  
Antônio instigou sua esposa Aída a se suicidar, a fim de que pudesse contrair novas núpcias. Aída disparou 
arma de fogo contra si, sendo que, embora não tenha falecido em razão dos disparos por ela realizados, sofreu 
lesão corporal de natureza grave, consistente na incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 
dias. Nessa situação, considerando que não houve a produção do evento morte, é correto afirmar que houve 
tentativa do crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio.  
 

107) O médico Caio, por negligência que consistiu em não perguntar ou pesquisar sobre eventual gravidez de 

paciente nessa condição, receita-lhe um medicamento que provocou o aborto. Nessa situação, Caio agiu em 
erro de tipo vencível, em que se exclui o dolo, ficando isento de pena, por não existir aborto culposo.  
 

108) Com relação aos crimes contra a vida, contra a honra e contra o patrimônio, julgue o item seguinte.  

Considere a seguinte situação hipotética.  
Um agente efetuou disparo de arma de fogo, com animus necandi, contra menor de quatorze anos de idade, 
que veio a falecer em decorrência dos ferimentos após completar aquela idade. 
Nessa situação, o autor do disparo responderá por homicídio, e a pena será agravada em razão da idade da 
vítima. 
 

109) Com relação aos crimes contra a vida, contra a honra e contra o patrimônio, julgue o item seguinte.  

No caso de aborto provocado pela gestante com auxílio de terceiro, há dois crimes autônomos: um praticado 
pela gestante e outro, pelo auxiliar, ficando afastada a participação.  
 

110) Com relação aos crimes contra a vida, contra a honra e contra o patrimônio, julgue o item seguinte.  

Apesar de não constar no tipo penal o elemento surpresa, este qualifica o homicídio praticado desde que se 
assemelhe a traição, emboscada ou dissimulação, estes, sim, previstos expressamente no tipo penal. 
 

111) Acerca dos crimes contra a pessoa, julgue o item seguinte.  
Considere a seguinte situação hipotética.  
Manoel trancafiou seu desafeto em um compartimento completamente isolado e introduziu nesse 
compartimento gases deletérios (óxido de carbono e gás de iluminação), os quais causaram a morte por asfixia 
tóxica da vítima.  
Nessa situação, Manoel responderá pelo crime de homicídio qualificado. 
 

112) Acerca do Direito Penal, julgue o item que se segue.  

O crime de lesão corporal, assim como a maioria dos crimes previstos no Código Penal brasileiro, somente 
admite a modalidade dolosa.  
 

113) Tendo em vista que o médico-legista deve descrever, em seu laudo, as lesões que eventualmente 

encontrar, e cuja natureza jurídica pode ser leve, grave e gravíssima, ou, ainda, lesão corporal seguida 
de morte, em conformidade com o art. 129 do Código Penal, julgue o item que se segue. 
O médico-legista, durante o exame de corpo de delito e diante de histórico de desmaio e descontrole emocional, 
deve responder positivamente ao quesito sobre a existência de lesão corporal. A crise de descontrole 
emocional é caracterizada como lesão corporal da esfera psíquica, bem como o desmaio mediante ameaça, 
pois ambos são tipificados no referido artigo do Código Penal. 
 

114) No que concerne a lesões corporais, julgue o item subsequente. 

Ao tratar das lesões corporais, o Código Penal refere-se expressamente aos danos do complexo 
bucomaxilofacial, sendo, portanto, padronizada a classificação das lesões dentárias. 
 

115) João, namorado de Ana, acha que ela um dia, no passado, o traiu com Pedro, seu vizinho, que é muito 

forte. Em uma ocasião, chegando à casa de Ana, encontrou Pedro no portão e imediatamente passou a agredi-
lo verbalmente. Em seguida, atracaram-se e, na briga, João, que estava apanhando, usou uma navalha que 
carrega sempre consigo para furar Pedro na barriga. Pedro não morreu, mas ficou internado em hospital por 
dois meses.  
Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. 
O homicídio e a lesão corporal são classificados como crimes contra a pessoa.  
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116) Analu procurou a delegacia e narrou estar sendo agredida fisicamente por seu marido. Disse que as 

agressões são cada vez mais graves e que, naquele dia, a surra foi tão grande que ela desmaiou e, quando 
acordou, viu que ele a deixara sem socorro no local e, ainda, cortara os cabelos dela com uma faca. Apavorada, 
fugiu de casa, indo à delegacia a pé, com o filho de dois anos e a roupa do corpo. Informou ao delegado ser a 
proprietária exclusiva do imóvel onde reside o casal, e que quer o afastamento do marido do lar e que ele seja 
impedido de aproximar-se dela e de seu filho.  
Considerando essa situação hipotética e com base na Lei Maria da Penha, julgue o item seguinte. 
Os crimes praticados pelo marido de Analu são de menor potencial ofensivo: lesão corporal simples e omissão 
de socorro. Nessa situação, a pena não poderá ser superior a dois anos, sendo competente o Juizado Especial 
Criminal para julgá-los.  
 

117) Ainda em relação ao direito penal, julgue o item subsequente. 

Constitui lesão corporal grave a agressão contra um cadáver ou destruição parcial do corpo ou de parte deste. 
 

118) Considerando que um senhor com 65 anos de idade tenha-se submetido a um exame ambulatorial no 

instituto médico legal após ter sofrido, trinta dias antes, um acidente automobilístico de que resultou fratura de 
membro inferior, julgue o item que se segue. 
Estando o paciente incapacitado para exercício de suas atividades habituais por tempo superior a trinta dias, 
sempre é possível descartar que a natureza da lesão seja leve. 
 

119) Com relação aos crimes contra a administração pública, julgue o seguinte item. 

Pratica crime de concussão o funcionário público que dê às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da 
estabelecida em lei. 
 

120) Julgue o item a seguir, relativos à parte geral e à parte especial do Código Penal.  

Considere-se que Joaquim, penalmente responsável, sem o ânimo de morte na conduta, atirou contra João, 
ferindo-o gravemente, de modo que a vítima permaneceu internada sob cuidados médicos por um período de 
40 dias. Nessa situação, Joaquim responderá por crime de lesão corporal de natureza grave, ficando absorvido 
o crime de periclitação da vida ou da saúde humana, visto que a situação de perigo foi ultrapassada e passou 
a constituir elemento do crime mais grave.  
 

121) Acerca dos crimes de lesões corporais, furto, estelionato, abuso de autoridade e infrações penais 

de menor potencial ofensivo, julgue o item a seguir. 
Constitui crime de lesão corporal qualquer alteração desfavorável produzida no corpo de outrem, de modo a 
causar ofensa à integridade corporal, com dano anatômico externo. Assim, a ofensa psíquica, sem dano 
externo, apesar de vir a caracterizar outros crimes, não pode ser considerada lesão corporal, nos termos 
conceituados pelo Código Penal. 
 

122) Com base no direito penal, julgue o item que se segue. 

Considere a seguinte situação hipotética.  
O guitarrista de uma banda que estava se apresentando em um show arremessou contra a plateia um copo de 
vidro que acabou por atingir o rosto de um dos espectadores, causando-lhe um corte no supercílio.  
Na situação descrita, o guitarrista praticou crime de lesão corporal dolosa. 
 

123) Em cada um do item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a 

ser julgada. 
João, ao ver sua ex-namorada sair do cinema acompanhada de Francisco, empunhou uma faca peixeira e 
golpeou as costas de Francisco, ocasionando-lhe lesões corporais. Nessa situação, o instrumento empregado 
para o crime deverá ser submetido a exame pericial para verificar sua natureza e eficiência. 
 

124) Acerca dos crimes contra a pessoa, julgue o item seguinte.  

Considere a seguinte situação hipotética. 
Durante um entrevero, Carlos desferiu um golpe de facão contra a mão de seu contentor, que veio a perder 
dois dedos.  
Nessa situação, Carlos praticou o crime de lesão corporal de natureza grave, por resultar debilidade 
permanente de membro. 
 

125) Julgue o item seguinte, relativos aos tipos penais dispostos no Código Penal e nas leis penais 

extravagantes.  
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O crime de omissão de socorro, tipificado na parte especial do Código Penal, somente se consuma com a 
ocorrência de um resultado naturalístico, o qual, dependendo de sua gravidade, poderá constituir, ainda, causa 
qualificadora da conduta.  
 

126) Um cirurgião‐dentista que presencie um acidente de trânsito com vítima e, por imaginar que haja risco 

pessoal, somente peça socorro imediato dos bombeiros por telefone, estará cometendo crime de omissão de 
socorro.  
 

127) Em relação aos crimes em espécie, julgue o item subsequente. 

Considere que Marcos, penalmente capaz, em comemoração à vitória de seu time de futebol, tenha disparado 
vários tiros para o alto, com arma de fogo de uso permitido, em uma praça pública de intensa movimentação 
e que, identificado e preso em flagrante pela conduta, tenha apresentado o porte e o registro da arma. Nessa 
situação, Marcos deverá responder pelo crime de expor a perigo a vida ou a saúde de outrem. 
 

128) Juca, portador do vírus HIV, de forma consciente e voluntária, manteve relações sexuais com Jéssica, 

com o objetivo de transmitir-lhe a doença e, ao fim, alcançou esse objetivo, infectando-a. Nessa situação, Juca 
incorreu na prática do crime de perigo de contágio venéreo. 
 

129) Com relação aos crimes contra a administração pública, julgue o seguinte item. 

Pratica crime de concussão o funcionário público que dê às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da 
estabelecida em lei. 
 

130) Acerca do Direito Penal, julgue o item que se segue.  

A calúnia ocorre quando alguém imputa fato ofensivo à reputação de outrem, ofendendo‐lhe a dignidade ou o 
decoro.  
 

131) No que se refere ao cumprimento de mandados judiciais e suas repercussões criminais na esfera 

penal, julgue o item que se segue.  
Crime de injúria racial cometido contra oficial de justiça no exercício de suas funções ou em razão delas é 
absorvido pelo crime de desacato, em razão do princípio da consunção.  
 

132) Julgue o item subsecutivo, acerca de crimes contra a pessoa. 

Nos crimes contra a honra — calúnia, difamação e injúria —, o Código Penal admite a retratação como causa 
extintiva de punibilidade, desde que ocorra antes da sentença penal, seja cabal e abarque tudo o que o agente 
imputou à vítima. 
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136) O diretor de uma empresa cujo capital pertence integralmente à União foi acusado publicamente de ter 

cedido à oferta e recebido de particular pagamento (suborno) para que autorizasse alteração contratual, 
segundo o acusador indevida, que favoreceu a empresa do autor do pagamento.  
Com relação a essa situação hipotética, julgue o item seguinte. 
Se não tiver provas ou se for falsa sua acusação, o acusador, uma vez processado penalmente, poderá ser 
condenado por calúnia, mas não por difamação. 
 

137) À luz do direito penal, julgue o item a seguir.  

A distinção entre injúria e difamação é que, nesta, o agente atribui fato ofensivo à reputação da vítima, por 
exemplo: “Vi a moça X saindo às altas horas da madrugada da casa de Fulano de Tal, homem casado”, 
enquanto, na injúria, o agente não atribui ao ofendido a prática de um fato determinado, mas, sim, de uma 
qualidade negativa.  
 

138) Acerca dos crimes contra a honra, julgue o item seguinte.  
Considere a seguinte situação hipotética.  
Tatiana, após ingerir bebida alcoólica, chamou Mariana de estelionatária, na frente de diversas pessoas. Nessa 
hipótese, Tatiana praticou crime de calúnia, na modalidade propalar.  
 

139) Acerca dos crimes contra a honra, julgue o item seguinte.  

Ao afirmar falsamente que Luís praticou incesto contra sua filha Laura, de 20 anos de idade, Sandro praticou 
crime de calúnia, que, no entanto, exige a comunicação a terceiros, que não a vítima, para a consumação.  
 

140) Acerca dos crimes contra a honra, julgue o item seguinte.  

Na injúria, diferentemente do que ocorre na calúnia e na difamação, não se imputa fato à vítima, mas, sim, uma 
qualidade negativa, ofendendo-se a honra subjetiva.  
 

141) Julgue o item seguinte.  

Para a caracterização do delito de difamação, é indiferente que a imputação seja falsa ou verdadeira.  
 

142) No que se refere aos crimes contra a honra, julgue o item seguinte. 

Considere a seguinte situação hipotética.  
Antônia, ao presenciar a prisão de seu filho, proferiu xingamentos aos policiais que a efetuavam, ofendendo-
os. Nessa situação, é correto afirmar que Antônia praticou o crime denominado injúria. 
 

143) No que se refere aos crimes contra a honra, julgue o item seguinte. 

Nos crimes contra a honra, a retratação do ofensor somente é possível nos crimes de calúnia e difamação. 
 

144) No que se refere aos crimes contra a honra, julgue o item seguinte. 

Considere a seguinte situação hipotética. 
Maria, proprietária de um supermercado, sabendo que seu próprio filho praticara furto em seu estabelecimento, 
atribuiu ao empregado José tal responsabilidade, dizendo ser ele o autor do delito. 
Nessa situação, Maria cometeu o crime de calúnia. 
 

145) No que se refere aos crimes contra a honra, julgue o item seguinte. 

A difamação e a injúria são crimes contra a honra, sendo que a injúria atinge a honra objetiva da vítima, e a 
difamação, a honra subjetiva. 
 

146) Durante um baile de formatura, Mário, com o intuito de ofender a dignidade de Marco, seu desafeto, 

desfechou-lhe um tapa no rosto e, logo em seguida, puxou-lhe os cabelos de forma aviltante.  
Nessa situação, Mário praticou o crime de injúria real, que, no caso específico, é de ação penal pública 
incondicionada. 
 

147) A respeito dos crimes contra a pessoa e o patrimônio, julgue o item que se segue.  

Situação hipotética: Paulo tinha a intenção de praticar a subtração do automóvel de Tiago sem uso de 
violência. No entanto, durante a execução do crime, estando Paulo já dentro do veículo, Tiago apareceu e 
correu em direção ao veículo. Paulo, para assegurar a detenção do carro, ameaçou Tiago gravemente, 
conseguindo, assim, cessar a ação da vítima e fugir com o automóvel.  
Assertiva: Nessa situação, Paulo responderá pelos crimes de ameaça e furto, em concurso material.  
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148) A respeito do delito de redução a condição análoga à de escravo, julgue o item subsecutivo.  

O consentimento da vítima constitui causa excludente incondicional de antijuridicidade relativamente ao 
referido delito.  
 

149) Julgue o item subsecutivo, acerca de crimes contra a pessoa. 

Considere que Jonas encarcere seu filho adolescente, usuário de drogas, em um dos cômodos da casa da 
família, durante três dias, para evitar que ele volte a se drogar. Nesse caso, Jonas pratica o crime de cárcere 
privado. 
 

150) Com relação aos crimes previstos no CP, julgue o item que se segue.  

O delito de sequestro e cárcere privado, inserido entre os crimes contra a pessoa, constitui infração penal de 
ação múltipla, e a circunstância de ter sido praticado contra menor de dezoito anos de idade qualifica o crime.  
 

151) No que se refere aos crimes contra a vida, às lesões corporais, aos crimes contra a honra e àqueles 

contra a liberdade individual, julgue o seguinte item. 
Na doutrina, distinguem-se as figuras sequestro e cárcere privado, afirmando-se que o primeiro é o gênero do 
qual o segundo é espécie. A figura cárcere privado caracteriza-se pela manutenção de alguém em recinto 
fechado, sem amplitude de locomoção, definição esta, mais restrita que a de sequestro. 
 

152) Com relação aos crimes cometidos contra a organização do trabalho, julgue o item a seguir.  

Caso um fazendeiro dispense aos seus empregados tratamento violento, ofereça-lhes condições precárias de 
trabalho, retenha-lhes salário e documentos pessoais e ainda lhes cerceie a liberdade de locomoção, fica 
configurado crime de redução de trabalhador à condição análoga à de escravo, o qual se inclui no rol dos 
crimes contra a organização do trabalho.  
 

153) Acerca dos crimes contra a pessoa, julgue o item seguinte.  
Considere a seguinte situação hipotética.  
Jorge constrangeu um cego deficiente físico de se deslocar até uma agência bancária para receber um 
benefício, privando-o de seu guia e destruindo as suas muletas.  
Nessa situação, Jorge praticou o crime de constrangimento ilegal. 
 

154) Julgue o item que se segue, referentes a crimes previstos no Código Penal e na legislação 
extravagante.  
Praticado o crime de sequestro ou cárcere privado, haverá incidência de causa de aumento de pena se a idade 
da vítima for inferior a 14 anos de idade.  
 

155) Quanto ao processo penal, seus princípios e procedimentos, julgue o item a seguir. 

Considere que policiais em serviço de ronda noturna perceberam que, em determinada casa, um homem 
apunhalava uma mulher, a qual, por sua vez, gritava desesperadamente por socorro. Nessa situação, os 
policiais, mesmo que em horário noturno, poderão adentrar a residência sem o consentimento dos moradores 
e realizar a prisão do agressor. 
 

156) Acerca das noções elementares de direito penal, indispensáveis aos profissionais de segurança, 

julgue o item a seguir. 
Para a configuração do crime de violação de domicílio não estão englobados os compartimentos em que 
alguém exerce profissão ou atividade; qualquer busca ou revista poderá ser realizada em escritórios, oficinas, 
consultórios, mesmo sem autorização do proprietário e desde que haja fundada suspeita de que no local 
estejam ocultados objetos oriundos de crime. 
 

157)  Acerca da ação penal nos crimes contra os costumes, julgue o item a seguir. 

A violação de domicílio é crime de mera conduta, não se exigindo resultado determinado. 
 

158) Acerca do Direito Penal aplicado à prática odontológica, julgue o item que se segue.  

O cirurgião‐dentista que conte para os amigos, sem justa causa, que um paciente adquiriu uma doença 
sexualmente transmissível, revelando sua identidade e produzindo dano moral a esse paciente, estará 
cometendo o crime de violação do segredo profissional.  
 

159) Em cada um do item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a 

ser julgada com base na parte especial do direito penal. 
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Paulo revelou, sem justa causa, segredo cuja revelação produziu dano a outrem. Nessa situação, para que a 
conduta de Paulo configure o crime de violação de segredo profissional, é necessário que ele tenha tido ciência 
do segredo em razão de função, ministério, ofício ou profissão. 
 

160) Acerca dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos, contra a segurança dos meios de comunicação 

e transporte e outros serviços públicos e sobre a inserção de dados falsos em sistema de informação, julgue o 
seguinte item. 
Em regra, o crime de divulgação de segredo se sujeita à ação penal pública condicionada. Todavia, quando 
resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será pública incondicionada. 
 

161) A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue o item a seguir.  

Considere que um indivíduo tenha encontrado, na rua, um celular identificado e totalmente desbloqueado. 
Considere, ainda, que esse indivíduo tenha mantido o objeto em sua posse, deixando de restituí-lo ao dono. 
Nessa situação, só existirá infração penal se o legítimo dono do objeto tiver reclamado a sua posse e o objeto 
não lhe tiver sido devolvido.  
 

162) A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue o item a seguir.  

O furto de bagatelas não é passível de punição por ser o valor da coisa pequeno ou insignificante, havendo, 
nesse caso, exclusão da tipicidade.  
 

163) A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue o item a seguir.  

O crime de extorsão mediante sequestro, desde que se prove que a intenção do agente era, de fato, sequestrar 
a vítima, se consuma no exato instante em que a pessoa é sequestrada, privada de sua liberdade, 
independentemente de o(s) sequestrador(es) conseguir(em) solicitar(em) ou receber(em) o resgate.  
 

164) Julgue o item seguinte, referentes ao crime e seus elementos e ao fato típico.  
Considere a seguinte situação hipotética.  
José, com dezoito anos de idade, e Lauro, com quinze anos de idade, recém-egressos de casa de internação 
onde cumpriram medida socioeducativa após a prática de ato infracional, mediante ajuste prévio, passaram 
conjuntamente a subtrair objetos de transeuntes na rua, sem violência ou ameaça.  
Nessa situação hipotética, José responderá por crime de furto qualificado. 
 

165) Sílvio, maior e capaz, entrou em uma loja que vende aparelhos celulares, com o propósito de furtar algum 

aparelho. A loja possui sistema de vigilância eletrônica que monitora as ações das pessoas, além de diversos 
agentes de segurança. Sílvio colocou um aparelho no bolso e, ao tentar sair do local, um dos seguranças o 
deteve e chamou a polícia. Nessa situação, está configurado o crime impossível por ineficácia absoluta do 
meio, uma vez que não havia qualquer chance de Sílvio furtar o objeto sem que fosse notado.  
 

166) Severino, maior e capaz, subtraiu, mediante o emprego de arma de fogo, elevada quantia de dinheiro de 

uma senhora, quando ela saía de uma agência bancária. Um policial que presenciou o ocorrido deu voz de 
prisão a Severino, que, embora tenha tentado fugir, foi preso pelo policial após breve perseguição. Nessa 
situação, Severino responderá por tentativa de roubo, pois não teve a posse mansa e pacífica do valor roubado.  
 

167) Um indivíduo, penalmente imputável, em continuidade delitiva, foi flagrado por autoridade policial no 

decorrer da prática criminosa de furtar sinal de TV a cabo. Nessa situação, de acordo com o atual entendimento 
do Supremo Tribunal Federal, aplica-se a analogia ao caso concreto, no sentido de imputar ao agente a 
conduta típica do crime de furto de energia elétrica.  
 

168) Rita, depois de convencer suas colegas Luna e Vera, todas vendedoras em uma joalheria, a desviar 

peças de alto valor que ficavam sob a posse delas três, planejou detalhadamente o crime e entrou em contato 
com Ciro, colecionador de joias, para que ele adquirisse a mercadoria. Luna desistiu de participar do fato e não 
foi trabalhar no dia da execução do crime. Rita e Vera conseguiram se apossar das peças conforme o 
planejado; entretanto, como não foi possível repassá-las a Ciro no mesmo dia, Vera levou-as para a casa de 
sua mãe, comunicou a ela o crime que praticara e persuadiu-a a guardar os produtos ali mesmo, na residência 
materna, até a semana seguinte.  
Considerando que o crime apresentado nessa situação hipotética venha a ser descoberto, julgue o item 
que se segue, com fundamento na legislação pertinente. 
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Ainda que não tenha sido informado de que as peças seriam produto de crime, Ciro poderá responder 
criminalmente por uma das espécies de receptação, caso venha a adquiri-las por valor muito abaixo do preço 
de mercado.  
 

169) Rita, depois de convencer suas colegas Luna e Vera, todas vendedoras em uma joalheria, a desviar 

peças de alto valor que ficavam sob a posse delas três, planejou detalhadamente o crime e entrou em contato 
com Ciro, colecionador de joias, para que ele adquirisse a mercadoria. Luna desistiu de participar do fato e não 
foi trabalhar no dia da execução do crime. Rita e Vera conseguiram se apossar das peças conforme o 
planejado; entretanto, como não foi possível repassá-las a Ciro no mesmo dia, Vera levou-as para a casa de 
sua mãe, comunicou a ela o crime que praticara e persuadiu-a a guardar os produtos ali mesmo, na residência 
materna, até a semana seguinte.  
Considerando que o crime apresentado nessa situação hipotética venha a ser descoberto, julgue o item 
que se segue, com fundamento na legislação pertinente. 
Rita e Vera responderão pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.  
 

170) Na madrugada do dia 20/8/2012, Francisco, escalou o muro que cercava determinada residência e 

conseguiu entrar na casa, onde anunciou o assalto aos moradores. Francisco ameaçou cortar a garganta das 
vítimas com um caco de vidro, caso elas gritassem por socorro ou tentassem chamar a polícia. Ele então 
amarrou as vítimas, explodiu o cofre localizado no andar de cima da casa e subtraiu as joias que encontrou. 
Essas joias foram vendidas a Paulo, que desconhecia a origem do produto por ele adquirido.  
Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item subsequente, relativos a crimes contra o 
patrimônio. 
O fato de Francisco ter escalado o muro da residência não qualifica o crime por ele perpetrado. 
 

171) Mário havia encomendado uma geladeira em uma loja de departamento. No dia da entrega do produto, 

o empregado da transportadora equivocou-se quanto ao número do apartamento de Mário, entregando o bem, 
por engano, a José, síndico do prédio, que, na ocasião, se ofereceu para guardá-lo e entregá-lo a seu real 
destinatário, já com o objetivo de ficar com o bem para si; e assim o fez.  
Considerando a situação hipotética acima, julgue o item que se segue, no que se refere aos crimes 
contra o patrimônio. 
O crime de apropriação indébita somente pode ser praticado dolosamente, não existindo previsão para a 
modalidade de natureza culposa.  
 

172) Acerca de diversos institutos de direito penal, cada um dos próximos itens apresenta uma 
situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 
Determinado agente subtraiu, sem violência, a carteira de um pedestre. No entanto, logo depois da ação, 
empregou violência contra a vítima a fim de assegurar a detenção definitiva da carteira. Nessa situação, o 
agente deverá responder pelo delito de furto, pois a violência só foi empregada em momento posterior à 
subtração. 
 

173) Acerca dos crimes contra o patrimônio, e sua tipicidade, julgue o item que se segue. 

O uso de violência ou grave ameaça à pessoa é elementar dos tipos de roubo e de extorsão, razão pela qual 
o emprego de arma não é causa de aumento de pena desses particulares delitos, estando subsumido às formas 
simples dos crimes. 
 

174) Acerca dos crimes contra o patrimônio, e sua tipicidade, julgue o item que se segue. 

O furto privilegiado não se confunde com a aplicação do princípio da bagatela, pois, ao contrário do que se dá 
nas hipóteses de aplicação deste último, não há exclusão da tipicidade, e mantêm-se presentes os elementos 
do crime, ainda que a pena ao final aplicada seja tão somente de multa. 
 

175) Com relação aos crimes contra a administração pública, julgue o seguinte item. 

Pratica crime de denunciação caluniosa o sujeito ativo que provoque a ação de autoridade, comunicando-lhe 
a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter ocorrido. 
 

176) Acerca do Direito Penal aplicado à prática odontológica, julgue o item que se segue.  

Para a caracterização do estelionato, é necessário haver o emprego de fraude, a provocação ou a manutenção 
em erro, a vantagem ilícita e a lesão patrimonial de outrem.  
 

177) Acerca dos crimes contra o patrimônio, julgue o item que se segue. 
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A fraude elementar do estelionato não é somente a fraude empregada para induzir alguém a erro, mas também 
a que serve para manter um erro preexistente. 
 

178) A respeito do Direito Penal aplicado à prática odontológica, julgue o item subsequente.  

Um cirurgião‐dentista que entregue ao paciente uma restauração metaloplástica depois de combinar com ele 

a venda de uma restauração metalocerâmica, enganando‐o, comete o crime de fraude no comércio.  
 

179) Caio, com dezoito anos de idade, reside com seu pai, de cinquenta e oito anos de idade, e com seu tio, 

de sessenta e um anos de idade. Sem dinheiro para sair com os amigos, Caio subtraiu dinheiro de seu pai e, 
ainda, o aparelho celular do tio. Nessa situação, Caio será processado, mediante ação penal pública, por 
apenas um crime de furto.  
 

180) Maria, proprietária de uma sorveteria situada em uma cidade litorânea, adquiriu, de forma financiada, 

dois novos freezers para seu estabelecimento comercial. Em razão do período de baixa temporada, ocorreu 
considerável queda nas vendas da sorveteria, e o seu faturamento tornou-se insuficiente para arcar com todas 
as despesas. Diante dessa situação e visando honrar com o pagamento das prestações dos freezers, Maria 
deixou de repassar à previdência social as contribuições previdenciárias recolhidas dos cinco funcionários do 
estabelecimento, no prazo e na forma legal, tendo incorrido em crime contra seguridade social.  
Tendo como referência essa situação hipotética e com base nas disposições legais a respeito dos 
crimes contra a seguridade social, julgue o próximo item. 
A conduta de Maria configura crime de apropriação indébita previdenciária, para o qual a pena prevista é 
reclusão e multa.  
 

181) Julgue o item subsequente acerca dos delitos previstos na parte especial do Código Penal.  

O furto praticado por um irmão em desfavor do outro deve ser considerado isento de pena, por expressa 
previsão legal.  
 

182) 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.  
 

183) 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.  
 

184) A respeito de crimes contra o patrimônio, em cada um do item a seguir, é apresentada uma 
situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 
Um indivíduo contraiu um empréstimo de R$ 10.000,00 mediante a emissão de três cheques de R$ 4.000,00, 
como garantia da dívida, para serem sacados em 90, 120 e 180 dias, respectivamente. Nas datas aprazadas, 
os cheques foram devolvidos pelo banco sacado por insuficiência de fundos. Nessa situação, o indivíduo não 
praticou o crime de estelionato, na modalidade fraude no pagamento por meio de cheque. 
 

185) Com relação a crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a administração pública, 

julgue o item que se segue.  
Para a configuração do delito de apropriação indébita previdenciária não é necessário que haja o dolo 
específico de ter para si coisa alheia; é bastante para tal a vontade livre e consciente de não recolher as 
importâncias descontadas dos salários dos empregados da empresa pela qual responde o agente.  
 

186) No que concerne aos crimes contra a seguridade social, aos delitos contra a administração 
pública e aos crimes contra a fé pública, julgue o próximo item.  
O delito de apropriação indébita previdenciária prescinde do dolo específico e constitui crime omissivo próprio, 
que se perfaz com a mera omissão de recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das 
formas legais.  
 

187) Em relação aos crimes contra a administração pública e aos delitos praticados em detrimento da 

ordem econômica e tributária e em licitações e contratos públicos, julgue o item a seguir.  
Considere a seguinte situação hipotética.  
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Alfredo, alegando, de forma fraudulenta, a terceiros interessados que, por ter influência sobre determinado 
funcionário público, poderia acelerar a conclusão de processo administrativo de interesse do grupo, cobrou 
desse grupo vultosa quantia em dinheiro, da qual metade lhe foi paga adiantadamente. Antes da conclusão do 
processo, entretanto, descobriu-se que Alfredo não tinha qualquer acesso ou influência sobre o referido 
funcionário.  
Nessa situação hipotética, a conduta de Alfredo constitui crime de estelionato, já que ele alegou ter prestígio 
que, na realidade, não possuía. 
 

188) No que se refere a crimes contra o patrimônio, julgue o item subsequente. 
Considere a seguinte situação hipotética.  
Heloísa, maior, capaz, em conluio com três amigos, também maiores e capazes, forjou o próprio sequestro, de 
modo a obter vantagem financeira indevida de seus familiares.  
Nessa situação, todos os agentes responderão pelo crime de extorsão simples. 
 

189) No que se refere a crimes contra o patrimônio, julgue o item subsequente. 

O reconhecimento do furto privilegiado é condicionado ao valor da coisa furtada, que deve ser pequeno, e à 
primariedade do agente, sendo o privilégio um direito subjetivo do réu. 
 

190) No que se refere a crimes contra o patrimônio, julgue o item subsequente. 

Para a configuração do crime de roubo mediante restrição da liberdade da vítima e do crime de extorsão com 
restrição da liberdade da vítima, nominado de sequestro relâmpago, é imprescindível a colaboração da vítima 
para que o agente se apodere do bem ou obtenha a vantagem econômica visada. 
 

191) Em relação aos crimes contra o patrimônio e à administração pública, julgue o item a seguir.  

O crime de furto é caracterizado quando o agente realiza a subtração, para si ou para terceiros, de coisa alheia 
móvel com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.  
 

192) No que se refere aos delitos previstos na parte especial do CP, julgue o item a seguir. 
Considere a seguinte situação hipotética.  
Pedro e Marcus, penalmente responsáveis, foram flagrados pela polícia enquanto subtraíam de Antônio, 
mediante ameaça com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular e a importância de R$ 300,00. Pedro, 
que portava o celular da vítima, foi preso, mas Marcus conseguiu fugir com a importância subtraída.  
Nessa situação hipotética, Pedro e Marcus, em conluio, praticaram o crime de roubo tentado. 
 

193) No que se refere aos delitos previstos na parte especial do CP, julgue o item a seguir. 
Considere a seguinte situação hipotética.  
Aproveitando-se da facilidade do cargo por ele exercido em determinado órgão público, Artur, servidor público, 
em conluio com Maria, penalmente responsável, subtraiu dinheiro da repartição pública onde trabalha. Maria, 
que recebeu parte do dinheiro subtraído, desconhecia ser Artur funcionário público.  
Nessa situação hipotética, Artur cometeu o crime de peculato e Maria, o delito de furto. 
 

194) No que se refere aos delitos previstos na parte especial do CP, julgue o item a seguir. 

Em se tratando do crime de furto mediante fraude, a vítima, ludibriada, entrega, voluntariamente, a coisa ao 
agente. No crime de estelionato, a fraude é apenas uma forma de reduzir a vigilância exercida pela vítima 
sobre a coisa, de forma a permitir a sua retirada. 
 

195) No que concerne a crimes, julgue o item a seguir. 
Considere a seguinte situação hipotética.  
Hugo e Ivo planejaram juntos o furto de uma residência. Sem o conhecimento de Hugo, Ivo levou consigo um 
revólver para garantir o sucesso da empreitada criminosa. Enquanto Hugo subtraia os bens do escritório, Ivo 
foi surpreendido na sala por um morador e acabou matando-o com um tiro. Nessa situação hipotética, Ivo 
responderá por latrocínio, e Hugo, apenas pelo crime de furto. 
 

196) Acerca da legislação penal especial e dos crimes contra a administração pública e contra a fé 

pública, julgue o item subsequente. 
Aquele que ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade 
de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, praticará o delito de 
receptação. 
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197) Nero, trajando roupas características dos manobristas de uma churrascaria, se fez passar por funcionário 

do estabelecimento e, com isso, teve acesso ao quadro de chaves onde eram guardadas as chaves dos carros 
dos clientes. Nero, então, pegou a chave de um dos carros e saiu com o veículo sem ser importunado. Em 
seguida, cruzou a fronteira do Brasil com a Colômbia, onde vendeu o carro como se fosse seu. Na fuga, Nero 
ainda matou, a tiros, dois policiais que o perseguiam.  
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir, que tratam dos crimes contra a vida e 
contra o patrimônio. 
Como enganou todos os funcionários do estabelecimento para levar o veículo de um dos clientes, Nero praticou 
o crime de estelionato. 
 

198) Heleno, empregado temporário da concessionária de serviço público de eletricidade, tendo verificado que 

Maurício possuía, em sua residência, uma ligação de eletricidade clandestina, realizada, fraudulentamente, 
mediante ligação direta entre o poste de energia e a casa, informou-o de que lavraria o auto de infração e iria 
à delegacia registrar a ocorrência de crime. Com a intenção de impedir a aplicação da multa, Maurício ofereceu 
a Heleno a quantia de R$ 100,00, que a aceitou. Heleno, entretanto, comunicou o fato à polícia, o que levou à 
prisão de Maurício. Na delegacia, o agente de polícia Pedro, amigo íntimo de Maurício, convenceu o delegado 
a reservar a melhor cela da repartição pública para o preso.  
A partir da situação hipotética acima, julgue o item seguinte, acerca de crimes contra o patrimônio e 
crimes contra a administração pública. 
Em decorrência da ligação clandestina de eletricidade em sua residência, Maurício responderá pelo crime de 
estelionato. 
 

199) 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. 
 

200) Em relação aos crimes em espécie, julgue o item subsequente. 

Pratica crime de extorsão o funcionário público que, em atividade de fiscalização, constranja, mediante 
violência, a vítima a entregar-lhe determinada soma em dinheiro para evitar a aplicação de penalidade 
administrativa. 
 

201) Na madrugada do dia 20/8/2017, Francisco, escalou o muro que cercava determinada residência e 

conseguiu entrar na casa, onde anunciou o assalto aos moradores. Francisco ameaçou cortar a garganta das 
vítimas com um caco de vidro, caso elas gritassem por socorro ou tentassem chamar a polícia. Ele então 
amarrou as vítimas, explodiu o cofre localizado no andar de cima da casa e subtraiu as joias que encontrou. 
Essas joias foram vendidas a Paulo, que desconhecia a origem do produto por ele adquirido.  
Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item subsequente, relativos a crimes contra o 
patrimônio. 
Francisco praticou o crime de roubo. 
 

202) Na madrugada do dia 20/8/2017, Francisco, escalou o muro que cercava determinada residência e 

conseguiu entrar na casa, onde anunciou o assalto aos moradores. Francisco ameaçou cortar a garganta das 
vítimas com um caco de vidro, caso elas gritassem por socorro ou tentassem chamar a polícia. Ele então 
amarrou as vítimas, explodiu o cofre localizado no andar de cima da casa e subtraiu as joias que encontrou. 
Essas joias foram vendidas a Paulo, que desconhecia a origem do produto por ele adquirido.  
Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item subsequente, relativos a crimes contra o 
patrimônio. 
A utilização de um caco de vidro como arma não majora a pena da infração penal praticada por Francisco, uma 
vez que, para fins penais, se considera arma o instrumento dotado de função precípua de ataque ou defesa, 
como armas de fogo (revólveres, fuzis etc.) ou armas brancas (punhais, estiletes ou facas).  
 

203) Com base no direito penal, julgue o item subsecutivo. 

O roubo perpetrado com violação de patrimônios de diferentes vítimas da mesma família, em um único evento 
delituoso, configura concurso formal de crimes. 
 

204) Mário havia encomendado uma geladeira em uma loja de departamento. No dia da entrega do produto, 

o empregado da transportadora equivocou-se quanto ao número do apartamento de Mário, entregando o bem, 
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por engano, a José, síndico do prédio, que, na ocasião, se ofereceu para guardá-lo e entregá-lo a seu real 
destinatário, já com o objetivo de ficar com o bem para si; e assim o fez.  
Considerando a situação hipotética acima, julgue o item que se segue, no que se refere aos crimes 
contra o patrimônio. 
Em razão de ter recebido a coisa na qualidade de síndico, a pena de José será aumentada em um terço. 
 

205) Mário havia encomendado uma geladeira em uma loja de departamento. No dia da entrega do produto, 

o empregado da transportadora equivocou-se quanto ao número do apartamento de Mário, entregando o bem, 
por engano, a José, síndico do prédio, que, na ocasião, se ofereceu para guardá-lo e entregá-lo a seu real 
destinatário, já com o objetivo de ficar com o bem para si; e assim o fez.  
Considerando a situação hipotética acima, julgue o item que se segue, no que se refere aos crimes 
contra o patrimônio. 
José praticou o crime de apropriação indébita, visto que se apropriou de coisa alheia móvel, com a intenção 
de ficar com o objeto para si. 
 

206) Mário havia encomendado uma geladeira em uma loja de departamento. No dia da entrega do produto, 

o empregado da transportadora equivocou-se quanto ao número do apartamento de Mário, entregando o bem, 
por engano, a José, síndico do prédio, que, na ocasião, se ofereceu para guardá-lo e entregá-lo a seu real 
destinatário, já com o objetivo de ficar com o bem para si; e assim o fez.  
Considerando a situação hipotética acima, julgue o item que se segue, no que se refere aos crimes 
contra o patrimônio. 
No crime de apropriação indébita, o bem jurídico protegido tem por objeto material o direito de propriedade. 
 

207) Acerca dos crimes contra o patrimônio, e sua tipicidade, julgue o item que se segue. 

No crime de estelionato, a fraude, ou ardil, é usada pelo agente para que a vítima, mantida em erro, entregue 
espontaneamente o bem, enquanto, no furto mediante fraude o ardil é uma forma de reduzir a vigilância da 
vítima, para que o próprio agente subtraia o bem móvel. 
 

208) Acerca dos crimes contra o patrimônio, e sua tipicidade, julgue o item que se segue. 

A imputação, no crime de receptação, em qualquer de suas formas, só se dará se houver prova de que o 
agente tinha ciência de que o bem objeto do delito era produto de crime, inadmitindo-se a presunção nesse 
sentido. 
 

209) Acerca dos crimes contra o patrimônio, e sua tipicidade, julgue o item que se segue. 

No crime de apropriação indébita, o agente consegue ou recebe a posse ou detenção do bem móvel de outrem 
já inicialmente de forma clandestina, e o crime se consuma quando logra ter a posse tranquila do objeto material 
do crime. 
 

210) Cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser 

julgada, com relação ao direito penal. 
Robson, motorista profissional, foi contratado por um grupo de pessoas para fazer o transporte em seu 
caminhão, de mercadorias que foram objeto de roubo. No início da viagem, o veículo foi interceptado e o 
motorista, preso pela polícia. Nessa situação, Robson praticou o crime de receptação, na modalidade de 
transportar coisa que sabe ser produto de crime. 
 

211) No que se refere aos crimes contra o patrimônio, julgue o item seguinte. 

O agente que se apropria de algum bem móvel sem dono, abandonado ou perdido, ou realiza ligação elétrica 
clandestina, utilizando energia elétrica alheia, não responde pelo crime de furto. 
 

212) No que se refere aos crimes contra o patrimônio, julgue o item seguinte. 

O fato de subtrair bem móvel alheio para uso transitório, por si só, não é considerado crime. 
 

213) A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue o item seguinte. 

Para que o crime de extorsão seja consumado é necessário que o autor do delito obtenha a vantagem indevida. 
 

214) A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue o item seguinte. 

O indivíduo que fizer uso de violência após subtrair o veículo de outro cometerá o denominado roubo próprio. 
 

215) A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue o item seguinte. 



                                                      

130 

 

A subtração de energia elétrica pode tipificar o crime de furto. 
 

216) A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue o item seguinte. 

O crime de dano não admite a tentativa. 
 

217) Acerca dos crimes contra o patrimônio, e sua tipicidade, julgue o item que se segue.  

No crime de estelionato, a fraude, ou ardil, é usada pelo agente para que a vítima, mantida em erro, entregue 
espontaneamente o bem, enquanto, no furto mediante fraude o ardil é uma forma de reduzir a vigilância da 
vítima, para que o próprio agente subtraia o bem móvel.  
 

218) Acerca dos crimes contra o patrimônio, e sua tipicidade, julgue o item que se segue.  

O uso de violência ou grave ameaça à pessoa é elementar dos tipos de roubo e de extorsão, razão pela qual 
o emprego de arma não é causa de aumento de pena desses particulares delitos, estando subsumido às formas 
simples dos crimes.  
 

219) Acerca dos crimes contra o patrimônio, e sua tipicidade, julgue o item que se segue.  

A imputação, no crime de receptação, em qualquer de suas formas, só se dará se houver prova de que o 
agente tinha ciência de que o bem objeto do delito era produto de crime, inadmitindo-se a presunção nesse 
sentido.  
 

220) Acerca dos crimes contra o patrimônio, e sua tipicidade, julgue o item que se segue.  

O furto privilegiado não se confunde com a aplicação do princípio da bagatela, pois, ao contrário do que se dá 
nas hipóteses de aplicação deste último, não há exclusão da tipicidade, e mantêm-se presentes os elementos 
do crime, ainda que a pena ao final aplicada seja tão somente de multa.  
 

221) Acerca dos crimes contra o patrimônio, e sua tipicidade, julgue o item que se segue.  

No crime de apropriação indébita, o agente consegue ou recebe a posse ou detenção do bem móvel de outrem 
já inicialmente de forma clandestina, e o crime se consuma quando logra ter a posse tranquila do objeto material 
do crime.  
 

222) A droga, ou conjunto de drogas, usada no golpe conhecido como boa-noite, Cinderela, se colocada em 

bebidas e ingerida, pode deixar a pessoa semi ou completamente inconsciente, funcionando, normalmente, 
como um potente sonífero.  
Considerando, por hipótese, que Carlos tenha posto essa substância entorpecente na bebida de Maria 
e esta tenha entrado em sono profundo, julgue o item a seguir. 
Carlos praticará o crime de roubo se, valendo-se do sono de Maria, intencionalmente subtrair-lhe, em seguida, 
seus pertences. 
 

223) Considerando as disposições do Código Penal, julgue o item a seguir. 

A conduta de empregar violência ou grave ameaça contra a vítima para a subtração de coisa alheia configura 
o delito de roubo. 
 

224) No que se refere às contravenções penais, aos crimes em espécie e às leis penais extravagantes, 

julgue o item a seguir. 
O dolo direto ou eventual é elemento subjetivo do delito de violação de direito autoral, não havendo previsão 
para a modalidade culposa desse crime.  
 

225) Julgue o próximo item, relativos a crimes contra a fé pública. 

A consumação do crime de atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância 
que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra 
vantagem ocorre no instante em que o documento falso é criado, independentemente da sua efetiva utilização 
pelo beneficiário. 
 

226) No que se refere aos crimes contra a fé pública, julgue o item seguinte.  

A falsificação de documento público e a falsificação de documento particular são consideradas crimes contra 
a fé pública, sendo a pena imputada ao primeiro tipo penal superior à do segundo.  
 

227) No que se refere aos crimes contra a fé pública, julgue o item seguinte.  
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O crime de falsidade ideológica é considerado crime próprio, admitindo-se a modalidade tentada por ação e 
por omissão.  
 

228) No que se refere aos crimes contra a fé pública, julgue o item seguinte.  

A configuração do crime de moeda falsa exige que a falsificação não seja grosseira.  
 

229) O criminoso que, ao ser abordado por autoridade policial, atribuir-se falsa identidade no intuito de não ser 

preso praticará crime contra a fé pública, não estando sua conduta acobertada pela autodefesa.  
 

230) Acerca dos crimes contra a fé pública e a Administração Pública, julgue o item a seguir.  

O bem jurídico tutelado no crime de fraudes em certames de interesse público não é a fé pública, mas sim a 
Administração Pública, em seus aspectos material e moral.  
 

231)  Juan, cidadão espanhol, que havia sido expulso do Brasil após cumprimento de pena por tráfico 

internacional de drogas, retornou ao país, sem autorização de autoridade competente, para visitar sua 
companheira e seu filho, nascido no curso do cumprimento da pena. Nessa situação, para que o simples 
reingresso de Juan ao Brasil configurasse crime, seria necessário que ele praticasse nova infração, de natureza 
dolosa, em território nacional.  
 

232) Acerca dos crimes contra a fé pública, julgue o item subsequente. 

É atípica a conduta de quem restitui à circulação cédula recolhida pela administração pública para ser 
inutilizada. 
 

233) Acerca dos crimes contra a fé pública, julgue o item subsequente.  

É atípica a conduta de quem restitui à circulação cédula recolhida pela administração pública para ser 
inutilizada.  
 

234) Acerca dos crimes contra a fé pública, julgue o item subsequente.  

O direito penal não pune os atos meramente preparatórios do crime, razão pela qual é atípica a conduta de 
quem simplesmente guarda aparelho especialmente destinado à falsificação de moeda sem efetivamente 
praticar o delito.  
 

235) Quanto ao direito penal e às leis penais extravagantes, julgue o item que se segue. 

O objeto jurídico dos crimes contra a fé pública é a administração pública, levando-se em conta seu interesse 
patrimonial e moral em relação aos papéis públicos. 
 

236) Acerca dos crimes contra a fé pública e contra a administração pública, julgue o próximo item. 

O médico que, no exercício de sua profissão, fornecer atestado médico falso, pratica o crime de falsidade de 
atestado médico, que, se cometido com o intuito de lucro, deve ser punido de forma mais severa. 
 

237) Com relação aos crimes contra a fé pública, julgue o item que se segue.  

Considere a seguinte situação hipotética.  
Kátia, proprietária de uma lanchonete, recebeu, de boa-fé, uma moeda falsa. Após constatar a falsidade da 
moeda, para não ficar no prejuízo, Kátia restituiu a moeda à circulação.  
Nessa situação, a conduta de Kátia é atípica, pois ela recebeu a moeda falsa de boa-fé. 
 

238) O objeto jurídico dos crimes contra a fé pública é a administração pública, levando-se em conta seu 

interesse patrimonial e moral em relação aos papéis públicos. 
 

239) Acerca dos crimes contra a administração pública, julgue o item a seguir.  
Situação hipotética:  
Com o intuito de prejudicar a candidatura de Flávio, seu concorrente eleitoral, Alberto procurou uma delegacia 
de polícia e imputou falsamente a Flávio os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Reduzida a 
termo essas declarações, a autoridade policial instaurou inquérito policial para apurar os delitos. Assertiva: 
Nessa situação, Alberto responderá pelo crime de fraude processual.  
 

240) Um ordenador de despesas de determinado órgão público federal utilizou verba legalmente destinada à 

compra de computadores para a reforma dos banheiros da instituição, que estavam em situação precária. 
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Nesse caso, o ordenador não cometeu crime, uma vez que a verba foi empregada em prol da própria 
administração pública. 
 

241) A respeito dos crimes contra a administração pública, julgue o item seguinte. 

Pratica crime de excesso de exação o funcionário público que pratica violência no exercício de função ou a 
pretexto de exercê-la. 
 

242) O último título da parte especial do Código Penal trata dos crimes contra a administração pública. Nele, 

são previstas condutas criminosas que atingem diretamente a administração pública e indiretamente um 
número indeterminado de pessoas.  
Acerca dos sujeitos ativos e passivos nos crimes cometidos contra a administração pública, julgue o 
item seguinte. 
Os crimes cometidos contra a administração pública são delitos que têm servidores públicos por autores ou 
sujeitos ativos. 
 

243) Julgue o item seguinte, acerca do tratamento do sigilo e do segredo no direito penal no âmbito 
dos crimes contra a administração pública.  
Servidor público que tenha revelado fato do qual teve conhecimento em razão do cargo que exerce e que 
deveria permanecer em segredo terá cometido crime de divulgação de segredo.  
 

244) Ângelo, funcionário público exercente do cargo de fiscal da Agência de Fiscalização do DF (AGEFIS), no 

exercício de suas funções, exigiu vantagem indevida do comerciante Elias, de R$ 2.000,00 para que o 
estabelecimento não fosse autuado em razão de irregularidades constatadas. Para a prática do delito, Ângelo 
foi auxiliado por seu primo, Rubens, taxista, que o conduziu em seu veículo até o local da fiscalização, 
previamente acordado e consciente tanto da ação delituosa que seria empreendida quanto do fato de que 
Ângelo era funcionário público. Antes que os valores fossem entregues, o comerciante, atemorizado, conseguiu 
informar policiais militares acerca dos fatos, tendo sido realizada a prisão em flagrante de Ângelo.  
Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. 
Se Ângelo for condenado pela prática do delito praticado contra a administração pública, não caberá a seguinte 
agravante, prevista em artigo do CP: Ter o agente cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever 
inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão.  
 

245) Julgue o item seguinte, acerca do tratamento do sigilo e do segredo no direito penal no âmbito 
dos crimes contra a administração pública.  
O empréstimo de senha entre servidores de uma mesma repartição para acesso a banco de dados ou a sistema 
de informações da administração pública comum aos usuários caracteriza crime contra a administração 
pública.  
 

246) Julgue o item subsequente, relativos a crimes contra a administração pública.  

Situação hipotética:  
Enquanto aguardava a audiência de custódia, um indivíduo preso em flagrante pelo delito de tráfico 
internacional de drogas pediu para ir ao banheiro. Por descuido dos agentes, quebrou uma janela e, mediante 
grave ameaça, conseguiu fugir. Assertiva: Nessa situação, a evasão do preso é considerada atípica, pois 
ocorreu violência apenas contra a coisa.  
 

247) Acerca da legislação penal especial e dos crimes contra a administração pública e contra a fé 
pública, julgue o item subsequente. 
Aquele que emitir, sem permissão legal, título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador 
praticará crime contra a ordem econômica, as relações de consumo e a economia popular. 
 

248) Em relação aos delitos contra a administração pública, julgue o próximo item. 

Pratica o delito de excesso de exação o funcionário público que exige tributo que sabe ser indevido. 
 

249) No que se refere aos crimes contra a administração pública, julgue o próximo item. 

A pessoa que, ao ser abordada pela polícia, ofender um policial terá praticado o crime de desacato. 
 

250) No que se refere aos crimes contra a administração pública, julgue o próximo item. 

O funcionário de tribunal que, aproveitando-se das facilidades do cargo que ocupa, patrocina, nesse tribunal, 
os interesses de um amigo seu pratica o delito de advocacia administrativa. 
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251) No que se refere aos crimes contra a administração pública, julgue o próximo item. 

O juiz que, tendo recebido de um funcionário do tribunal onde atua pedido para que priorizasse o andamento 
de processo de um conhecido desse funcionário, por indulgência, não comunicar o fato à corregedoria do 
tribunal praticará o delito de condescendência criminosa. 

 

257) Paulo, delegado de polícia, exigiu de Carlos certa quantia em dinheiro para alterar o curso de investigação 

policial, livrando-o de um possível indiciamento. Quando da exigência, se encontrava acompanhado de 
Joaquim, que não era funcionário público, mas participou ativamente da conduta, influenciando a vítima a 
dispor da importância exigida, sob o argumento de que o policial civil poderia beneficiá-lo. Nessa situação, 
Paulo e Joaquim, mesmo que Carlos não aceite a exigência, responderão pelo crime de concussão. 
 

258) Geraldo, imputável, após ser abordado por 3 policiais militares em uma blitz, com a clara intenção de 

menosprezar e desprestigiar a função do agente público, passou a ofender verbalmente toda a guarnição 
policial, tendo, em decorrência disso, recebido voz de prisão e sido conduzido à presença da autoridade policial 
competente. Nessa situação, Geraldo responderá pelo crime de desacato por três vezes, considerando-se o 
número de policiais que foram ofendidos, sujeitos passivos principais do delito. 
 

259) A respeito dos crimes contra o patrimônio e contra a administração pública, julgue o seguinte 

item. 
Caso um policial federal preste ajuda a um contrabandista para que este ingresse no país e concretize um 
contrabando, consumar-se-á o crime de facilitação de contrabando, ainda que o contrabandista não consiga 
ingressar no país com a mercadoria. 
 

260) Em relação aos crimes contra a administração pública, julgue o item seguinte. 

O agente público que, descumprindo dever funcional, praticar ato de ofício apenas por ceder à influência de 
outrem comete o crime de prevaricação. 
 

261) Em relação aos crimes contra a administração pública, julgue o item seguinte. 

O agente público que, mediante ameaças e lesão corporal, exige vantagem pecuniária indevida comete o crime 
de concussão. 
 

262) Em relação aos crimes contra a administração pública, julgue o item que se segue. 

O agente que solicita vantagem a pretexto de influir em ato funcional praticado por funcionário público comete 
o crime de exploração de prestígio, cujo sujeito ativo deve ser funcionário público. 

.............................................
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.............................................
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.............................................
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263) Acerca dos crimes contra a administração pública, julgue o item subsequente. 

O servidor público que se apropria, em proveito próprio, de dinheiro público de que tem a posse em razão do 
cargo que ocupa, pratica o crime de peculato. 
 

264) Julgue o item a seguir, relativamente ao disposto no Código Penal. 

Diferem os crimes de concussão e de corrupção passiva porque naquele o sujeito ativo do delito exige, 
enquanto neste o sujeito ativo solicita ou recebe, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 

 

Gabarito 
 

01 -  02 -  03 -  04 -  05 -  06 -  07 -  08 -  09 -  10 - C 

11 - E 12 - E 13 - C 14 -  15 -  16 -  17 -  18 -  19 -  20 - E 

21 - C 22 - E 23 - C 24 -  25 -  26 -  27 -  28 -  29 -  30 -  

31 -  32 -  33 -  34 - 35 -  36 -  37 -  38 -  39 -  40 -  

41 -  42 -  43 -  44 -  45 -  46 -  47 -  48 -  49 -  50 -  

51 -  52 -  53 -  54 -  55 -  56 -  57 -  58 -  59 -  60 -  

61 -  62 -  63 -  64 –  65 -  66 -  67 - E 68 - C 69 - C 70 - C 

71 - C 72 -  73 -  74 -  75 -  76 -  77 -  78 -  79 -  80 -  

81 -  82 -  83 -  84 -  85 -  86 -  87 -  88 -  89 -  90 -  

91 -  92 -  93 - 94 -  95 -  96 -  97 -  98 -  99 -  100 -  

101 -  102 -  103 -  104 -  105 -  106 -  107 -  108 -  109 -  110 -  

111 -  112 -  113 -  114 -  115 -  116 -  117 -  118 -  119 -  120 -  

121 -  122 -  123 -  124 -  125 -  126 -  127 -  128 -  129 -  130 -  

131 -  132 -  133 - E 134 - C 135 - E 136 -  137 -  138 -  139 -  140 -  

141 -  142 -  143 -  144 -  145 -  146 -  147 -  148 -  149 -  150 -  

151 -  152 -  153 -  154 -  155 -  156 -  157 -  158 -  159 -  160 -  

161 -  162 -  163 -  164 -  165 -  166 -  167 -  168 -  169 -  170 - C 

171 -  172 -  173 -  174 -  175 -  176 -  177 -  178 -  179 -  180 -  

181 -  182 -  183 -  184 -  185 -  186 -  187 -  188 -  189 -  190 -  

191 -  192 -  193 - 194 -  195 -  196 -  197 - E  198 -  199 -  200 -  

201 -  202 -  203 -  204 -  205 -  206 - E 207 -  208 -  209 -  210 -  

211 -  212 -  213 -  214 -  215 -  216 - E 217 - C  218 -  219 -  220 -  

221 -  222 -  223 -  224 -  225 -  226 -  227 -  228 -  229 -  230 -  

231 -  232 -  233 -  234 -  235 -  236 -  237 -  238 -  239 -  240 -  

241 -  242 -  243 -  244 -  245 -  246 -  247 -  248 - C 249 -  250 -  

251 -  252 -  253 -  254 -  255 -  256 -  257 -  258 -  259 -  260 -  

261 -  262 -  263 -  264 -  ****** ****** ***** ****** ****** ****** 

 
 
 

2ª Coletânea de Exercícios 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
01) Em relação à aplicação da lei penal no espaço, é INCORRETO afirmar que: 
A) um dos princípios que regem a matéria é o da territorialidade. Este princípio é absoluto e não admite 
exceções. 
B) é possível a aplicação da lei penal pátria a crime cometido fora do território nacional. 
C) é possível a aplicação da lei penal pátria a crime cometido por estrangeiro contra brasileiro. 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
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D) um dos princípios que regem a matéria é o da justiça universal. Regula as situações em que a punição é de 
interesse da humanidade. 
E) o brasileiro que comete um crime no exterior e se refugia no Brasil não poderá ser extraditado. 

 
04) A respeito da lei penal no tempo, marque a opção FALSA. 
A) A denominada lei penal intermediária, sendo a mais benéfica, retroagirá em relação à lei anterior (do tempo 
do fato) e será, ao mesmo tempo, ultrativa em relação à lei posterior (que a sucedeu antes do esgotamento 
dos efeitos jurídico-penais do acontecimento delitivo). 
B) A lei posterior, que deixa de considerar como crime uma determinada conduta, retroage para alcançar os 
fatos anteriores à sua vigência, ainda que definitivamente julgados. 
C) As leis excepcionais ou temporárias são ultrativas, ou seja, tem eficácia mesmo depois de cessada sua 
vigência, regulando os fatos praticados durante seu tempo de duração. 
D) Em decorrência do princípio da legalidade, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o agente. 
E) Em virtude da abolitio criminis cessam a execução e os efeitos principais da sentença condenatória, como 
a imposição de pena, permanecendo os efeitos secundários, como a reincidência e a menção do nome do réu 
no rol dos culpados. 
 
05) Dados os enunciados: 
I – O princípio da legalidade, previsto no art. 1.º do Código Penal, tem como fundamento o princípio nullum 
crimen, nulla poena sine praevia lege. 
II – A lei penal, ao entrar em conflito com lei penal anterior, pode apresentar as seguintes situações: novatio 
legis incriminadora, abolitio criminis, novatio legis in pejus e novatio legis in mellius. 
III – O Código Penal brasileiro, no que diz respeito ao tempo do crime, adotou a teoria da atividade, pelo que 
se considera a imputabilidade do agente no momento em que o crime é cometido, sendo irrelevante, para 
tanto, o momento da produção do resultado. 
IV – No tocante ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou a chamada teoria mista, que leva em conta 
tanto o local onde ocorreu a conduta quanto o local onde se deu o resultado. 
V – Em relação à lei penal no espaço, a legislação penal brasileira adotou o chamado princípio da 
territorialidade temperada, pelo qual a lei penal brasileira é, em regra, aplicada aos crimes praticados no 
território nacional, tendo como exceções as convenções, tratados e regras de direito internacional. 
São verdadeiros 
A) I, II, III, IV e V. 
B) somente I e II. 
C) somente I e V. 
D) somente II e IV. 
E) somente I, II e III. 
 
06) No tema de aplicação da lei penal no tempo: 
A) havendo sucessão de leis penais no tempo é aplicável a lei intermediária se ela for a mais favorável; 
B) O Código Penal prevê a combinação de leis sucessivas sempre que a fusão possa beneficiar o réu; 
C) O Código Penal veda a lex tertia; 
D) Verifica-se a maior favorabilidade da lei, no exame da norma em abstrato. 
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07) Conforme o princípio tempus regit actum, a lei penal aplica-se às condutas ocorridas durante sua 
vigência. Todavia, para solucionar as questões advindas da sucessão de leis penais, há princípios de 
direito intertemporal. Assim:  
I. a regra da irretroatividade vale apenas em relação à nova lei mais gravosa;  
II. para aplicar a lei mais favorável ao réu definitivamente condenado, deve-se esperar o término do respectivo 
período de vacatio legis;   
III. por serem dotadas de ultra-atividade, as leis excepcionais e temporárias aplicam-se a quaisquer delitos, 
desde que seus resultados tenham ocorrido durante sua vigência;   
IV. a abolitio criminis alcança até os fatos definitivamente julgados. Analisando as assertivas acima, pode-se 
afirmar que: 
A) todas estão corretas; 
B) estão erradas as de números I e II; 
C) estão erradas as de números II e III; 
D) estão erradas as de números I e IV. 
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14) Sobre a lei penal, é CORRETO afirmar que: 
A) São espécies de extra-atividade da lei penal a retroatividade in malam partem e a ultra-atividade. 
B) A lei temporária é exceção ao princípio da irretroatividade da lei penal, sendo ela ultra-ativa. 
C) A abolitio criminis equivale à extinção da punibilidade dos fatos praticados anteriormente à edição da nova 
lei e faz cessar todos os efeitos penais e civis da sentença condenatória transitada em julgado. 
D) Em matéria de prescrição, assim como para determinação do tempo do crime, a teoria adotada pelo Código 
Penal é a da atividade. 
 
15) No que concerne ao tempo do crime, nosso Código Penal adotou a teoria: 
A) do resultado; 
B) da ubiquidade; 
C) mista; 
D) da atividade. 
 
16) Quanto à aplicação da lei penal no espaço, aponte a alternativa incorreta. 
A) O Código Penal adotou, como regra, o princípio da territorialidade. 
B) na aplicação do princípio da territorialidade, território jurídico compreende todo o espaço em que o Estado 
exerce a sua soberania. 
C) Conforme o art. 7º, I, a, do Código Penal, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, 
os crimes contra a honra do Presidente da República Federativa do Brasil. 
D) A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas. 
 
17) Segundo a teoria da atividade, considera-se tempo do crime: 
A) o momento da conduta. 
B) o momento da consumação do crime. 
C) o momento em que se realiza o efeito da ação ou omissão. 
D) o momento da conduta ou o momento do resultado. 
 
18)  São princípios que regem a aplicação da lei penal no espaço: 
A) da territorialidade, da defesa, da justiça universal, da nacionalidade e da continuidade. 
B) da territorialidade, da defesa, da representação, da justiça universal e da nacionalidade. 
C) da defesa, da justiça universal, da nacionalidade, da representação e da continuidade. 
D) da territorialidade, da defesa, da justiça universal, do espaço mínimo e da continuidade. 
 
19) O Código Penal adotou: 
A) a teoria do resultado, em relação ao tempo do crime, e a teoria da ubiquidade, em relação ao lugar do crime. 
B) a teoria da atividade, em relação ao tempo do crime, e a teoria da ubiquidade, em relação ao lugar do crime. 
C) a teoria da atividade, em relação ao tempo do crime, e a teoria do resultado, em relação ao lugar do crime. 
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D) a teoria do resultado, em relação ao tempo do crime, e a teoria da atividade, em relação ao lugar do crime. 
 
20) A Lei nº 10.826/2003 (Sistema Nacional de Armas), que revogou a Lei nº 9.437/97, mesmo prevendo 
o crime de porte ilícito de arma, não contemplou a hipótese prevista no art.10, § 3º, IV, da lei revogada 
(que tratava do mesmo delito e estabelecia penas mais severas de 2 a 4 anos de reclusão e multa para 
o réu que possuísse condenação anterior por crime contra a pessoa, contra o patrimônio e por tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins). É correto afirmar, então, no caso de réu já condenado 
definitivamente como incurso no preceito revogado, 
A) a irretroatividade do novo ordenamento penal, considerando que, em geral, a lei rege os fatos praticados 
durante a sua vigência (tempus regit actum). 
B) a retroatividade da nova lei, mais favorável, para desqualificar circunstância específica mais gravosa, 
anterior a sua vigência, com a adequação da sanção imposta, na via própria. 
C) a retroatividade da nova lei, sem a possibilidade, contudo, de ela gerar efeitos concretos na atenuação da 
pena, tendo em conta a decisão condenatória transitada em julgado. 
D) tratar-se de caso de ultratividade da lei, porque o fato punível e a circunstância mais gravosa ocorreram e 
foram considerados na vigência da lei revogada. 
 
21) JOSÉ foi vítima de um crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, do C. Penal), de autoria de 
CLÓVIS. O Código Penal, em seu art. 4º, com vistas à aplicação da lei penal, considera praticado o 
crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. No curso do 
crime em questão, antes da liberação involuntária do ofendido, foi promulgada e entrou em vigor lei 
nova, agravando as penas. Assinale a opção correta. 
A) A lei nova, mais severa, não se aplica ao fato, frente ao princípio geral da irretroatividade da lei. 
B) A lei nova, mais severa, não se aplica ao fato, em obediência à teoria da atividade. 
C) A lei nova, mais severa, é aplicável ao fato, porque sua vigência é anterior à cessação da permanência. 
D) A lei nova, mais severa, não se aplica ao fato, porque o nosso ordenamento penal considera como tempo 
do crime, com vistas à aplicação da lei penal, o momento da ação ou omissão e o momento do resultado, 
aplicando-se a sanção da lei anterior, por ser mais branda. 
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26) A respeito dos entendimentos sumulados é INCORRETO afirmar: 
A) Para o Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem agravar a pena-
base.  
B) Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena na terceira fase nas hipóteses de roubo 
majorado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera alusão ao número de majorantes.  
C) Segundo o Supremo Tribunal Federal, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao delito 
permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.  
D) De acordo com súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, é direito do defensor, no interesse do 
representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório 
realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.  
E) De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível aplicar ao delito de furto qualificado pelo concurso 
de agentes aumento idêntico ao previsto para o roubo majorado pelo concurso de agentes, visto que mais 
benéfico.  
 
27) João cometeu um crime para o qual a lei vigente na época do fato previa pena de reclusão. 
Posteriormente, lei nova estabeleceu somente a sanção pecuniária para o delito cometido por João. 
Nesse caso, 
A) a aplicação da lei nova depende da expressa concordância do Ministério Público.  
B) aplica-se a lei nova somente se a sentença condenatória ainda não tiver transitado em julgado.  
C) não se aplica a lei nova, em razão do princípio da irretroatividade das leis penais.  
D) aplica-se a lei nova, mesmo que a sentença condenatória já tiver transitado em julgado.  
E) a aplicação da lei nova, se tiver havido condenação, depende do reconhecimento do bom comportamento 
carcerário do condenado.  
 
28) José, brasileiro, cometeu crime de peculato, apropriando- se de valores da embaixada brasileira no 
Japão, onde trabalhava como funcionário público. Em tal situação, 
A) somente se aplica a lei brasileira se José não tiver sido absolvido no Japão, por sentença definitiva.  
B) somente se aplica a lei brasileira se José não tiver sido processado pelo mesmo fato no Japão.  
C) aplica-se a lei brasileira, independentemente da existência de processo no Japão e de entrada do agente 
no território nacional.  
D) a aplicação da lei brasileira, independe da existência de processo no Japão, mas está condicionada à 
entrada do agente no território nacional.  
E) aplica-se a lei brasileira, somente se for mais favorável ao agente do que a lei japonesa.  
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E) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. 
 
32) O Princípio da Legalidade é também denominado de: 
A) Reserva Legal. 
B) Common Law. 
C) Analogia Legal. 
D) Liberdade Legal. 
 
33) O Código Penal, em relação à aplicação da Lei Penal no tempo, determina a: 
A) retroatividade da lei posterior mais benigna desde que o fato ainda não tenha transitado em julgado. 
B) retroatividade irrestrita da lei posterior mais benigna. 
C) retroatividade irrestrita apenas no caso de abolitio criminis. 
D) irretroatividade para os fatos já transitados em julgado. 
 
34) Ulisses sequestrou a adolescente Penélope com o fim de obter certa quantia como resgate, levando-
a para o estado do rio. Uma semana após, Ulisses descobriu que sequestrara a pessoa errada e que 
Penélope era moça pertencente à família muito pobre. Diante disto, espontaneamente, libertou 
Penélope, ilesa, sem nada receber. Ocorre que, enquanto Ulisses mantinha Penélope privada de sua 
liberdade, outra lei entrou em vigor, dispondo de modo mais severo quanto à punição do crime. 
Assinale a alternativa incorreta. 
A) a lei posterior será aplicada no caso narrado, pois "extorsão mediante sequestro" é crime permanente. 
B) o fato praticado por Ulisses tipifica-se como crime impossível. 
C) no caso, não será aplicada a lei mais severa, pois a constituição somente admite a retroatividade de lei 
posterior mais benéfica. 
D) de acordo com o Código Penal, Ulisses responderá por tentativa de "extorsão mediante sequestro". 
 
35) No que se refere ao tempo do crime, para a teoria da atividade: 
A) Considera-se cometido o delito no momento da produção de seu resultado, não se levando em conta a 
ocasião em que o agente praticou a ação. (essa é a Teoria do Resultado) 
B) Considera-se cometido o crime no momento da ação ou da omissão do agente, aplicando-se ao fato lei 
vigente ao tempo da ação ou da omissão. (art. 4º, CP) 
C) O tempo do crime tanto pode ser o momento da ação como o do resultado, aplicando-se qualquer uma das 
leis em vigor nessas oportunidades. (essa é a Teoria Mista) 
D) Considera-se cometido o crime no momento da ação ou da omissão do agente, aplicando-se ao fato a lei 
vigente ao tempo do resultado da ação ou da omissão. (aplica-se a lei vigente no momento da ação/omissão, 
sempre considerando a questão da atividade e extratividade da lei penal) 
 
36) É correto afirmar: 
A) A lei excepcional ou temporária, decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a 
determinaram, não se aplica ao fato praticado durante sua vigência. (é óbvio que se aplica, entretanto, essas 
leis possuem um período temporal limitado) 
B) A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias 
que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. (art. 3, CP) 
C) A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias 
que a determinaram, aplica-se ao fato praticado após sua vigência. (com certeza não, aplica-se tão somente 
aos fatos ocorridos durante a vigência dessas leis, seja lex mitior seja lex gravior) 
D) A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias 
que a determinaram, aplica-se ao fato praticado antes de sua vigência. (também não é o caso, aplica-se tão 
somente aos fatos ocorridos durante a vigência dessas leis, seja lex mitior seja lex gravior) 
 
37) O conceito analítico de crime é um conceito estritamente jurídico, próprio da dogmática jurídico-
penal, e refere-se aos elementos constitutivos do crime. Tal conceito visa a observação, em ordem 
sucessiva, desses elementos. A análise assim realizada permitirá concluir se o fato observado 
constitui, ou não, um crime. Tal análise deve ser feita, do primeiro para o último elemento, na seguinte 
ordem sucessiva: 
A) tipicidade; culpabilidade; ilicitude; ação. 
B) tipicidade; ilicitude; culpabilidade; ação. 
C) ação; ilicitude; tipicidade; culpabilidade. 
D) ação; tipicidade; ilicitude; culpabilidade. 
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38) Assinale a alternativa CORRETA. "Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro": 
A) os crimes de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil; (art. 7º, I, d, CP) 
B) os crimes contra a vida ou a liberdade do Governador do Distrito Federal; (por expressa determinação legal, 
são os crimes contra a vida ou a liberdade do Presidente da República, art. 7º, I, a, CP) 
C) os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil não se obrigou a reprimir; (somente aqueles em que o 
Brasil se obrigou a reprimir, princípio da legalidade, art. 7º, II, a, CP) 
D) os crimes de tortura, sendo a vítima brasileira, ainda que o agente se encontre em local fora de jurisdição 
brasileira. (somente se preencher os requisitos do art. 7º, parágrafo 2º, CP, em decorrência do princípio da 
personalidade passiva) 
 
39) De acordo com o princípio constitucional da legalidade: 
A) Alguém só pode ser punido se, anteriormente ao fato por ele praticado, existir uma lei que o considere como 
crime. (art. 5º, XXIX, CF) 
B) A norma penal sempre será vigente e juridicamente eficaz se for benéfica ao réu. (a lei penal, regra geral, 
possui atividade, ou seja, não retroage salvo para beneficiar o réu. art. 5º, XL, CF/88) 
C) O ato antissocial só será punido se estiver consignado na Carta Magna.  
D) Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. (trata-se de princípio 
processual-penal e não de direito penal, previsto no art. 5º, LIV, CF/88) 
 
40) Assinale a opção correta: 
A) princípio da legalidade constitui uma real limitação ao poder estatal de interferir na esfera das liberdades 
individuais; (nullum crimen, nulla poena sine lege!) 
B) tempo do crime considerado pelo Código Penal é momento do resultado; (art. 4º, CP - teoria da atividade) 
C) A medida provisória mesmo antes de publicada no Diário Oficial, pode instituir crime e pena criminal;  
D) Pelo princípio da legalidade, a exigência da lei prévia e estrita impede a aplicação, no Direito Penal, da 
analogia in bonam partem, mas não obsta a aplicação da analogia in malam partem, justificada pela equidade.  
 
41) Em relação ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria: 
A) do resultado; 
B) da ubiquidade; (art. 6º, CP. leva em consideração tanto o lugar da ação/omissão, no todo ou em parte, bem 
como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado) 
C) da territorialidade;  
D) da extraterritorialidade 
 
42) Considera-se lugar do crime 
A) aquele em que se realizou qualquer dos momentos do "iter". 
B) onde o agente praticou os atos executórios. 
C) aquele em que o agente desenvolveu a atividade criminosa. 
D) o lugar da produção do resultado. 
E) o local da consumação. 
 
43) Se o agente atira na vítima quando tinha 17 anos e a vítima morre vinte dias depois, quando o agente 
já completou 18 anos: 
A) responderá pelo crime, pois considera-se tempo do crime o da ação ou da omissão. 
B) não responderá, pois tempo do crime é o da conduta e não o do resultado. 
C) responderá, mas o fundamento é o de que o tempo do crime é o do resultado. 
 
44) Se o agente inicia o sequestro quando ainda era menor de 18 anos, mas retém a vítima após alcançar 
a maioridade: 
A) responderá pelo sequestro 
B) não responderá, pois o tempo do crime é o da conduta. 
 
45) Assinale a correta:  
A) a lei nova mais benéfica retroage sem nenhuma limitação, mas não pode alcançar sentença condenatória 
transita em julgado. 
B) a lei nova descriminante, além de extinguir o crime, também afasta a execução e os efeitos penais e cíveis 
da sentença condenatória. 
C) a medida provisória, quando convertida em lei federal, pode estabelecer crimes e cominar penas. 
D) o princípio da determinação é corolário do princípio da legalidade. 
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46) A lei penal: 
A) é aplicável apenas no território brasileiro, princípio da territorialidade 
B) é aplicável também em relação a fatos ocorridos no exterior, mas somente quando a vítima tiver sido 
brasileira  
C) tem aplicação extraterritorial e sempre incide incondicionadamente 
D) é aplicável a fatos ocorridos no exterior 
 
47) Qual a alternativa correta?  
A) Só é considerado local de crime uma área geográfica circunscrita onde ocorreu um homicídio.  
B) O Código de Processo Penal determina que as perícias estão impedidas de serem realizadas em locais de 
crime violados ou inidôneos.  
C) Indícios são provas materiais analisadas e comprovadamente relacionadas com o local do crime, com a 
vítima ou com o suposto agressor.  
D) Chamamos de vestígios aos elementos materiais encontrados no local de crime que só após exame 
laboratorial, demonstraram estar relacionados com o assassino.  
E) No local de crime, os peritos são orientados a recolherem apenas achados materiais que possam estar 
relacionados com o delito.  
 
48) Por iter criminis compreende-se o conjunto de: 
A) atos de execução do delito. 
B) atos preparatórios antecedentes ao delito. 
C) atos de consumação do delito. 
D) fases pelas quais passa o delito. 
 
49) João subtrai uma furadeira pertencente a seu vizinho José, sem que este saiba disto, com o intuito 
de usá-la para pendurar um quadro na sala de sua casa, devolvendo-a intacta, minutos depois, no 
mesmo lugar. José descobre tal fato. Na hipótese, ocorreu:  
A) apropriação indébita – art. 168, caput, do código penal. 
B) furto simples – art. 155, caput, do código penal. 
C) furto de uso, que é fato atípico. 
D) roubo simples – art. 157, caput, do código penal. 
 
50) Henrique furtou a bicicleta de Carlos. Após alguns dias, envergonhado de tal ato, Henrique compra 
outra bicicleta nova e a restitui a Carlos. Nesta hipótese, 
A) a pena imposta a Henrique deverá se situar no patamar mínimo, sem qualquer diminuição. 
B) a pena imposta a Henrique será reduzida de um a dois terços, diante do arrependimento posterior. 
C) Carlos poderá perdoar Henrique e este não será processado por crime de furto. 
D) a ação penal só poderá ser proposta com a representação de Carlos. 
 
51) O Código Penal, em relação à aplicação da Lei Penal no tempo, determina a: 
A) retroatividade da lei posterior mais benigna desde que o fato ainda não tenha transitado em julgado. 
B) retroatividade irrestrita da lei posterior mais benigna. 
C) retroatividade irrestrita apenas no caso de abolitio criminis. 
D) irretroatividade para os fatos já transitados em julgado. 
 
52) O funcionário público que exige de um indivíduo, contribuição social, que sabe indevida, comete 
crime de: 
A) peculato. 
B) concussão. 
C) excesso de exação. 
D) corrupção ativa. 
 
53) Constitui causa de diminuição de pena prevista na Parte Geral do Código Penal, 
A) o crime impossível. 
B) o arrependimento posterior. 
C) a desistência voluntária. 
D) o arrependimento eficaz. 
 
54) Assinale a alternativa em que são apontados os crimes contra a administração pública, praticados 
por funcionário público. 
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A) Corrupção ativa, contrabando ou descaminho e tráfico de influência. 
B) Concussão, peculato e prevaricação. 
C) Facilitação de contrabando e descaminho, violência arbitrária e usurpação de função pública. 
D) Corrupção passiva, violação de sigilo funcional e desacato. 
 
55) Professor que, falando ao telefone, assiste impassível ao afogamento de seu instruendo 
adolescente, durante sessão prática de natação, comete crime: 
A) omissivo impróprio. 
B) omissivo próprio. 
C) omissivo por comissão. 
D) comissivo impróprio. 
E) comissivo próprio. 
 
56) Joaquim atropela Raimundo que veio a falecer em decorrência da ingestão de veneno, tomado 
pouco antes de ser atropelado. Do enunciado é certo aduzir: 
A) Joaquim deve ser punido por crime de homicídio culposo. 
B) Há a exclusão da causalidade decorrente da conduta – causa absolutamente independente –, mas 
responderá pela lesão corporal sofrida pelo Raimundo. 
C) Independente do resultado aplica-se a teoria do evento mais gravoso. 
D) É o genuíno caso do crime preterdoloso. 
 
57)  Pedro e João, irmãos, nadavam em um lago, momento em que o primeiro começa a se afogar. João, 
no entanto, permanece inerte, eximindo-se de qualquer intervenção. Pedro, afinal, vem a falecer. A 
responsabilidade de João será: 
A) Por crime de homicídio doloso, aplicando-se as regras da omissão imprópria. 
B) Por crime de homicídio culposo, aplicando-se as regras da omissão imprópria. 
C) Pelo crime de perigo, tipificado no art. 132 do Código Penal (perigo para a vida ou saúde de outrem). 
D) Por crime de omissão de socorro. 
E) Por crime de abandono de incapaz. 
 
58) Um guarda ferroviário encontra, por volta das 23 horas, um bêbado desacordado sobre os trilhos. 
Como o próximo trem só passaria por ali às 6 horas da manhã do dia seguinte, optou por lá deixá-lo, 
até por volta das 4 ou 5 horas, momento em que o retiraria, antes, portanto, do trem passar. A omissão 
do guarda: 
A) Determinará sua responsabilidade por tentativa de crime omissivo impróprio, face a sua posição de 
garantidor. 
B) Determinará sua responsabilidade por tentativa de crime omissivo próprio. 
C) Determinará sua responsabilidade por crime de perigo. 
D) Responderá por crime de omissão de socorro. 
E) Sua conduta é penalmente irrelevante. 
 
59) Marcos, querendo matar seu vizinho, faz um disparo em sua direção. No entanto, não chega nem a 
lesioná-lo. Marcos: 
A) responderá por homicídio tentado. 
B) não responderá por crime nenhum, pois nem chegou a atingir seu vizinho. 
C) responderá por tentativa de lesão corporal. 
D) responderá lesão corporal consumada. 
  
60) De acordo com o CP, considera-se praticado o crime: 
A) somente no lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. 
B) somente no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. 
C) no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria 
produzir-se o resultado. 
D) todas as alternativas estão corretas. 
 
61) “C” debate-se na água, prestes a afogar-se. “A” pretende salvá-lo, utilizando o único barco 
disponível, que pertence a “B”, sendo impedido por este, que retém o barco, pois teme estragá-lo. A 
vítima morre, constatando-se que teria sido salva se “B” não retivesse o barco. “B” responderá: 
A) pela prática de crime de homicídio culposo; 
B) Pela Prática De Crime De Homicídio Doloso; 
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C) Pela Prática De Homicídio Culposo Com O Aumento Da Pena Relativo À Omissão De Socorro; 
D) Pelo Crime De Omissão De Socorro Seguido De Morte; 
E) Pelo Crime De Omissão De Socorro Culposo. 
 
62) Uma pessoa vai à praia com seu filho menor e, desejando refrescar-se nas águas do mar, pede a 
alguém que está ao lado para "dar uma olhada na criança", recebendo desse um rápido assentimento. 
Enquanto a mãe dá seu mergulho, a criança corre, entra na água e morre afogada, porque a pessoa que 
deveria vigiá-la resolve dormir ao sol. Esta pessoa responderá pelo crime de: 
A) homicídio doloso; 
B) Omissão De Socorro; 
C) Homicídio Culposo; 
D) Sua Conduta Será Atípica, Cabendo À Mãe Qualquer Responsabilidade Penal; 
E) Homicídio Preterdoloso. 
 
63) O crime de rixa tem o tipo qualificado quando ocorre o resultado morte ou lesão corporal de 
natureza grave. Assim, em relação ao participante que sofreu a lesão corporal grave, pode-se afirmar 
que:  
A) não responde por nenhum crime. 
B) responde pela rixa de crimes, tipificada no caput. 
C) é isento de pena. 
D) responde pela rixa qualificada como os demais participantes. 
 
64) O crime de corrupção ativa se consuma: 
A) com o recebimento da vantagem indevida pelo funcionário público, ainda que posterior ao "ato de ofício" 
praticado, omitido ou retardado. 
B) com o recebimento da vantagem indevida pelo funcionário público, desde que anterior ao "ato de ofício" a 
ser praticado, omitido ou retardado. 
C) com o oferecimento ou promessa da vantagem indevida ao funcionário público, desde que este compreenda 
as palavras ou gestos do agente. 
D) com o oferecimento ou promessa da vantagem indevida ao funcionário público, ainda que este 
eventualmente não compreenda as palavras ou gestos do agente. 
 
65) O carcereiro que, aproveitando-se da condição de funcionário público, se apropria de objeto 
pertencente a preso pratica crime de: 
A) furto 
B) peculato 
C) prevaricação 
D) abuso de autoridade 
 
66) O policial militar que, em razão de sua função, exige vantagem indevida para "aliviar a barra" de 
indivíduos que conduz à delegacia pratica o crime de: 
A) extorsão 
B) concussão 
C) corrupção ativa 
D) corrupção passiva 
 
67) O tenente da Polícia Militar que presencia soldado a ele subordinado praticando homicídio doloso 
em uma operação e não lhe dá imediata voz de prisão, por medo de também ser responsabilizado pelo 
delito do seu subordinado, pratica o crime de: 
A) condescendência criminosa 
B) favorecimento pessoal 
C) favorecimento real 
D) prevaricação 
 
68) Considera-se funcionário público para efeitos penais, EXCETO: 
A) estagiário de Direito não remunerado da Defensoria Pública 
B) defensor dativo 
C) perito judicial 
D) vereador 
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69) José da Silva desfere tiros contra João, que é levado a um hospital. Durante o tratamento de João, 
um incêndio destrói o hospital e João morre algum tempo após em virtude de queimaduras decorrentes 
do incêndio. Sobre o assunto é correto afirmar que: 
A) José da Silva será responsabilizado pelos atos anteriores praticados em relação a João, mas não pelo 
homicídio consumado. 
B) José da Silva não poderá ser processado por crime algum 
C) José da Silva será processado por homicídio consumado 
D) ocorreu uma causa superveniente absolutamente independente 
 
70)  João, além de incentivar José a matar Antônio, emprestou sua arma de fogo para que José 
consumasse o crime. José comete o homicídio usando, entretanto, uma faca. Assim, é correto afirmar 
que: 
A) João é partícipe material do crime praticado por José; 
B) João é coautor do crime; 
C) João não deve responder pelo crime; 
D) João é partícipe moral do crime praticado por José; 
E) João e José são autores colaterais do crime. 
 
71)  Para efeitos penais, considera-se funcionário público: 
A) empregado de empresa paraestatal; 
B) quem pratica crime contra a administração pública; 
C) diretor de escola particular; 
D) reitor de universidade particular; 
E) presidente de associação filantrópica reconhecida como de utilidade pública. 
 
72)  "A" empregado de empresa pública, desvia, em proveito próprio, um computador da entidade, que 
lhe fora confiado em razão do emprego. "A" pratica: 
A) Receptação 
B) Apropriação indébita 
C) Furto 
D) Roubo 
E) Peculato 

 
73) "A" fere e mata "B", por qualquer motivo, sem a finalidade de roubar; porém, após o homicídio 
consumado, subtrai coisas de "B". "A" pratica: 
A) Homicídio em concurso formal com furto. 
B) Latrocínio. 
C) Homicídio em concurso material com furto. 
D) Somente homicídio, pois este absorve o furto. 
 
74) "A", funcionário público, em razão da função, recebe indevida vantagem, oferecida por "B", 
empresário, para praticar determinado ato de ofício. "A e B" cometem: 
A) O mesmo crime 
B) "B" é autor e "A" coautor 
C) Crimes diferentes 
D) "B" autor intelectual e "A" autor material 
 
75)  A punição do crime de peculato depende da qualidade: 
A)  Do desempenho de cargo público à época do fato. 
B)  De funcionário público em sentido estrito. 
C)  De funcionário público, elementar do tipo, e não se comunica em nenhuma hipótese. 
D)  De funcionário público e se estende a terceiro ciente dela, tratando-se de condição elementar. 
E)  De funcionário público e não se estende a terceiro, embora ciente dela. 
 
76)  Arnóbio, tesoureiro de órgão público municipal, adrede ajustado com Bernardo, um mecânico de 
motores, seu vizinho, deixa aberto o cofre de sua repartição ao final do expediente. Bernardo, altas 
horas da noite, através de uma janela do segundo andar, ali ingressa e subtrai do interior do cofre 
vultosa quantia em dinheiro. É correto afirmar-se que: 
A)  Ambos cometeram crime de furto qualificado. 
B)  Arnóbio cometeu peculato e Bernardo furto qualificado. 
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C)  Ambos cometeram crime de peculato impróprio. 
D)  Ambos cometeram crime de peculato próprio. 
E)  Arnóbio cometeu apropriação indébita e Bernardo furto qualificado. 
 
77)  Artur (funcionário público) solicita dinheiro a Francisco para praticar ato de ofício. A proposta é 
repelida. Artur cometeu crime de: 
A)  Tentativa de corrupção ativa 
B)  Corrupção ativa 
C) Tentativa de corrupção passiva 
D)  Corrupção passiva 
 
78)  Assinale a opção correta: 
A)  O peculato somente admite o concurso de pessoas nas hipóteses previstas expressamente no artigo 312, 
§ 1°, "in fine", e artigo 312, § 2° do Código Penal. 
B)  O peculato somente admite o concurso de pessoas, quando o partícipe atuar como coautor. 
C)  O peculato, por ser crime próprio, não admite o concurso de pessoas. 
D)  O peculato admite toda e qualquer forma de concurso de pessoas. 
E)  O peculato somente admite o concurso de pessoas quando o partícipe for funcionário público. 

 
83)  João (comerciário) concorre com Luís (funcionário público) para o crime de Peculato (CP art. 
312). Peculato é crime próprio. João responde por: 
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A)  Crime de particular contra a Administração Pública. 
B)  Peculato culposo. 
C)  Peculato. 
D)  Crime diverso de Luís. 
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91)  Romeu e Julieta, ele com 18 anos e ela com 15 anos, ante a resistência de seus pais em permitir-
lhes o namoro, resolveram acordar um "pacto de morte". Aproveitando-se da ausência de seus pais, o 
casal trancou-se no banheiro da residência de Romeu e este abriu o registro de gás. Já desfalecidos, 
ambos são encontrados por Creso, irmão daquele, que lhes presta imediato socorro. Julieta falece no 
hospital; mais resistente, Romeu conseguiu sobreviver após tratamento médico. É correto afirmar-se 
que: 
A)  Ambos praticaram induzimento ao suicídio. 
B)  Romeu realizou um homicídio consumado. 
C)  Romeu praticou crime de induzimento ao suicídio. 
D)  Romeu e Julieta não praticaram qualquer crime. 
E)  Romeu realizou um homicídio tentado. 
 
92)  Ygor, servidor público, inadvertidamente não tranca o cofre, que era seu dever vigiar, e, disto, 
acontece subtração de numerário por terceiro não servidor público: 
A)  Há peculato culposo na modalidade da culpa consciente. 
B)  Há dolo eventual. 
C)  Não há crime. 
D)  Há extinção da punibilidade se, a qualquer tempo, Y repõe à Administração o numérico furtado. 
E)  Há peculato culposo na modalidade da culpa inconsciente. 
 
93)  Comete o crime de corrupção passiva o funcionário público que: 
A)  exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido. 
B) exige para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou, antes de assumi-la, mas 
em razão dela, vantagem indevida. 
C) deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência 
de outrem. 
D) desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. 
E) retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 
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97)  Tânia de Tal, oficial de justiça, recebe dinheiro para influir na decisão final de Tício, juiz titular de 
Vara Criminal, insinuando que Tício também será beneficiário da importância recebida: 
A) a alegação de Tânia em nada é relevante, pois sua conduta não é criminosa. 
B) a conduta de Tânia é criminosa, mas, ainda assim, sua alegação não é relevante. 
C) se Tício vier a receber dinheiro, pelo mesmo crime de Tânia deve responder. 
D) se Tício for beneficiário de vantagem indevida, então a pena de Tânia deve ser diminuída. 
E) caso condenado, Tânia deve ter a sua pena aumentada de um terço. 
 
98)  Mévio, funcionário público, fez inserir declaração diversa da que devia ser escrita em assentamento 
de registro civil, com o fim de prejudicar direito. Assinale a alternativa correta:  
A) Mévio praticou o crime de falsidade material de atestado ou certidão.  
B) Pelo crime cometido, Mévio poderá ser condenado à pena máxima de 5 (cinco) anos de reclusão, e multa.  
C) A conduta de Mévio, embora reprovável moralmente, não constitui crime, porque não está descrita em 
nenhum artigo do Código Penal.  
D) Mévio praticou o crime de falsidade ideológica e a pena a que for condenado será aumentada de sexta 
parte.  
E) Sendo funcionário público, o crime de Mévio é o de prevaricação, pois praticado contra a Administração.  
 
99)  Sobre o crime de peculato, assinale a alternativa correta:  
A) Apropriar-se o funcionário de bem móvel, de que tem a posse em razão de contrato de comodato 
(empréstimo), caracteriza o crime de peculato.  
B) O funcionário não pode praticar crime de peculato quando não tenha a posse do bem subtraído.  
C) Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem e repara o dano, antes da sentença 
irrecorrível, extingue-se a punibilidade.  
D) Não é essencial ao crime de peculato que o agente ativo seja funcionário público, mesmo entendido esse 
em sentido amplo.  
E) Usar o funcionário público bem móvel público, de que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio, 
é crime de peculato.  
 
100)  Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:  
I - O funcionário público que der às verbas ou rendas públicas aplicação diversa das estabelecidas em lei, 
decretos, portarias e demais atos normativos pratica o crime de emprego irregular de verbas ou rendas 
públicas.  
II - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, em 
razão ou não dela, vantagem indevida, é crime de concussão.  
III - Qualquer pessoa que extravie livro oficial, sonegue-o ou inutilize-o, total ou parcialmente, pratica o crime 
de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento.  
A) Todas estão corretas.  
B) Apenas I e II estão corretas.  
C) Apenas III está correta.  
D) Apenas I e III estão corretas.  
E) Todas estão incorretas.  
 
101)  Cedendo a pedido de outrem, o funcionário deixou de praticar ato de ofício, com infração do dever 
funcional:  
A) Praticou-se o crime de prevaricação.  
B) Praticou-se o crime de corrupção passiva.  
C) Praticou-se o crime de condescendência criminosa.  
D) Praticou-se o crime de peculato mediante influência de outrem  
E) Praticou-se o crime de tráfico de influência.  
 
102)  Assinale a alternativa em que não há crime:  
A) Patrocinar, diretamente, interesse público perante órgão privado, valendo-se da qualidade de funcionário.  
B) Praticar violência, no exercício de função.  
C) Retardar indevidamente ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal.  
D) Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais.  
E) Facilitar a revelação de fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo.  
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103)  São crimes praticados por funcionário público contra a Administração, exceto:  
A) violência arbitrária.  
B) excesso de exação.  
C) tráfico de influência.  
D) concussão.  
E) advocacia administrativa.  
 
104)  Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta:  
I - Pratica o crime de desacato quem se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a 
funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.  
II - Pratica o crime de corrupção ativa quem solicita, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de 
vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função.  
III - Pratica o crime de exploração de prestígio quem promete vantagem indevida a funcionário público, para 
determiná-lo a praticar ato de ofício.  
A) Todos os itens estão corretos.  
B) Todos os itens estão incorretos.  
C) Apenas estão corretos os itens I e II.  
D) Apenas estão corretos os itens II e III.  
E) Apenas está correto o item II.  
 
105)  Assinale a alternativa correta sobre o crime de advocacia administrativa:  
A) Só há o crime se o agente patrocina interesse privado ilegítimo perante a administração pública, valendo-
se da qualidade de funcionário.  
B) Só há o crime se o agente patrocina diretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-
se da qualidade de funcionário.  
C) Há o crime se o agente patrocina interesse público ou privado ilegítimos perante a administração pública, 
sem valer-se da qualidade de funcionário.  
D) Há o crime se o agente patrocina interesse público perante a administração pública, valendo-se da qualidade 
de funcionário.  
E) Só há o crime se o agente se vale da qualidade de funcionário para patrocinar interesse privado perante a 
administração pública.  
 
106) Quem recebe dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em perito ou testemunha, 
pratica o crime de:  
A) corrupção passiva.  
B) exploração de prestígio.  
C) falso testemunho ou falsa perícia mediante suborno.  
D) tráfico de influência.  
E) corrupção ativa.  
 

107)  Admite a forma culposa o crime de:  
A) falsidade ideológica.  
B) violação de sigilo funcional.  
C) violência arbitrária.  
D) peculato.  
E) corrupção ativa.  
 
108)  Sobre o crime de corrupção passiva é incorreto afirmar:  
A) Somente pode ser praticado por funcionário público no exercício de suas funções.  
B) o sujeito passivo do delito é o Estado.  
C) o crime somente existe se houver o recebimento da vantagem indevida.  
D) o recebimento da vantagem indevida neste crime pode ser tanto para o próprio funcionário público como 
para outrem.  
E) A pena é aumentada se, em consequência da vantagem indevida, o funcionário deixa de praticar qualquer 
ato de ofício.  
 
109)  Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta:  
I - Quem exige, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou, antes de assumi-
la, mas em razão dela, vantagem indevida comete o crime de corrupção passiva.  
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II - Se a exigência referida no item anterior se referir a contribuição social que o funcionário público sabe 
indevida, o delito será de concussão.  
III - Se a exigência referida no item I se referir a tributo que o funcionário público deveria saber indevido, o 
crime será então de excesso de exação.  
A) Apenas o item I está correto.  
B) Apenas o item II está correto.  
C) Apenas o item III está correto.  
D) Apenas os itens II e III estão corretos.  
E) Apenas os itens I e II estão corretos.  
 
110)  Mévio, funcionário público, recebeu de Caio, particular, dinheiro para que revelasse fato de que 
tinha ciência em razão do cargo e que deveria permanecer em segredo. Mévio, aceitando a vantagem 
indevida, relevou a Caio determinado fato já de conhecimento deste último. Diante desse fato, é correto 
afirmar que:  
I - Mévio praticou os crimes de corrupção passiva e violação de sigilo funcional.  
II - Caio praticou apenas o crime de corrupção ativa.  
III - Mévio praticou apenas o crime de corrupção passiva.  
A) Apenas o item I está correto.  
B) Apenas o item II está correto.  
C) Apenas o item III está correto.  
D) Apenas os itens I e II estão corretos.  
E) Apenas os itens II e III estão corretos.  
 
111)  Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta:  
I - No crime de resistência, quando o ato legal, cuja execução o sujeito ativo do delito se opôs mediante 
violência, não é levado a efeito, a pena a ser imputada é maior do que aquela fixada para o tipo básico.  
II - Há o crime de desobediência se o agente não cumpre solicitação legal de funcionário público.  
III - Para a existência do crime de desacato, basta que o autor da conduta ofenda a honra de pessoa que é 
funcionária pública.  
A) Todos os itens estão corretos.  
B) Todos os itens estão incorretos.  
C) Apenas o item I está correto.  
D) Apenas o item II está correto.  
E) Apenas o item III está correto.  
 
112)  Plauto, funcionário público, exigiu tributo que sabia indevido. Após ter recolhido a importância 
aos cofres públicos e mantê-la sobre a sua posse, desviou-a em proveito de terceiro. Diante dessas 
condutas, é correto afirmar:  
I - Plauto praticou o crime de concussão.  
II - Plauto praticou o crime de excesso de exação no seu tipo básico.  
III - Plauto praticou o crime de excesso de exação em seu tipo qualificado.  
IV - Plauto praticou o crime de peculato.  
A) Apenas os itens II e III estão corretos.  
B) Apenas os itens I e II estão corretos.  
C) Apenas os itens I e III estão corretos.  
D) Apenas os itens III e IV estão corretos.  
E) Apenas os itens II e IV estão corretos.  
 
113)  Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta:  
I - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do 
cargo configura o crime de condescendência criminosa.  
II - Deixar o funcionário incompetente, por indulgência, de levar ao conhecimento da autoridade competente 
infração que subordinado seu cometeu no exercício do cargo configura o crime de condescendência criminosa.  
III - Deixar o funcionário, por interesse pessoal, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no 
exercício do cargo configura o crime de prevaricação.  
A) Todos os itens estão corretos.  
B) Todos os itens estão incorretos.  
C) Apenas os itens I e II estão corretos.  
D) Apenas os itens II e III estão corretos.  
E) Apenas os itens I e III estão corretos.  
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114)  A reparação do dano causado à Administração pelo autor de peculato culposo, antes da sentença 
irrecorrível:  
A) é irrelevante.  
B) exclui o crime.  
C) extingue a punibilidade.  
D) afasta a culpabilidade.  
E) reduz de metade a pena imposta.  
 
115)  São condutas do funcionário público que caracterizam o crime de excesso de exação, exceto:  
A) exigir tributo ou contribuição social que sabe ser indevido.  
B) exigir tributo ou contribuição social devido, empregando na cobrança meio gravoso previsto em lei.  
C) exigir tributo ou contribuição social que deveria saber indevido.  
D) exigir tributo ou contribuição social devido, empregando na cobrança meio vexatório.  
E) desviar, para si ou para outrem, antes de recolhê-lo, o valor de tributo ou contribuição social recebido 
indevidamente para recolher aos cofres públicos.  
 
116)  Julgue os itens abaixo sobre o crime de prevaricação e assinale a alternativa correta:  
I - É crime que tanto pode ser praticado por ação como por omissão de funcionário público.  
II - É imprescindível, para a configuração do crime, que o agente esteja no exercício da função pública.  
III - Só há crime se a conduta do funcionário público tem por finalidade satisfazer interesse ou sentimento 
pessoal.  
A) todos os itens estão corretos.  
B) todos os itens estão incorretos.  
C) somente está correto o item III.  
D) somente está correto o item I.  
E) somente estão corretos os itens II e III.  
 
117)  Julgue os itens abaixo sobre o crime de condescendência criminosa e assinale a alternativa 
correta:  
I - Comete o crime o funcionário público que solicita ou recebe vantagem indevida para deixar de 
responsabilizar o autor de infração funcional ou penal.  
II - Só pode ser agente do crime o funcionário público que tenha competência para responsabilizar o autor de 
infração funcional ou penal.  
III - É imprescindível, para a caracterização do crime, que o infrator não responsabilizado seja subordinado ao 
funcionário público que pratica o delito.  
A) todos os itens estão corretos.  
B) todos os itens estão incorretos.  
C) somente está correto o item III.  
D) somente está correto o item I.  
E) somente estão corretos os itens II e III.  
 
118)  O particular que se opõe à execução de ordem judicial de arrombamento, mediante a ameaça de 
agredir o oficial de justiça incumbido de realizar o ato, pratica o crime de:  
A) violência arbitrária.     D) desobediência.  
B) resistência.                 E) concussão.  
C) desacato.  
 
119)  Corrupção ativa é crime:  
A) de funcionário público contra a Administração em geral.  
B) de particular contra a Administração da Justiça.  
C) de funcionário público contra a Administração da Justiça.  
D) de particular contra a Administração em geral.  
E) de funcionário público contra a fé pública.  
 
120)  Assinale a alternativa correta:  
A) Exigir para si, em razão da função, vantagem indevida é crime de corrupção.  
B) Exigir para outrem, indiretamente e fora da função, ainda que em razão dela, vantagem indevida não é 
crime.  
C) Se o funcionário exige contribuição social que, embora não o saiba, deveria saber indevida, pratica crime 
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de excesso de exação.  
D) A pena é a mesma se o funcionário, ao praticar o crime de excesso de exação, desvia, em proveito próprio 
ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos.  
E) O crime de excesso de exação pode ser praticado por qualquer pessoa, independentemente de ser 
funcionário público.  
 
121)  Assinale a alternativa correta:  
A) Solicitar dinheiro, a pretexto de influir em juiz, não é crime de tráfico de influência, se de fato não é possível 
a pretendida influência.  
B) O crime de exploração de prestígio é crime próprio.  
C) Não é crime receber utilidade qualquer, a pretexto de influir em funcionário de justiça.  
D) É crime cobrar, para outrem, vantagem, ainda que a pretexto de influir em ato praticado por funcionário 
público.  
E) Influir em ato de funcionário público, mediante vantagem indevida, não é crime.  
 
122)  Quem solicita vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício 
de função, pratica o crime de:  
A) corrupção ativa;  
B) corrupção passiva;  
C) advocacia administrativa.  
D) tráfico de influência.  
E) exploração de prestígio.  
 
123)  Se o funcionário, apiedado de seu subordinado, deixa de responsabilizá-lo pela infração cometida:  
A) pratica o crime de condescendência criminosa.  
B) não pratica crime algum, pois a compaixão é reconhecida pelo direito.  
C) pratica infração administrativa, não criminal.  
D) pratica o crime de advocacia administrativa.  
E) considera-se que também ele praticou a infração cometida por seu subordinado.  
 
124)  Mévio, funcionário público, notando que o ato de seu ofício beneficiaria pessoa de quem não 
gostava, retardou-o, a fim de prejudicar seu desafeto:  
A) Mévio não praticou crime, porque, retardando-o embora, não deixou de praticar o ato.  
B) Mévio não praticou crime, porque à sua conduta faltou o elemento "em proveito próprio ou alheio".  
C) Mévio praticou o crime de peculato.  
D) Mévio praticou o crime de prevaricação.  
E) a conduta descrita configura ilícito administrativo, não penal.  
 
125)  Assinale a alternativa correta, sobre o abandono de cargo público:  
A) abandonar cargo público é crime, em qualquer hipótese.  
B) é irrelevante para a ocorrência do crime que desse fato resulte prejuízo público.  
C) abandonar cargo público provoca a perda do cargo, não punição criminal.  
D) se o abandono do cargo público ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira a pena é aplicada em 
dobro.  
E) se do abandono resulta prejuízo público, a pena é aplicada em dobro.  
 
126)  Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:  
A) é crime impróprio.  
B) só pode ser praticado por particular contra a administração em geral.  
C) é crime de excesso de exação.  
D) é crime de violência arbitrária.  
E) é crime de resistência.  

 

127) Conforme a classificação imposta pelo Código Penal, são crimes praticados por funcionário 
público contra a administração em geral, exceto: 
A) condescendência criminosa. 
B) corrupção passiva. 
C) peculato. 
D) desobediência. 
E) violação do sigilo de proposta de concorrência. 
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128) Analise os itens a seguir, considerando as disposições do Código Penal, e assinale a alternativa 
correta: 
I - para efeitos penais, funcionário público é somente aquele que exerce remuneradamente cargo, função ou 
emprego na administração direta e indireta, ou, ainda, em entidade paraestatal. 
II - o crime de prevaricação é crime próprio, pois apenas pode ser praticado por funcionário público. 
III - sempre que for cometido o crime de corrupção passiva, necessariamente há de ter sido praticado o delito 
de corrupção ativa. 
A) todos os itens estão corretos. 
B) todos os itens estão incorretos. 
C) apenas o item I está correto. 
D) apenas o item II está correto. 
E) apenas o item III está correto. 
 
129)  Segundo a classificação do Código Penal, são crimes praticados por particular contra a 
administração em geral, exceto: 
A) advocacia administrativa. 
B) tráfico de influência. 
C) resistência. 
D) corrupção ativa. 
E) desacato. 
 
130)  Se o funcionário público pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração do dever 
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, comete o delito de: 
A) corrupção passiva. 
B) prevaricação. 
C) peculato. 
D) advocacia administrativa. 
E) tráfico de influência. 
 
131)  Analise os itens a seguir, levando em conta as disposições do Código Penal, e assinale a 
alternativa correta: 
I - ao funcionário público somente pode ser imputado o crime de peculato se estiver sob a sua posse em razão 
do cargo o dinheiro, o valor ou o bem apropriado, subtraído ou desviado. 
II - configura peculato culposo se o funcionário público desvia, culposamente, em proveito alheio, dinheiro de 
que tem a posse em razão do cargo. 
III - na hipótese de peculato culposo, a reparação do dano somente extingue a punibilidade se realizada antes 
do oferecimento da denúncia. 
A) todos os itens estão corretos. 
B) todos os itens estão incorretos. 
C) apenas o item I está correto. 
D) apenas o item II está correto. 
E) apenas o item III está correto. 
 
132)  Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 
I - Segundo o Código Penal, a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes praticados 
por funcionário público contra a Administração em Geral forem ocupantes de cargos em comissão ou de função 
de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa 
pública ou fundação instituída pelo poder público. 
II - Para a caracterização do crime de exploração de prestígio não é necessário que o dinheiro ou utilidade 
solicitada ou recebida seja destinada ao juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da justiça, perito 
tradutor, intérprete ou testemunha. 
III - Se o crime de falso testemunho ou falsa perícia é praticado mediante suborno, as penas aumentam-se de 
um terço. 
A) Todos os itens estão corretos. 
B) Todos os itens estão incorretos. 
C) Apenas o item I está correto. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Apenas o item III está correto. 
 



                                                      

155 

 

133)  Tício, funcionário da Companhia Energética de Andradina, desvia, em proveito de certo bairro 
local, maior quantidade de energia elétrica, em troca de certa vantagem indevida oferecida pela 
associação de moradores. Ao assim agir, Tício:  
A) não pratica crime algum, já que é funcionário público.  
B) pratica o crime de peculato.  
C) pratica o crime de corrupção passiva.  
D) pratica o crime de concussão.  
E) pratica o crime de desvio de energia elétrica.  
 
134)  Pedro, funcionário da Prefeitura Municipal de Andradina, aplica o dinheiro que recebeu da União, 
em convênio firmado para construção de uma ponte, na edificação de um prédio comercial para ulterior 
especulação imobiliária. Ao assim agir, Pedro:  
A) não haverá praticado crime se a renda auferida com a especulação reverter em prol da Prefeitura.  
B) pratica o crime de peculato-desvio.  
C) pratica o crime de emprego irregular de verbas públicas.  
D) pratica o crime de corrupção passiva.  
E) pratica o crime de prevaricação.  
 
135) Quem exige, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função pública ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, comete o crime de:  
A) concussão.  
B) peculato.  
C) corrupção passiva.  
D) tráfico de influência.  
E) prevaricação.  
 
136)  O crime de corrupção ativa:  
A) é próprio.  
B) requer, para sua caracterização, a existência da corrupção passiva.  
C) é praticado por particular contra a Administração em geral.  
D) é praticado por funcionário público contra a Administração em geral.  
E) é praticado contra a Administração da Justiça.  
 
137)  Desobedecer a ordem ilegal de funcionário público:  
A) é crime de desobediência  
B) pode configurar desacato  
C) pode configurar prevaricação  
D) não é crime  
E) somente é crime se o funcionário que ordenar for hierarquicamente superior  

 
138)  Exigir contribuição social mediante o emprego de meio gravoso não autorizado por lei é crime de:  
A) peculato.  
B) abuso de poder.  
C) prevaricação.  
D) corrupção passiva.  
E) excesso de exação.  
 

139)  Analise os itens a seguir, sobre o crime de peculato, e assinale a alternativa correta:  
I - Apenas os bens públicos podem ser objeto do crime de peculato.  
II - Pratica o crime o funcionário público que se apropria de qualquer bem móvel ou imóvel de que tem a posse 
em razão do cargo.  
III - Se o funcionário público, embora não tendo a posse do bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, 
em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário, a pena 
é aumentada da sexta parte.  
IV - Se o funcionário, por negligência, concorre para o crime de outrem, mas, após a sentença irrecorrível, 
repara o dano causado, extingue-se a punibilidade.  
A) Todos os itens estão corretos.  
B) Todos os itens estão incorretos.  
C) Apenas um item está correto.  
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D) Apenas dois itens estão corretos.  
E) Apenas três itens estão corretos.  
 
140)  Não pratica o crime de excesso de exação o funcionário público que:  
A) Exige o pagamento de tributo ou contribuição social que sabe indevido.  
B) Exige tributo ou contribuição social que deveria saber indevido.  
C) Exige tributo ou contribuição social devido, empregando na cobrança meio vexatório.  
D) Exige tributo ou contribuição social devido, empregando na cobrança meio gravoso previsto em lei.  
E) Exige tributo ou contribuição social indevido, e desvia as quantias recebidas em proveito próprio.  
 
141)  Tício, funcionário público, deixou de praticar ato de ofício, com infração de dever funcional, 
cedendo a influência de um Deputado Federal, a quem tinha interesse em agradar. Mévio, superior 
hierárquico de Tício, deixou de levar o fato ao conhecimento da autoridade competente pela 
responsabilização funcional de Tício, em razão da afeição que nutria pelo funcionário faltoso e também 
pela amizade que mantinha com o solicitante do retardamento indevido. Diante desses fatos, pode-se 
afirmar que:  
A) Tício e Mévio praticaram o crime de prevaricação.  
B) Tício praticou o crime de prevaricação e Mévio o crime de condescendência criminosa.  
C) Tício praticou o crime de advocacia administrativa e Mévio o crime de prevaricação.  
D) Tício praticou o crime de corrupção passiva e Mévio o crime de condescendência criminosa.  
E) Tício praticou o crime de corrupção passiva e Mévio o crime de prevaricação.  
 
142)  Quanto ao crime de abandono de função, assinale a alternativa correta:  
A) Não há crime se o agente for ocupante de cargo em comissão.  
B) Se do fato resulta prejuízo público, o agente responderá também pelo crime de prevaricação.  
C) O agente pratica o crime por ter ilegalmente abandonado o cargo, mesmo que de tal fato não resulte dano 
efetivo à administração.  
D) É irrelevante, para a aplicação da pena, o fato de o abandono de cargo ocorrer em lugar compreendido na 
faixa de fronteira.  
E) Se a ausência é prevista em lei, ainda assim comete o crime o funcionário que abandona o cargo por mais 
de 60 (sessenta) dias.  
 
143)  Analise os itens a seguir, sobre o crime de corrupção ativa, e assinale a alternativa correta:  
I - Somente há o crime se o agente oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para 
determiná-lo a praticar ato de ofício.  
II - Não se consuma o crime se o funcionário a quem foi oferecida ou prometida a vantagem indevida não 
pratica o ato de ofício visado pelo agente.  
III - Não se consuma o crime se, ao tomar conhecimento da oferta ou da promessa de vantagem indevida, o 
funcionário público a recusa.  
IV - Não há o crime se a vantagem indevida é imposta pelo funcionário público para a prática de ato de ofício.  
A) Todos os itens estão corretos.  
B) Todos os itens estão incorretos.  
C) Apenas um item está correto.  
D) Apenas dois itens estão corretos.  
E) Apenas três itens estão corretos.  
 
144)  Analise os itens a seguir, segundo as normas do Código Penal, e assinale a alternativa correta:  
I - o crime de peculato somente pode ficar caracterizado quando o agente o pratica com dolo.  
II - a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade do crime de peculato no 
caso de o funcionário público ter desviado, em proveito próprio, bem móvel público, de que tinha a posse em 
razão do cargo.  
III - é indispensável para a configuração do crime de peculato que o funcionário público detenha a posse do 
dinheiro, valor ou bem.  
A) todos os itens estão corretos.  
B) todos os itens estão incorretos.  
C) apenas o item I está correto.  
D) apenas o item II está correto.  
E) apenas o item III está correto.  
 
145)  O funcionário público que dá a verbas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei, 
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desviando-as para utilizá-las em benefício da administração pública, pratica o crime de:  
A) peculato.  
B) corrupção passiva.  
C) emprego irregular de verbas ou rendas públicas.  
D) concussão.  
E) peculato mediante erro de outrem.  
 
146)  Considerando o Código Penal, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:  
I - pratica o crime de excesso de exação o funcionário público que, em razão de suas funções, exige vantagem 
indevida direta ou indiretamente.  
II - a pena mínima fixada para o crime de excesso de exação, na sua forma qualificada, é inferior àquela prevista 
para o mesmo delito na sua modalidade simples.  
III - comete o crime de exceção de exação o funcionário público que, sem saber, exige tributo que não é devido.  
A) todos os itens estão corretos.  
B) todos os itens estão incorretos.  
C) apenas o item I está correto.  
D) apenas o item II está correto.  
E) apenas o item III está correto.  
 
147)  Analise os itens a seguir, considerando o crime de advocacia administrativa, e assinale a 
alternativa correta:  
I - pratica o crime quem patrocina indiretamente interesse privado legítimo perante a administração pública, 
valendo-se da qualidade de funcionário público.  
II - pratica o crime quem patrocina diretamente interesse privado ilegítimo perante a administração pública, 
valendo-se da qualidade de funcionário público.  
III - pratica o crime quem patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado ilegítimo perante a administração 
pública, valendo-se da qualidade de funcionário público.  
A) todos os itens estão corretos.  
B) todos os itens estão incorretos.  
C) apenas o item I está correto.  
D) apenas o item II está correto.  
E) apenas o item III está correto.  
 
148)  Analise os itens abaixo sobre o crime de abandono de função e assinale a alternativa correta:  
I - não é suficiente para a configuração do crime o fato de o funcionário público abandonar o cargo que 
ocupa.  
II - se o abandono do cargo ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, a pena fixada é maior do 
que aquela prevista quando do fato resulta prejuízo público.  
III - ao autor do delito são aplicadas, sempre, as penas privativas de liberdade e de multa.  
A) apenas o item I está correto.  
B) apenas o item II está correto.  
C) apenas o item III está correto.  
D) apenas os itens I e II estão corretos.  
E) apenas os itens II e III estão corretos.  
 
149)  Após analisar as afirmações abaixo em face do disposto no Código Penal, assinale a alternativa 
correta:  
I - comete o crime de desobediência o indivíduo que desobedece ordem, legal ou ilegal, de funcionário público, 
pois o que a lei penal busca repreender é a conduta contrária à autoridade constituída.  
II - aquele que se opõe pacificamente à execução de ato legal proveniente de autoridade competente pratica 
o crime de resistência.  
III - quem ofende em qualquer hipótese funcionário público proferindo palavras humilhantes relacionadas à sua 
raça, cor ou sexo pratica o crime de desacato.  
A) apenas o item I está correto.  
B) apenas o item II está correto.  
C) apenas o item III está correto.  
D) todos os itens estão corretos.  
E) todos os itens estão incorretos.  
 
150) Aplica-se a mesma pena prevista para o crime de peculato se o funcionário público, valendo-se 
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dessa condição, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem: 
A)  dele se apropria em proveito próprio ou alheio. 
B)  concorre culposamente para o crime de outrem. 
C)  o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio. 
D)  o desvia em proveito próprio ou alheio. 
E)  o aplica em finalidade diversa da estabelecida em lei. 
 
151)  O funcionário público que pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever 
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, comete o crime de: 
A)  corrupção passiva. 
B)  concussão. 
C)  excesso de exação. 
D)  prevaricação. 
E)  advocacia administrativa. 

 
152)  Tício, funcionário público, recebeu no exercício das funções determinada quantia para recolher 
aos cofres públicos. Ao perceber que se tratava de pagamento indevido, desviou o dinheiro para sua 
conta corrente particular. Ao assim agir, Tício praticou o crime de: 
A)  peculato. 
B)  prevaricação. 
C)  excesso de exação. 
D)  concussão. 
E)  corrupção passiva. 
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157)  No crime de corrupção passiva, aumenta-se a pena se:  
A) o agente recebe a vantagem indevida.  
B) o agente é funcionário público não ocupante de cargo em comissão.  
C) o agente cede a pedido ou influência de outrem.  
D) o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício.  
E) a vantagem indevida for superior aos vencimentos do agente.  
 
158)  No caso de peculato culposo, é correto afirmar-se que a reparação do dano, se precede à sentença 
irrecorrível:  
A) diminui a pena pela metade.  
B) diminui a pena de um terço.  
C) diminui a pena de um sexto.  
D) extingue a punibilidade.  
E) extingue a culpabilidade.  
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163) O escrevente, aprovado em prova seletiva, antes de entrar em exercício de suas funções, solicita 
de um advogado R$ 1.000,00 (mil reais) para atrasar um processo movido contra seu cliente. Esta trama 
vem a ser descoberta antes de o oficial receber o dinheiro e antes de tomar posse. Assim, conclui-se 
que: 
A) não houve crime, pois o dinheiro não chegou a ser recebido. 
B) houve crime de corrupção passiva 
C) ocorreu crime de fraude processual 
D) não houve crime, pois o oficial não tinha entrado no exercício de suas funções.  

 
164) Se "a", delegado de polícia, acata uma ordem de "b", seu superior hierárquico, para não instaurar 
inquérito policial contra determinado funcionário, amigo de "a", acusado de falsidade documental: 
A) "a" praticou crime de prevaricação e "b" é inocente, pois não tinha atribuição para apurar o crime de 
falsidade. 
B) só "b" praticou o crime de prevaricação, porque "a" obedeceu ordem de seu superior hierárquico. 
C) nenhum dos dois praticou delito, porque a instauração de inquérito não é ato de ofício. 
D) "a" e "b" praticaram crime de prevaricação. 
E) nenhuma das anteriores. 
 
165) Assinale a alternativa correta: caracteriza o crime de concussão: 
A) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa da lei, 
para satisfazer interesse pessoal. 
B) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa da lei, 
para satisfazer sentimento pessoal. 
C) deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do 
cargo ou, quando lhe falte competência, não levar ao conhecimento da autoridade competente. 
D) solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 
E) exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou, antes de assumi-la, mas 
em razão dela, vantagem indevida. 
 
166) Assinale a alternativa correta: o jurado que, em razão de sua função, aceita promessa de vantagem 
indevida pratica o crime de: 
A) prevaricação 
B) corrupção ativa 
C) corrupção passiva 
D) concussão 
E) extorsão 

 
167) Não se configura delito de prevaricação quando: 
A) a, oficial de justiça, retarda o cumprimento de inúmeros mandados de citação, por mera preguiça. 
B) a, oficial de justiça, deixa de intimar determinada testemunha que iria depor em processo crime contra b, 
seu amigo, com o fim de ajudar este último. 
C) a, oficial de justiça, retarda na citação de b, paraplégico, réu em processo crime, pois, sabedor de sua 
condição física, agem com piedade em relação a ele. 
D) a, oficial de justiça, retarda no cumprimento de mandado de busca e apreensão em favor de b, pois é inimigo 
pessoal deste último. 
E) a, oficial de justiça, deixa de citar b, gerente de banco, réu em processo crime, com intenção de ver 
aumentando seu crédito bancário, embora não tenha solicitado ou recebido qualquer proposta neste sentido. 
 
168) A solicitação de vantagem indevida, por escrevente de ofício judicial, para influir no andamento 
do processo, constitui crime de: 
A) corrupção passiva 
B) usurpação de função pública 
C) condescendência criminosa 
D) exploração de prestígio 
E) nenhuma das anteriores 
 
169) Logo após receber importância que indevidamente lhe foi entregue pela parte interessada em um 
processo da execução, o escrivão do cartório judicial apropria-se desta em proveito próprio. Cometeu 
algum crime? Qual? 
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A) não, uma vez que a importância lhe foi entregue indevidamente. 
B) sim, peculato 
C) sim, peculato culposo. 
D) n.d.a. 

 
170) Para a prática de um ato funcional regular, o funcionário público solicita certa importância do 
interessado.  
Havendo recusa no pagamento, salienta o funcionário que se a importância não for paga o ato não será 
praticado. Comete algum crime? Qual? 
A) concussão 
B) excesso de exação 
C) corrupção passiva 
D) n.d.a. 
 
171) João é diretor de serviço, funcionário público que é tem conhecimento que seu subordinado 
cometeu falta grave, porém, por seu pai de família responsável, isto é, o subordinado, deixa o diretor 
de comunicar o fato ao superior hierárquico. Cometeu algum crime? Qual? 
A) não, uma vez que foi a primeira vez e o funcionário é excelente pessoa, podendo, no caso, não sofrer 
nenhuma reprimenda. 
B) sim, prevaricação 
C) sim, condescendência criminosa. 
D) n.d.a. 
 
172) Antes mesmo de tomar posse, mas já nomeado para o cargo, o Oficial de Justiça, a pedido de um 
amigo, faz uma diligência para intimação de uma pessoa interessada em um processo. Comete algum 
crime? Qual? 
A) sim, exercício funcional ilegalmente antecipado. 
B) não, pois já havia sido nomeado e tal nomeação lhe habilita para fazer a diligência. 
C) sim, desobediência 
D) n.d.a. 
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180) Um funcionário público revela ato de que tem conhecimento em razão de seu cargo e que deve 
permanecer em segredo.  Em tese praticou crime de: 
A) violação de sigilo profissional 
B) advocacia administrativa 
C) violação de sigilo de proposta de concorrência 
D) exploração de prestígio 
 
181) Receber custas do réu ou requerido não é função do oficial de justiça. Caso receba e aproprie-se 
do valor, qual o delito que pratica: 
A) delito de peculato 
B) delito de peculato por erro de outrem 
C) delito de furto 
D) delito de estelionato 
E) n.d.a. 
 
182) Um oficial de justiça que, de posse de um mandado de prisão, depara-se com o procurado, e por 
ser seu amigo, manda-o fugir, pratica qual crime? 
A) não pratica crime nenhum, pois sua conduta não feriu a lei. 
B) pratica o crime de prevaricação. 
C) pratica o crime de corrupção passiva ao favorecer o amigo. 
D) amigo que aceitou a ajuda pratica o crime de desobediência, e o oficial de justiça, de prevaricação. 
E) n.d.a. 
 
183) Um oficial de justiça, depois de nomeado para a função, mas ainda não em exercício, apanha vários 
mandados de citação e começa a trabalhar, pratica: 
A) crime de exercício ilegal antecipado. 
B) não pratica nenhum crime, pois trabalhar não é crime. 
C) crime de desobediência, pois ainda não estava autorizado. 
D) crime de exercício arbitrário das próprias razoes. 
E) n.d.a. 
 
184) Prevaricação é: 
A) retardar ato indevidamente ou praticá-lo contra disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal. 
B) deixar de praticar ato, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal. 
C) exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou, antes de assumi-la, 
mas em razão dela, vantagem indevida. 
D) a e b estão corretas. 
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185) O escrevente que revelar à parte fato que deveria permanecer em segredo, pratica crime contra: 
A) a administração da justiça 
B) a fé pública 
C) incolumidade pública 
D) a administração pública 

 
186) Se um oficial de justiça praticar a violência a pretexto de cumprir um mandado judicial, comete um 
crime contra: 
A) a paz pública 
B) a saúde pública 
C) a administração da justiça 
D) a administração pública 
 
187) Assinale, caso exista, a alternativa que corresponda ao crime de prevaricação. 
A) retardar ou deixar de praticar ato de ofício, com infração do dever funcional, para satisfazer interesse de 
outrem. 
B) retardar ou deixar de praticar ato de ofício, em consequência de vantagem ou promessa de vantagem, para 
satisfazer sentimento de outrem. 
C) retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei, cedendo a pedido 
ou influência de outrem, para satisfazer interesse ou sentimento alheio. 
D) retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei, para satisfazer 
interesse ou sentimento alheio. 
E) n.d.a. 
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200) Um oficial de justiça que retarda a citação do réu em ação de execução, a pedido deste, pratica 
crime de: 
A) exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado 
B) condescendência criminosa 
C) prevaricação 
D) advocacia administrativa 
 
201) Funcionário público municipal que tinha sob sua guarda bens da municipalidade, acaba 
esquecendo, não intencionalmente, mas por negligência, abertas as portas do local onde estavam os 
bens. Durante a noite, aqueles objetos são subtraídos. Esse funcionário será responsabilizado por 
crime de: 
A) peculato mediante erro de outrem 
B) peculato-furto 
C) peculato culposo 
D) o fato é atípico penalmente 
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202) A coação irresistível, de que trata o artigo 22 do Código Penal, é causa de 
A) atipicidade. 
B)  exclusão de ilicitude. 
C) exclusão de antijuridicidade. 
D) exclusão da culpabilidade. 
 
203)  A, com raiva de B procura-o, em plena via pública, com intenção apenas de agredi-lo e lhe desfere 
um soco no rosto. Com o impacto sofrido, B vai ao solo e batendo com a cabeça no meio fio, vem a 
falecer.   
A) O crime cometido foi de homicídio doloso;  
B) O crime cometido foi de homicídio culposo;  
C) O crime cometido foi de lesão corporal grave;  
D) O crime cometido foi de lesão corporal seguida de morte.   
 
204) A matou B para ficar com a herança. Neste caso, é correto afirmar: 
A) O homicídio é qualificado pelo motivo fútil;  
B) O homicídio é qualificado pelo motivo torpe;  
C) O homicídio é qualificado pelo meio cruel;  
D) O homicídio é simples.   
 
205) Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos Crimes Contra a Administração da Justiça. 
A) Comete crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339) quem dá causa à instauração de investigação policial 
contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. 
B) Comete crime de comunicação falsa de crime ou contravenção (CP, art. 340) aquele que se acusa, perante 
a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem. 
C) Deixa de ser punível o crime de falso testemunho ou falsa perícia (CP, art. 342) se o agente se retrata antes 
do trânsito em julgado da sentença do processo em que ocorreu o ilícito. 
D) Comete crime de favorecimento real (CP, art. 349) quem auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública 
autor de crime a que é cominada pena de reclusão. 
E) No crime de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança (CP, art. 351), o crime só se 
configura se cometido com ameaça ou violência. 
 
206) A respeito dos Crimes contra a Administração da Justiça, considere: 
I. No delito de comunicação falsa de crime ou contravenção, há indicação expressa de pessoa determinada 
como autora da infração. 
II. No delito de denunciação caluniosa, não há indicação expressa de determinada pessoa como autora da 
infração. 
III. A vítima de um crime não comete crime de falso testemunho se calar a verdade em processo judicial. 
IV. No delito de falso testemunho, o fato deixa de ser punível se o agente se retrata ou declara a verdade até 
o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão proferido no processo em que ocorreu a falsidade. 
Está correto o que se afirma SOMENTE em: 
A) III. 
B) I, II e III. 
C) I e IV. 
D) II, III e IV. 
E) I, II e IV. 
 
207) Quanto aos crimes contra a administração da justiça, é correto afirmar que 
A) a falsa imputação de contravenção penal, dando causa à instauração de processo judicial, não tipifica o 
delito de denunciação caluniosa. 
B) o delito de exercício arbitrário das próprias razões somente se procede mediante queixa, se não há emprego 
de violência. 
C) constitui favorecimento real auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é 
cominada pena de reclusão. 
D) as penas são aumentadas de um terço na fraude processual, se a inovação se destina a produzir efeito em 
processo penal. 
E) o falso testemunho deixa de ser punido se, depois da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o 
agente declara a verdade 
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Gabarito 
 
01 -  02 - C 03 - B 04 -  05 -  06 -  07 -  08 - C 09 - B 10 - C 

11 - D 12 - C 13 - C 14 -  15 -  16 - 17 -  18 -  19 -  20 -  

21 -  22 - A 23 - A 24 - B 25 - D 26 -  27 -  28 -  29 - A 30 - C 

31 - D 32 -  33 -  34 -  35 -  36 -  37 -  38 -  39 -  40 -  

41 -  42 -  43 -  44 -  45 -  46 -  47 -  48 -  49 -  50 -  

51 -  52 -  53 -  54 -  55 -  56 -  57 -  58 -  59 -  60 -  

61 -  62 -  63 -  64 -  65 -  66 -  67 -  68 -  69 -  70 -  

71 -  72 -  73 -  74 -  75 -  76 -  77 -  78 -  79 -  80 -  

81 -  82 -  83 -  84 -  85 -  86 -  87 -  88 -  89 -  90 -  

91 -  92 -  93 -  94 - D 95 - C 96 - C 97 -  98 -  99 -  100 -  

101 -  102 -  103 -  104 -  105 -  106 -  107 -  108-  109 -  110 -  

111 -  112 -  113 -  114 -  115 -  116 -  117 -  118 -  119 -  120 -  

121 -  122 -  123 -  124 -  125 -  126 -  127 -  128 -  129-   130 -  

131 -  132 -  133 -  134 -  135 -  136 -  137 -  138 -  139 -  140 -  

141 -  142 -  143 -  144 -  145 -  146 -  147 -  148 -  149 -  150 -  

151 -  152 -  153 -  154 -  155 -  156 -  157 -  158 -  159 -  160 -  

161 - C 162 - C 163 -  164 -  165 -  166 -  167 -  168 -  169 -  170 -  

171 -  172 -  173 - C 174 - D 175 - A 176 - D 177 - B 178 - C 179 - C 180 -  

181 -  182 -  183 -  184 -  185 -  186 -  187 -  188 - B 189 - A 190 - A 

191 - D 192 - B 193 - B 194 - A 195 - B 196 - B 197 - C 198 - A 199 - B 200 -  

201 -  202 -  203 -  204 -  205 -  206 -  207 -  ****** ******* ******* 

 
 

 
 

3ª Coletânea de Exercícios 

Gabarito: No final dos exercícios
 
01) Sobre os delitos contra a vida assinale a alternativa correta. 
A) O CP brasileiro contempla expressamente a exclusão de crime em se tratando de aborto eugênico ou 
eugenésico aquele praticado em situações que o feto não tem sobrevida.  
B) O CP autoriza eutanásia.  
C) O homicídio doloso, não comporta a aplicação de perdão judicial ainda que o sofrimento da prática da 
conduta seja grave.   
D) O infanticídio contempla o elemento especial estado puerperal, cuja duração está restrita às 24 h do parto. 
 
02) Pode ser sujeito ativo de infanticídio: 
A)  Qualquer pessoa que cometa crime de homicídio contra crianças menores de 14 anos.  
B)  Apenas os pais de criança com menos de 30 dias;  
C)  Apenas a mãe;  
D)  Os pais da criança recém nascida.  
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30)  Romeu e Julieta, ele com 18 anos e ela com 15 anos, ante a resistência de seus pais em permitir-
lhes o namoro, resolveram acordar um "pacto de morte". Aproveitando-se da ausência de seus pais, o 
casal trancou-se no banheiro da residência de Romeu e este abriu o registro de gás. Já desfalecidos, 
ambos são encontrados por Creso, irmão daquele, que lhes presta imediato socorro. Julieta falece no 
hospital; mais resistente, Romeu conseguiu sobreviver após tratamento médico. É correto afirmar-se 
que: 
A) Ambos praticaram induzimento ao suicídio. 
B) Romeu realizou um homicídio consumado. 
C) Romeu praticou crime de induzimento ao suicídio. 
D) Romeu e Julieta não praticaram qualquer crime. 
E) Romeu realizou um homicídio tentado. 
 
31)  Sabendo-se portador do vírus HIV positivo, Carlos manteve relações sexuais com Joana, a qual, 
em decorrência desse contágio, e após longo tratamento veio a falecer. Carlos praticou o crime de: 
A) Homicídio culposo 
B) Lesão corporal gravíssima com resultado morte 
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C) Homicídio doloso 
D) Crime de perigo em concurso com homicídio doloso 
E) Crime de perigo de contágio venéreo 
 
32)  Sobre o crime de apropriação indébita, é correto afirmar que se trata de um crime: 
A) continuado. 
B) formal. 
C) de mera conduta. 
D) material. 
 
33) João subtraiu um telefone celular, avaliado na quantia de R$ 800,00, pertencente à Maria, para si, 
mediante grave ameaça, mantendo-a em seu poder, restringindo sua liberdade durante 2 horas, a fim 
de garantir o êxito da subtração. João deverá responder por:  
A) roubo e sequestro, em concurso formal.   
B) sequestro, já que este absorve o roubo.   
C) roubo e sequestro, em concurso material.   
D) roubo circunstanciado.   
 
34) O roubo cometido com emprego de arma de brinquedo deve ser punido:  
A) como roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo.   
B) como roubo simples.   
C) como roubo em concurso formal com crime de porte ilegal de arma.   
D) como furto qualificado pelo uso de violência.   
 
35) "A", com 17 anos de idade, dispara contra a vítima que vem a morrer mais de um ano depois. "A":  
A) não responderá por crime algum, pois é menor de idade.   
B) responderá pelo crime de homicídio, de acordo com as regras do estatuto da criança e do adolescente.   
C) responderá pelo crime de lesões corporais.   
D) responderá pelo crime de homicídio, de acordo com as regras do Código Penal, tendo em vista que já 
completou a maioridade.  
 
36) O filho que furta R$ 4.000,00 de seu pai:  
A) responde pelo delito de furto.   
B) responde pelo delito de furto qualificado pelo abuso de confiança.  
C) não responde por crime algum, pois o fato é atípico.   
D) não responde por crime algum, pois o fato é impunível.   
 
37) Crimes vagos são aqueles que:  
A) atingem bens jurídicos individuais. 
B) em que o sujeito passivo é uma coletividade destituída de personalidade jurídica.   
C) exige uma qualidade especial do sujeito passivo.   
D) nenhuma das alternativas está correta.    
 
38) De acordo com o CP, considera-se praticado o crime:  
A) somente no lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. 
B) somente no lugar em que ocorreu a ação ou omissão.   
C) no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria 
produzir-se o resultado.    
D) todas as alternativas estão corretas.   
 
39) Sobre os crimes comissivos por omissão, assinale a opção correta: 
A) por exigirem a ocorrência de um evento naturalístico, não admitem tentativa; 
B) nunca exigem a ocorrência de evento naturalístico para sua caracterização; 
C) o evento naturalístico é previsto exatamente pelo núcleo do tipo incriminador; 
D) para caracterizar o núcleo do tipo, necessária a violação ao dever de agir; 
E) descrevem relação de causalidade que observa os princípios da realidade física. 
 
40) A envia uma carta a B, carta esta interceptada por C que, abrindo a correspondência, constata que 
a mesma está escrita em uma língua para ele absolutamente ininteligível. A conduta de C: 
A) é atípica; 
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B) configura crime tentado de violação de correspondência; 
C) configura crime impossível; 
D) configura crime de dano; 
E) configura crime consumado de violação de correspondência. 
 
41) Assinale a alternativa que tipifica a conduta do crime de exercício arbitrário das próprias razões. 
A) Falsificar carteira de trabalho para instruir processo em seu favor. 
B) Subtrair documentos que lhe pertencem, mas que se acham em poder de terceiro por determinação judicial. 
C) Subtrair dinheiro do ex-empregador como forma de pagamento de salários atrasados. 
D) Suprimir nota promissória que lhe pertence, mas que se acha em poder de terceiro em razão de sequestro 
judicial. 
E) Gritar com o policial rodoviário que, acertadamente, acaba de lhe impor uma multa por excesso de 
velocidade. 
 
42) O pai que, tendo o filho sequestrado e ameaçado de morte, é coagido por sequestradores armados 
e forçado a dirigir-se a certa agência bancária para efetuar um roubo a fim de obter a quantia necessária 
para o pagamento do resgate e livrar o filho do cárcere privado em que se encontra pode, em tese, 
lograr a absolvição com base na alegação de: 
A) Inexigibilidade de conduta diversa. 
B) Legítima defesa. 
C) Exercício regular de direito. 
D) Estrito cumprimento do dever legal. 
 
43) De acordo com o art. 14, inciso II, do CP, diz-se tentado o crime quando, iniciada a execução, este 
não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Em relação ao instituto da tentativa 
(conatus) no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção correta:  
A) A tentativa determina a redução de pena, obrigatoriamente, em dois terços. 
B) As contravenções penais não admitem punição por tentativa. 
C) O crime de homicídio não admite tentativa branca. 
D) Considera-se perfeita ou acabada a tentativa quando o agente atinge a vítima, vindo a lesioná-la. 
 
44) Sobre a norma e a lei penal, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) O princípio da retroatividade da lei penal consagra, sem exceções, a aplicação da lei penal posterior mais 
benéfica. 
B) Quanto à lei penal no tempo o Código Penal brasileiro adotou a teoria da atividade. 
C) Quanto à lei penal no espaço o Código Penal brasileiro adotou a teoria da ubiquidade. 
D) A retroatividade da lei penal mais benéfica não está limitada pela existência de trânsito em julgado de 
sentença. 
 
45)  Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor 
probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador:  
A) é crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento.  
B) é crime de subtração ou inutilização de livro ou documento.  
C) é crime praticado por particular contra a administração em geral.  
D) é crime próprio.  
E) é crime contra a administração da justiça.  
 
46)  Exercer função, direito ou atividade de que foi suspenso ou privado por decisão judicial:  
A) é crime de usurpação de função pública.  
B) é crime de advocacia administrativa.  
C) é crime cuja objetividade jurídica é a administração da justiça.  
D) configura abuso de poder.  
E) não é crime, mas mera irregularidade administrativa punível nos termos da legislação.  
 
47) Omitir, em documento público ou particular, com o fim de prejudicar direito, declaração falsa, 
constitui crime de: 
A) falsidade ideológica 
B) falsidade de documento 
C) crime contra a administração da justiça 
D) contravenção penal 
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48) O crime de resistência configura-se: 
A) quando o particular se opõe, de qualquer forma, à execução do ato legal. 
B) quando o particular se opõe à execução legal, mediante violência ou grave ameaça a funcionário competente 
para executá-lo. 
C) quando o particular impede a execução do ato do funcionário competente para executá-lo, mediante fraude. 
D) quando o particular impede a execução do ato do funcionário competente para executá-lo, mediante 
informações falsas. 
E) n.d.a. 
 
49) Quando é oferecida vantagem indevida a funcionário público, que retarde ato de ofício: 
A) o crime de corrupção ativa somente se configura quando a vantagem é aceita 
B) o crime de corrupção ativa se configura com o simples oferecimento 
C) o crime de corrupção ativa somente se configura se a vantagem é concedida antes do retardamento do ato 
D) inexiste o crime de corrupção ativa quando a vantagem é concedida após o retardamento do ato 
 
50) Em relação ao estelionato:  
I. no crime de estelionato, no caso do meio empregado para induzir em erro ser grosseiro, que torne impossível 
a consumação do crime, não haverá crime. 
II. no crime de estelionato, no caso do meio empregado para induzir em erro ser grosseiro, que torne impossível 
a consumação do crime, a hipótese será de tentativa de estelionato. 
III. não há estelionato na forma tentada. 
IV. também incorre nas mesmas penas do estelionato quem vende, permuta, dá em pagamento, em locação 
ou em garantia coisa alheia como própria. 
A) somente a alternativa I está incorreta. 
B) somente a alternativa II está incorreta. 
C) as alternativas I e IV estão corretas. 
D) somente a alternativa IV está correta. 
E)  N.R.A. 
 
51) Julgue os seguintes itens em (C) CERTO ou (E) ERRADO, relativos a crimes contra o patrimônio.  
A) Considere a seguinte situação hipotética. Carlos foi denunciado pelo crime de furto, por ter subtraído uma 
máquina fotográfica de Alberto, avaliada em R$ 80,00. Nessa situação, no momento da prolação da sentença, 
o juiz, mesmo tendo constatado que Carlos tinha contra si outros três inquéritos policiais para a apuração de 
furtos por ele praticados, poderá reconhecer a presença do furto privilegiado ou furto mínimo, substituindo a 
pena de reclusão por detenção, aplicando redução de pena ou aplicando somente a pena de multa.  
B) No crime de roubo e no crime de extorsão, o agente pode-se utilizar dos mesmos modos de execução, 
consistentes na violência ou grave ameaça. A diferença fundamental existente entre os dois delitos consiste 
em que, no crime de extorsão, pretende-se um comportamento da vítima, restando um mínimo de liberdade de 
escolha, enquanto que, no crime de roubo, o comportamento é prescindível. 
A) C, C 
B) C, E 
C) E, C 
D) E, E 
E) N.R.A. 
 
52) Acerca dos crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa correta. 
A) A distinção entre o furto mediante fraude e o estelionato é que, no primeiro, o agente emprega a fraude para 
subtrair o bem sem o consentimento do proprietário, enquanto, no estelionato, há o emprego do meio 
fraudulento para iludir o ofendido a entregar voluntariamente o bem. 
B) A qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa só incide caso a violência seja empregada 
quando o obstáculo é inerente à própria res furtiva. 
C) A consumação do crime de extorsão mediante sequestro ocorre no momento da obtenção da vantagem 
exigida como preço pelo resgate da vítima. 
D) Para a tipificação do crime de apropriação indébita, é necessário que o agente empregue meio fraudulento 
para que a coisa seja confiada a ele pelo ofendido, invertendo, logo após, sua posse ou detenção. 
E) N.R.A. 
 
53) Em relação ao furto, é incorreto dizer que: 
A) o furto qualificado se configura diante da presença de grave ameaça; 



                                                      

174 

 

B) utilizar-se de escalada aumenta a pena do crime; 
C) se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode, entre outras alternativas, aplicar 
somente a pena de multa; 
D) é possível o furto de coisa comum; 
E) não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede à quota a que tem direito o 
agente. 
 
54) Acerca dos crimes contra o patrimônio, julgue os itens subsequentes.  
1. Considere a seguinte situação hipotética. 
Tício, com tinta spray, pichou toda a fachada do prédio da Superintendência da Polícia Federal, recém-pintado, 
de propriedade privada e locado pelo Ministério da Justiça. 
Nessa situação, Tício responderá pelo crime de dano qualificado, cuja ação penal é pública incondicionada.  
2. Incide causa especial de aumento de pena na hipótese da prática de crime de estelionato em detrimento da 
Caixa Econômica Federal, majorando-se a reprimenda em um terço.  
3. Considere a seguinte situação hipotética. 
Gil, sócio-gerente da empresa Casa das Meias Ltda., emitiu três duplicatas com valores dez vezes superiores 
aos das vendas efetivamente realizadas, colocando-as em circulação no mercado. Posteriormente, para 
formalizar a contabilidade da empresa, Gil escriturou as duplicatas no livro de registro de duplicatas. 
Nessa situação, por ter escriturado os títulos de crédito em livro obrigatório na contabilidade, Gil não praticou 
o crime de duplicata simulada.  
4. Considere a seguinte situação hipotética. 
Marcelo, caixa de supermercado, privou a liberdade de locomoção da filha de seu empregador, sequestrando-
a, com o objetivo de obter para si a importância de R$ 20.000,00 como preço do resgate. Antes de receber a 
importância exigida, Marcelo foi preso em flagrante. 
Nessa situação, Marcelo responderá pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, na forma 
consumada e, caso seja condenado definitivamente, poderá ocorrer a rescisão do contrato de trabalho pelo 
empregador por justa causa.  
5. Considere a seguinte situação hipotética. 
Beatriz adquiriu de uma pessoa desconhecida, pela importância de R$ 10,00, uma folha de cheque em branco 
e uma cédula de identidade. Posteriormente, dirigiu-se a uma loja e efetuou compras no valor de R$ 1.500,00, 
emitindo como pagamento a cártula adquirida anteriormente, com a falsificação da assinatura do correntista. 
O cheque foi devolvido pelo banco sacado por ter sido sustado pela titular da conta-corrente.  
Nessa situação, Beatriz praticou o crime de estelionato, na modalidade fraude no pagamento por meio de 
cheque.  
A) E, C, E, C, C 
B) E, C, E, E, E 
C) E, C, E, C, E 
D) C, C, E, C, E 
E) E, E, E, C, C 
 
55) Tício, após esconder no mato uma bicicleta que havia furtado, viu-se despojado dela por parte de 
Névio, que a subtraiu para si, com pleno conhecimento da origem do velocípede. Pode-se afirmar que 
o segundo ladrão: 
A) cometeu crime de apropriação de coisa achada; 
B) cometeu crime de receptação dolosa; 
C) cometeu crime de furto, em concurso com Tício; 
D) não responde por nenhum delito, porque subtraiu para si coisa já furtada. 
E) N.R.A. 
 
56) Quem subtrai para si coisa alheia móvel de valor significativo, mediante grave ameaça praticada 
com a utilização de arma de brinquedo, deve responder pelo crime de: 
A) roubo simples. 
B) roubo com causa especial de aumento de pena. 
C) furto simples. 
D) furto qualificado. 
E) apropriação indébita. 
 
57) Ao retirar seu veículo da garagem de casa, Suzana foi surpreendida com a ação de dois indivíduos 
que, mediante grave ameaça, obrigaram-na a passar para o banco de trás. Um dos indivíduos saiu 
dirigindo o automóvel, enquanto o outro manteve a vítima dominada, impedindo-a de manter contato 
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com a família ou com autoridades policiais. Após 15 horas, Suzana foi solta em local de pouco 
movimento com a sua integridade física preservada, e os indivíduos fugiram, levando o carro da vítima 
para outra cidade. Dois dias depois, as autoridades policiais recuperaram o bem, que, porém, antes, foi 
utilizado em um assalto à agência do Banco do Brasil no interior do estado.  
Nessa situação hipotética, de acordo com o CP, Suzana foi vítima de: 
A) extorsão. 
B) extorsão mediante sequestro. 
C) sequestro relâmpago. 
D) roubo com causa especial de aumento de pena. 
E) roubo simples. 
 
58) Sobre o crime de extorsão mediante sequestro, é INCORRETO afirmar que: 
A) seu objeto jurídico é o patrimônio e, indiretamente, a liberdade individual e a incolumidade pessoal. 
B) se trata de crime permanente. 
C) aquele que participou do delito, caso preste informações que facilitem a libertação do sequestrado, terá sua 
pena reduzida. 
D) se trata de crime material, que se consuma quando o agente obtém a vantagem econômica exigida. 
E) se trata de crime formal que admite tentativa. 
 
59) Quanto ao crime de furto, assinale a alternativa correta:  
A) O cadáver nunca poderá ser objeto material do crime de furto. 
B) O furto de gado é conhecido como abigeato. 
C) O furto de dinheiro é conhecido como famulato. 
D) Navio não pode ser objeto material do crime de furto; visto ser considerado bem imóvel por determinação 
legal. 
E) Segundo posição atual da jurisprudência do STJ e do STF, o furto somente se consuma quando o agente 
obtém a posse tranquila do objeto subtraído. 
 
60) Considere a seguinte situação hipotética: MARIA, pessoa muito pobre, sem marido e com dois filhos 
menores, cuja renda familiar total é de R$ 100,00 por mês, após sacar R$ 20,00 do Programa Bolsa 
Família, pegou um ônibus para voltar à sua casa. Dentro do coletivo, HÉRCULES, 30 anos de idade, 
pessoa reincidente na prática de crimes, mediante extrema habilidade manual conseguiu subtrair esse 
dinheiro (R$ 20,00) do bolso da calça de MARIA, sem que esta percebesse. Nesse caso: 
A) HÉRCULES praticou furto simples. 
B) HÉRCULES praticou furto qualificado. 
C) HÉRCULES praticou furto privilegiado. 
D) Deve ser reconhecida, no caso, a incidência do princípio da insignificância, tornando o fato atípico. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
61) Quanto ao crime de roubo, assinale a alternativa correta: 
A) O agente que utiliza arma de brinquedo para subtrair mediante grave ameaça objetos da vítima que pensa 
tratar-se de arma verdadeira, não comete crime de roubo, considerando a ineficácia absoluta do meio utilizado. 
B) O roubo de uso é considerando fato atípico, segundo doutrina e jurisprudência pacíficas. 
C) Há decisões do STF e do STJ considerando dispensável, em certos casos, a apreensão da arma e 
respectiva perícia para fins de aplicação da majorante do emprego de arma para prática do crime de roubo. 
D) O roubo, tanto próprio quanto impróprio, pode ser praticado mediante violência imprópria (por exemplo: 
quando o agente faz a vítima, sem esta saber, ingerir substância que lhe deixa totalmente dopada, e depois 
subtrai seus bens). 
E) Caso durante a subtração violenta, o agente mate a vítima, mas não consiga levar consigo o objeto visado, 
deverá responder pelo crime de latrocínio tentado. 
 
62) Considere a seguinte situação hipotética: GERÔNIMO, 21 anos de idade, abordou CAIO e TÁCITO, 
subtraindo, mediante grave ameaça com uma faca, um relógio de CAIO (avaliado em R$ 100,00) e de 
TÁCITO apenas uma moeda de R$ 1,00. Nesse caso: 
A) Deverá ser reconhecido o concurso de crimes, havendo dois roubos. 
B) Haverá apenas um roubo, visto que no crime praticado contra TÁCITO deverá incidir o princípio da 
insignificância, afastando a tipicidade da conduta. 
C) Não há a incidência de nenhuma qualificadora ou majorante. 
D) Houve roubo impróprio. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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63) Quanto ao crime de extorsão, assinale a alternativa correta: 
A) Entende a doutrina majoritária que na extorsão, assim como no furto e no roubo, a vantagem indevida 
pretendida pelo agente deve ser necessariamente uma coisa móvel. 
B) O sujeito que aponta um revólver para a cabeça da vítima, fazendo com que esta lhe entregue sua carteira 
com dinheiro, comete crime de extorsão, visto ter sido o comportamento da vítima útil para a subtração. 
C) A extorsão se consuma quando o agente aufere a vantagem indevida pretendida. 
D) O delito popularmente conhecido como sequestro relâmpago, na realidade trata-se de extorsão qualificada 
pela restrição da liberdade da vítima. 
E) O delito popularmente conhecido como sequestro relâmpago, na realidade trata-se de extorsão simples. 
 
64) Considere a seguinte situação hipotética: JOANA, filha de TEODORO, pessoa muito rica, resolveu 
simular seu próprio sequestro, para “tirar” dinheiro de seu pai. Planejou com LEON, seu namorado, 
tudo que deveria ser feito. Após a moça sumir por dois dias, LEON ligou para TEODORO pedindo um 
resgate de R$ 200.000,00, sob pena de matar JOANA. O pai desesperado foi ao banco, sacou o dinheiro, 
porém no momento em que ia entregá-lo a LEON, a polícia interveio e descobriu todo o plano, 
prendendo Leon e Joana. Nesse caso: 
A) ocorreu o crime de extorsão mediante sequestro consumado. 
B) ocorreu o crime de extorsão mediante sequestro tentado. 
C) deve Joana ser beneficiada com uma escusa absolutória. 
D) Leon e Joana devem responder pelo crime de extorsão. 
E) nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
65) Assinale a alternativa correta: 
A) O crime de dano admite tanto a forma dolosa quanto a forma culposa. 
B) No crime de dano, o objeto material será apenas a coisa imóvel. 
C) O crime de apropriação indébita previdenciária, segundo posição jurisprudencial dominante, não admite a 
aplicação do princípio da insignificância. 
D) Acaso um advogado se aproprie do dinheiro que recebeu de seu cliente para pagamento de custas judiciais, 
comete o crime de apropriação indébita majorada. 
E) Uma das formas de materialização da apropriação indébita ocorre quando a vítima, previamente enganada 
pelo criminoso, entrega para este algum bem de sua propriedade. 
 
66) Considere a seguinte situação hipotética: MARCOS, durante a prova de um vestibular de medicina, 
utilizou um celular escondido no banheiro para comunicar-se com NILSON, professor da área, no intuito 
de receber cola deste último. Um fiscal, contudo, estava no banheiro ao lado e escutou toda a conversa, 
sendo MARCOS flagrado com várias respostas anotadas em sua mão. Nesse caso, segundo a 
jurisprudência do STF: 
A) MARCOS deve responder por estelionato tentado. 
B) MARCOS deve responder por estelionato consumado. 
C) O fato é atípico. 
D) MARCOS deve responder por estelionato tentado em concurso com o crime de dano tentado, considerando 
que acaso conseguisse colar e fosse aprovado iria enganar a instituição promotora do certame e também 
causaria dano ao candidato de quem tirasse a vaga. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
67) Assinale a alternativa correta: 
A) Acaso o sujeito emita um cheque em garantia (para ser descontado em trinta dias), e este não tenha provisão 
de fundos no momento da sua apresentação ao banco, estará configurado o crime de estelionato na 
modalidade de “fraude no pagamento por meio de cheque”. 
B) Na receptação, o produto receptado deve ser oriundo da prática de crime contra o patrimônio. 
C) Se alguém compra um revólver utilizado por terceiro para matar alguém, comete o crime de receptação, 
mesmo que esta arma seja de propriedade do vendedor. 
D) Acaso seja roubada uma pulseira de ouro, depois derretida e transformada em um cordão, caso uma terceira 
pessoa compre esse cordão, ciente de todo o ocorrido, comete o crime de receptação. 
E) A receptação somente é punida na forma dolosa. 
 
68) Assinale a alternativa correta: 
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A) O empregado que trabalha na mesma sala com o patrão recebendo dinheiro dos clientes, e aproveitando 
um descuido do seu empregador, pega para si certa quantia em dinheiro, comete o crime de apropriação 
indébita. 
B) Segundo a jurisprudência do STJ, o sujeito que consegue, via internet e utilizando artifício fraudulento, 
transferir indevidamente recursos de contas bancárias de terceiros, logo após se apropriando desses valores, 
comete o crime de furto mediante fraude. 
C) Segundo a jurisprudência do STJ, o sujeito que consegue, via internet e utilizando artifício fraudulento, 
transferir indevidamente recursos de contas bancárias de terceiros, logo após se apropriando desses valores, 
comete o crime de estelionato. 
D) O filho que subtrai às escondidas dinheiro do seu pai, aproveitando-se da confiança deste, deve responder 
pelo crime de furto qualificado. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
69) Com relação aos crimes contra o patrimônio, assinale a opção correta. 
A) A conduta da vítima não é fator de distinção entre os delitos de roubo e extorsão. 
B) O crime de extorsão mediante sequestro consuma-se no momento em que o resgate é exigido, 
independentemente do momento da privação da liberdade da vítima. 
C) Ocorre crime de extorsão indireta quando alguém, abusando da situação de outro, exige, como garantia de 
dívida, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou terceiro. 
D) No crime de apropriação indébita, o fato de o agente praticá-lo em razão de ofício, emprego ou profissão 
não interfere na imposição da pena, por se tratar de elementar do tipo. 
 
70) Com relação ao crime de redução à condição análoga a de escravo, assinale a alternativa CORRETA: 
I - O bem jurídico tutelado é a liberdade individual. 
II - Trata-se de um crime instantâneo de efeitos permanentes, cuja consumação ocorre em determinado 
instante, mas seus efeitos são irreversíveis. 
III - O consentimento do ofendido é irrelevante. 
IV - a pena é acrescida de metade, se o crime é cometido: contra criança ou adolescente ou maior de 60 
(sessenta) anos; por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 
A) apenas uma das assertivas está correta; 
B) apenas duas das assertivas estão corretas; 
C) apenas três das assertivas estão corretas; 
D) todas as assertivas estão corretas; 
E) não respondida. 
 
71) Se duas ou mais pessoas, agindo em conjunto e previamente ajustadas, subtraem, sem emprego 
de violência ou grave ameaça, uma televisão de terceira pessoa, elas praticam o crime de: 
A) furto qualificado. 
B) furto simples. 
C) estelionato. 
D) apropriação indébita. 
E) roubo qualificado. 
  
72) Quanto aos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, assinale a opção correta. 
A) O crime de constrangimento ilegal é caracterizado pela ausência de violência ou grave ameaça por parte 
de quem o comete. 
B) Bens imóveis podem ser objetos de crime de apropriação indébita. 
C) O indivíduo que introduz animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito e fora das 
situações que excluem a ilicitude, não comete fato criminoso, ainda que resulte prejuízo econômico significativo 
para o dono do imóvel. 
D) Aquele que acha coisa alheia perdida e dela se apropria, deixando de restituí-la ao dono ou de entregá-la à 
autoridade competente no prazo de 15 dias não comete infração penal, mas, tão-somente, ilícito civil. 
E) O delito de ameaça pode ser praticado de forma verbal, escrita ou gestual. 
 
73) A Constituição Federal preceitua que todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à propriedade. Por isso, o Código Penal 
tutela e protege o direito de propriedade, tipificando, nos artigos de 155 a 183, os crimes contra o 
patrimônio. A respeito desses crimes, assinale a alternativa incorreta. 
A) Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração dos 
bens da vítima. 
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B) Responde por roubo consumado o agente que, após o emprego de violência e a subtração da coisa, a perde 
durante a fuga. 
C) O crime de extorsão consuma-se com a obtenção da vantagem indevida. 
D) Disposição de coisa alheia como própria é uma modalidade de estelionato. 
E) É possível receptação de receptação. 
 
74) A respeito dos crimes contra o patrimônio, assinale a opção correta. 
A) No crime de furto em residência, para efeitos de aplicação da pena, é irrelevante o horário em que o agente 
pratica a ação criminosa, se durante o dia ou à noite, pois a pena em qualquer situação será a mesma. 
B) O emprego de arma de fogo para a prática do crime de roubo não implica a majoração da pena cominada. 
C) Ainda que o agente não realize a pretendida subtração de bens da vítima, haverá crime de latrocínio quando 
o homicídio se consumar. 
D) A fraude eletrônica para transferir valores de conta bancária por meio do Internet banking constitui crime de 
estelionato. 
E) Para a consumação do crime de extorsão, é indispensável a obtenção da vantagem indevida. 
 
75) Dois irmãos pretendiam assaltar uma agência do Banco do Brasil. Para tanto, alugaram um imóvel 
ao lado da instituição financeira, adquiriram cordas, sacos plásticos e um aparelho de telefone celular, 
tendo, ainda, alugado um veículo para ser utilizado na fuga. No entanto, antes de iniciarem qualquer 
ato contra o patrimônio do banco, a trama foi descoberta por agentes da polícia civil que monitoravam 
as linhas telefônicas dos irmãos mediante interceptação legalmente autorizada. Os dois foram presos 
em flagrante sem conseguirem subtrair qualquer valor alheio. 
Nessa situação hipotética, os irmãos: 
A) não praticaram crime. 
B) devem responder por tentativa de roubo. 
C) devem responder por tentativa de furto. 
D) devem responder por tentativa de estelionato. 
E) devem responder por tentativa de extorsão. 
 
76) Quem subtrai para si coisa alheia móvel de valor significativo, mediante grave ameaça praticada 
com a utilização de arma de brinquedo, deve responder pelo crime de: 
A) roubo simples. 
B) roubo com causa especial de aumento de pena. 
C) furto simples. 
D) furto qualificado. 
E) apropriação indébita. 
 
77) Ao retirar seu veículo da garagem de casa, Suzana foi surpreendida com a ação de dois indivíduos 
que, mediante grave ameaça, obrigaram-na a passar para o banco de trás. Um dos indivíduos saiu 
dirigindo o automóvel, enquanto o outro manteve a vítima dominada, impedindo-a de manter contato 
com a família ou com autoridades policiais. Após 15 horas, Suzana foi solta em local de pouco 
movimento com a sua integridade física preservada, e os indivíduos fugiram, levando o carro da vítima 
para outra cidade. Dois dias depois, as autoridades policiais recuperaram o bem, que, porém, antes, foi 
utilizado em um assalto à agência do Banco do Brasil no interior do estado. 
Nessa situação hipotética, de acordo com o CP, Suzana foi vítima de: 
A) extorsão. 
B) extorsão mediante sequestro. 
C) sequestro relâmpago. 
D) roubo com causa especial de aumento de pena. 
E) roubo simples. 
 
78) Roberto, com 23 anos de idade, subtraiu para si um aparelho celular avaliado economicamente em 
R$ 900,00, pertencente ao seu pai, Alberto, de 63 anos de idade, e em seguida, vendeu-o por R$ 200,00 
para Felipe, o qual sabia que o aparelho não custava tão barato. 
Considerando a situação hipotética acima descrita, assinale a opção correta no referente aos crimes 
contra o patrimônio. 
A) Roberto é isento de pena, por ter praticado o crime contra ascendente, ocorrendo, assim, uma escusa 
absolutória legalmente prevista. 
B) Felipe praticou crime de receptação culposa, mas será isento de pena em face da extensão da escusa 
absolutória aplicável a Roberto. 



                                                      

179 

 

C) Roberto praticou, em tese, crime de furto, e Felipe, receptação culposa, porque, pela desproporção entre o 
valor e o preço do aparelho celular, deveria presumir ter sido obtido por meio criminoso. 
D) Se Felipe revender o aparelho celular para Frederico, este não responderá por crime algum, pois não se 
pune a receptação de coisa já receptada. 
E) Roberto não responderá por crime algum, em face da aplicação do princípio da insignificância, já 
consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores como aplicável aos bens avaliados em até R$ 1.000,00. 
 
79) Quem exige como garantia de dívida, abusando das situação de alguém, documento que pode dar 
causa a procedimento criminal contra a vítima, comete crime de extorsão: 
A) mediante sequestro. 
B) consumada, em seu tipo fundamental. 
C) tentada, em seu tipo fundamental. 
D) indireta. 
E) qualificada, na forma tentada. 
 
80) No tocante aos crimes contra o patrimônio, é possível afirmar que:  
A) é admissível o arrependimento posterior no crime de extorsão.  
B) não haverá receptação se inimputável o autor do crime de que proveio a coisa.  
C) a pena privativa de liberdade por roubo simples pode ser substituída por restritiva de direitos.  
D) a pena de reclusão, no crime de apropriação indébita, pode ser substituída pela de detenção ou reduzida 
de um a dois terços, se o agente é primário e a coisa apropriada for de pequeno valor.  
E) o dano culposo admite a suspensão condicional do processo.  
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100) No tocante aos crimes contra o patrimônio, é correto afirmar que:  
A) a ação penal é sempre pública condicionada se o delito for praticado contra ascendente. 
B) o arrependimento posterior é incabível no crime de extorsão. 
C) nenhum deles admite a modalidade culposa. 
D) a ação penal é sempre privada no crime de dano. 
E) a majorante do furto noturno é aplicável às figuras qualificadas do delito. 
 
101) Lurdes subtraiu um passe de ônibus de Camila, utilizando-se de uma arma de brinquedo para 
ameaçar a vítima. A ação foi inteiramente monitorada por policiais que se encontravam no cenário do 
crime, os quais prenderam a agente em flagrante, lavrando termo de restituição do objeto apreendido 
à vítima. Com base na situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. 
A) Lurdes responderá por roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. 
B) De acordo com recente entendimento do STF, Lurdes responderá por crime de roubo tentado, embora se 
tenha apoderado da res furtiva. 
C) É pacífico o entendimento de que o juiz, ao sentenciar o caso, poderá aplicar o princípio da insignificância. 
D) O monitoramento da ação de Lurdes pelos policiais não influi na consumação do crime. 
 
102) Considerando as alternativas abaixo, é ERRADO afirmar que: 
A) É admissível a receptação de receptação, exceto se adquirida de terceiro de boa-fé.  
B) O crime de extorsão mediante sequestro consuma-se no momento em que a privação da liberdade da vítima 
se completa.  
C) O agente que, para roubar o caixa, invade mercearia matando seu proprietário e mais dois empregados, 
fugindo em seguida com res furtiva, responde por um único latrocínio, sendo a pluralidade de vítimas 
circunstância avaliada na dosimetria da pena. 
D) A apropriação indébita de coisa furtada não é possível ainda que desconheça o agente sua origem. 
 
103) No crime de furto mediante fraude, previsto no artigo 155, § 4º, II, 2ª figura, do Código Penal: 
A) o agente obtém a posse da coisa pois esta lhe é transferida pela vítima por ter sido induzida em erro.  
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B) a fraude antecede o apossamento da coisa e é a causa de sua entrega ao agente pela vítima.  
C) a fraude é empregada para iludir a atenção ou vigilância do ofendido, que nem percebe que a coisa lhe está 
sendo subtraída. 
D) configura-se o delito se o agente se faz passar por pessoa autorizada pela vítima para retirar aparelho 
deixado por esta em oficina.  
E) a fraude serve para iludir a vítima a entregar a coisa.  
 
104) Aponte a alternativa que está em desacordo com disposições do Código Penal relativas aos crimes 
contra o patrimônio. 
A) No furto, o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas independe da identificação dos 
coautores. 
B) Não impede a configuração do roubo o fato de o agente intimidar e subjugar a vítima apenas simulando 
portar arma. 
C) O latrocínio pode configurar-se mesmo quando terceiro, alheio aos fatos, seja vítima da violência empregada 
pelo agente. 
D) A consumação do delito de extorsão mediante sequestro se dá com a privação de liberdade de locomoção 
da vítima, independentemente da obtenção da vantagem. 
E) É impunível a receptação de coisa furtada se o autor do furto está acobertado por imunidade penal absoluta, 
decorrente de parentesco com o proprietário da coisa. 
 
105) Armando, do comércio ambulante, utiliza-se de artifício ardiloso e fraudulento e convence Eugênio 
a entregar um aparelho de "DVD" para Estela. Após a entrega desse aparelho, Estela desaparece, 
levando consigo, o referido “DVD” no que resulta prejuízo patrimonial para Eugênio. Entretanto, Estela 
não estimulou a conduta de Armando, mas ao receber esse aparelho tinha conhecimento de que fora 
obtido pelos meios ilícitos acima apontados. Nesses casos, Armando e Estela respondem, 
respectivamente, pelos crimes de: 
A) estelionato e disposição de coisa alheia como própria. 
B) fraude na entrega de coisa e estelionato. 
C) fraude no comércio e apropriação indébita. 
D) estelionato e receptação. 
E) fraude na entrega de coisa e disposição de coisa alheia como própria. 
 
106) Em uma loja de roupas femininas, Fulana pede para experimentar uma blusa e, enquanto distrai a 
vendedora, desviando a sua atenção para outra cliente, guarda a peça em sua bolsa, fugindo em 
seguida. Trata-se da hipótese de: 
A) furto qualificado mediante destreza; 
B) furto qualificado mediante fraude; 
C) apropriação indébita; 
D) estelionato; 
E) fraude ao comércio. 
 
107) Fulano pede a Beltrano, seu amigo de longa data, que guarde em sua casa um computador de sua 
propriedade, até que volte de uma viagem que fará para a Europa. Dias após ter recebido o aparelho de 
boa-fé, quando Fulano já se encontrava no passeio, como se fosse seu, Beltrano vende o computador 
para terceira pessoa. A conduta de Beltrano se amolda à prática de: 
A) receptação; 
B) receptação qualificada; 
C) furto; 
D) apropriação indébita; 
E) estelionato. 
 
108) O roubo de uma chave e posterior utilização da mesma constitui-se num furto: 
A) simples.  
B) qualificado. 
C) privilegiado. 
D) de uso. 
E) de coisa comum. 
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109)  No conjunto dos crimes contra o patrimônio, aquele feito com o constrangimento de alguém, 
mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 
econômica, constitui-se num crime de: 
A) dano. 
B) extorsão. 
C) usurpação. 
D) roubo e latrocínio. 
E) apropriação indébita. 
 
110) Considere-se um tipo de roubo, no qual a violência ou a grave ameaça somente ocorre depois da 
subtração, para garantir a posse da coisa ou a impunidade, sem morte. Trata-se de um(a): 
A) roubo impróprio. 
B) roubo próprio. 
C) latrocínio. 
D) roubo agravado. 
E) tentativa de furto, não constituindo roubo. 
 
111) A Constituição Federal preceitua que todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à propriedade. Por isso, o Código 
Penal tutela e protege o direito de propriedade, tipificando, nos artigos de 155 a 183, os crimes contra 
o patrimônio. A respeito desses crimes, assinale a alternativa incorreta.  
A) Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração dos 
bens da vítima.  
B) Responde por roubo consumado o agente que, após o emprego de violência e a subtração da coisa, a perde 
durante a fuga.  
C) O crime de extorsão consuma-se com a obtenção da vantagem indevida.  
D) Disposição de coisa alheia como própria é uma modalidade de estelionato.  
E) É possível receptação de receptação.  
 
112) Eduardo no interior de uma agência bancária de Campo Grande, a pretexto de auxiliar Antonio a 
operar caixa eletrônico, apoderou-se de seu cartão magnético, trocando- o por outro, passando em 
seguida a fazer saques na conta da vítima. Tal fato configura, em tese, o crime de: 
A) extorsão.  
B) apropriação indébita.  
C) furto qualificado mediante fraude.  
D) estelionato por disposição de coisa alheia como própria.  
E) fraude funcional qualificada.  
 
113) Se duas ou mais pessoas, agindo em conjunto e previamente ajustadas, subtraem, sem emprego 
de violência ou grave ameaça, uma televisão de terceira pessoa, elas praticam o crime de:  
A) furto qualificado.  
B) furto simples.  
C) estelionato.  
D) apropriação indébita.  
E) roubo qualificado.  
 
114) Caio, Tício e Cícero ajustam um roubo à mão armada a uma panificadora. Caio permanece no 
automóvel, na porta do estabelecimento comercial, para dar fuga a Tício e Cícero, que ingressam no 
mesmo, ambos com arma de fogo. O dono do estabelecimento, após entregar todo o dinheiro do caixa, 
tenta pegar sua arma de fogo que estava na gaveta, mas é atingido mortalmente por disparo efetuado 
por Tício. Os assaltantes fogem com o produto do roubo. Presos mais tarde, são processados por 
incursão no crime de latrocínio (artigo 157, § 3º, parte final, do Código Penal). Considerando a situação 
hipotética apresentada, marque a assertiva CORRETA: 
A) Apenas Tício deve responder pelo crime de latrocínio, pois foi quem matou a vítima, enquanto Caio e Cícero 
devem responder pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, 
com pena aumentada até a metade, por força do que dispõe o § 2º do artigo 29 do Código Penal, que cuida 
do concurso de pessoas (“se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada 
a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais 
grave”); 
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B) Apenas Tício e Cícero devem responder pelo crime de latrocínio, porque foram os que ingressaram armados 
no estabelecimento comercial, participando, efetivamente, da morte da vítima, enquanto Caio deve responder 
pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, com pena 
aumentada até a metade, por força do que dispõe o § 2º do artigo 29 do Código Penal; 
C) Caio, Tício e Cícero devem responder pelo crime de latrocínio, porque todos para ele concorreram, em 
coautoria, com divisão de tarefas, sendo previsível que, em assalto à mão armada, possa haver reação de 
vítima e consequentes disparos contra esta, incidindo, em relação a Caio e Cícero, o disposto no artigo 19 do 
Código Penal, que trata da agravação pelo resultado (“pelo resultado que agrava especialmente a pena, só 
responde o agente que o houver causado ao menos culposamente”); 
D) Caio, Tício e Cícero devem responder pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo 
e concurso de pessoas, com pena aumentada até a metade, por força do que dispõe o § 2º do artigo 29 do 
Código Penal, já que pretendiam todos apenas o roubo e não o latrocínio, que decorreu da inesperada reação 
da vítima. 
 
115) A respeito do entendimento do STJ acerca do princípio da insignificância e sua aplicação ao direito 
penal, marque a alternativa que traz um entendimento desse Tribunal: 
A) O fato de o réu possuir antecedentes criminais impede a aplicação do princípio da insignificância.  
B) O pequeno valor da res furtiva, por si só, autoriza a aplicação do princípio da insignificância.  
C). Uma quantidade mínima de cocaína apreendida, em hipótese alguma, pode constituir causa justa para 
trancamento da ação penal, com base no princípio da insignificância. 
D) São sinônimas as expressões “bem de pequeno valor” e “bem de valor insignificante”, sendo a consequência 
jurídica, em ambos os casos, a aplicação do princípio da insignificância, que exclui a tipicidade penal.  
 
116) Com relação aos crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa correta: 
A) 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. 
B) Suponha que um indivíduo adentre uma residência com o intuito de furtar, mas, já em seu interior, se assuste 
com o barulho de uma sirene policial e deixe a residência em desabalada carreira. Nessa situação, o agente 
deverá responder pela tentativa delituosa, visto que somente desistiu de prosseguir na execução do furto por 
interferência externa, não se aplicando, no caso, o instituto da desistência voluntária. 
C) No crime de furto a conduta objetiva consiste em subtrair, quer dizer, tirar, retirar de alguém, ao passo que, 
no crime de apropriação indébita, o tipo objetivo é apropriar-se da coisa, fazer sua ou tomar como sua, havendo 
necessidade da prévia posse pelo agente. Somente o segundo caso admite forma culposa. 
D) A presença de sistema eletrônico de vigilância em estabelecimento comercial torna o crime de furto 
impossível, mediante a absoluta ineficácia do meio, conforme orientação do STJ. 
 
117) Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Considere a seguinte situação hipotética. Cláudio, gerente de um banco, sob irresistível ameaça de morte, 
dirigiu-se à sua agência bancária, fora do horário de expediente e de lá subtraiu vultosa quantia em dinheiro, 
entregue, posteriormente, ao autor da ameaça. Nessa situação, Cláudio praticou crime de furto, mas terá a 
pena atenuada, pois o crime foi cometido sob coação moral irresistível.  
B) No crime de furto, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, exceto o proprietário da coisa, já o sujeito 
passivo pode ser o proprietário, possuidor ou detentor do bem, tanto pessoa jurídica quanto física. 
C) Considere que Aurélio, imputável, tenha se apropriado da bicicleta de seu vizinho para dar um passeio pelo 
quarteirão, devolvendo-a nas mesmas condições, no estado e no local em que foi retirada. Nessa situação, 
conforme pacífica jurisprudência, a conduta é atípica, tendo em vista a caracterização do denominado furto de 
uso, em que falta o ânimo de assenhoramento definitivo do bem. 
D) O roubo difere do furto pelo uso de grave ameaça ou violência à pessoa, ou de qualquer outro meio que 
possa reduzir a possibilidade de resistência da vítima. 
 
118) Com relação aos crimes contra o patrimônio, analise os itens abaixo e assinale aquele que traz 
uma afirmação CORRETA: 
A) 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. 
B) Sujeito passivo de crime de estelionato é a pessoa que sofre a lesão patrimonial, a qual não será, 
necessariamente, a mesma que foi enganada. 
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C) Denomina-se roubo impróprio a hipótese em que a violência ou grave ameaça é exercida após a 
consumação da subtração. 
D) Aumenta-se a pena de um terço até a metade, se o crime de extorsão é cometido por duas ou mais pessoas 
e com abuso de confiança ou mediante fraude. 
 
119) Se o agente exaure o processo de execução de um delito material, mas atua para evitar a produção 
do resultado, sem êxito, ocorre: 
A) crime tentado 
B) crime consumado  
C) desistência voluntária 
D) arrependimento eficaz 

 
120) Os crimes dolosos contra a vida são:  
A) Homicídio, genocídio, latrocínio e lesões com morte.  
B) Lesões graves, latrocínio e abordo.  
C) Homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto.  
D) Aborto, estupro e lesão corporal.  
 
121) "Quando o agente, conscientemente, admite e aceita o risco de produzir o resultado..." "e" 
"Quando o agente visa a um outro resultado...", são conceitos respectivamente de: 
A) Dolo eventual e de culpa consciente 
B) Culpa consciente e de dolo alternativo 
C) Culpa consciente e dolo eventual 
D) Dolo eventual e de dolo alternativo 
 
122) João, dirigindo uma motocicleta sem capacete, foi interceptado por um policial em serviço de 
trânsito, o qual lhe deu ordem para parar o veículo. João, no entanto, desobedecendo a ordem recebida, 
fugiu em alta velocidade. Cerca de uma hora depois, arrependeu-se de sua conduta e voltou ao local, 
submetendo-se à fiscalização. Nesse caso, em relação ao crime de desobediência, ocorreu:  
A) tentativa. 
B) consumação. 
C) arrependimento eficaz. 
D) desistência voluntária. 
E) crime impossível 
 

Gabarito 
 

01 -  02 -  03 - B 04 - B 05 - E 06 - D 07- C 08 - B 09 - D 10 - C 

11 - C 12 - D 13 - A 14 - D 15 - A 16 - C 17 - A 18 - D 19 - B 20 - D 

21 - A 22 - C 23 - A 24 - C 25 - B 26 - D 27 - B 28 - D 29 - B 30 -  

31 -  32 -  33 -  34 -  35 -  36 -  37 -  38 -  39 -  40 -  

41 -  42 -  43 -  44 -  45 -  46 -  47 -  48 -  49 -  50 -  

51 -  52 -  53 -  54 -  55 -  56 -  57 -  58 -  59 -  60 -  

61 -  62 -  63 -  64 -  65 -  66 -  67 -  68 -  69 -  70 -  

71 -  72 -  73 -  74 -  75 -  76 -  77 -  78 -  79 -  80 -  

81 - B 82 - D 83 - B 84 - E 85 - E 86 - D 87 - D 88 - B 89 - A 90 - A 

91 - D 92 - C 93 - D 94 - B 95 - C 96 - D 97 - D 98 - B 99 - E 100 -  

101 -  102 -  103 -  104 -  105 -  106 -  107 -  108 -  109 -  110 -  

111 -  112 -  113 -  114 -  115 -  116 -  117 -  118 -  119 -  120 -  

121 -  122 -  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 

 

 

Noções de Direito Processual Penal 

 

O Inquérito Policial  
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Considerações iniciais 
 
Quando é praticada uma infração penal, surge para o Estado o direito de punir, que só pode ser concretizado 
por meio do processo. Essa pretensão punitiva é proposta pelo Ministério Público por meio da ação penal. 

Ministério Público ou ofendido, é denominada persecução penal, por meio da qual procura-se realizar a 
pretensão punitiva do Estado (Jus Puniendi), decorrente da prática do crime, com a finalidade de aplicar ao 
seu autor, a sanção penal cabível.  
 
Portanto, a persecução penal é a ação de perseguir o crime, abrangendo não só a ideia de ação da justiça 
para punição do acusado, em processo regular, mas também os atos praticados para capturar ou prender o 
criminoso, para que este seja processado e julgado. 
 
Polícia Judiciária - A polícia é uma instituição de direito público a serviço da administração com a finalidade 
de manter e recobrar, junto à sociedade, a paz pública e a segurança individual. 
 

A polícia possui duas funções:  
 
a) Função administrativa ou de segurança - É uma função de caráter preventivo. Sua finalidade é garantir a 

 
A investigação comporta uma série de diligências que abrange: 
 

 buscas e apreensões,  

 exames de corpo de delito,  

 exames grafoscópicos,  

 interrogatórios,  

 depoimentos,  

 declarações,  

 acareações,  

 reconhecimentos, que reduzidos a escritos ou datilografados, constituem os autos do inquérito 
policial. 

 
A autoridade policial, elabora então um relatório de tudo aquilo que fez durante a investigação e encaminha 
esses autos do inquérito a juízo, afim de que o Estado por meio de outro órgão que é o Ministério Público, se 
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O Ministério Público, tem legitimidade para realizar investigações e diligências, conforme determinam as Leis 
Orgânicas Estaduais. 
É, aliás, sua atribuição "acompanhar atos investigatórios junto aos organismos policiais ou 

propositura da ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, 
a bens de direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Há também, disposições sobre 
o inquérito em caso de infração penal cometida na sede ou dependência do Supremo Tribunal Federal, por 
Juiz de Direito ou Promotor de Justiça. 
 

Notitia Criminis 
 

É o conhecimento espontâneo ou provocado pela autoridade policial de um fato aparentemente criminoso. É 
com a notícia do crime que a autoridade policial dá início às investigações.  
 

Esta notícia pode ser:  
 
a)  Cognição Imediata ou Espontânea - Quando a autoridade policial toma conhecimento do fato que infringe 

 
Segundo o artigo 5º parágrafo 3º do CPP, qualquer pessoa do povo que tomar conhecimento da ocorrência de 
uma infração penal, em que é cabível a ação penal pública incondicionada, poderá verbalmente ou por escrito 
comunicá-la a autoridade policial, e após verificar a procedência das informações, deverá instaurar o devido 
inquérito.  
 
Poderá ocorrer também a notícia anônima do crime (noticia inqualificada). Neste caso, a autoridade policial 
deverá verificar a veracidade das informações, instaurando inquérito somente depois de certificar-se dos fatos. 
 

Delatio Criminis 

 
Delatio criminis é a comunicação de um fato feita pela vítima ou qualquer do povo com identificação. Tem como 
espécies a delatio criminis postulatória e a delatio criminis simples. A delatio criminis postulatória é aquela em 
que a vítima ou qualquer do povo comunica o fato a autoridade policial e pede a instauração do inquérito. Já a 
delatio criminis simples é aquele em que a vítima ou qualquer do povo só comunica o fato à autoridade. 
 

O Inquérito Policial 
 

Como já vimos, o Inquérito Policial é todo procedimento destinado a reunir os elementos necessários para 
apurar a pratica de uma infração penal e sua autoria. É peça simplesmente informativa.  
 

Finalidade 

 
O inquérito policial tem por finalidade permitir que o titular da ação penal, seja o Ministério Público, seja o 
ofendido, possa iniciar a ação penal. O inquérito policial, entretanto, não é indispensável ao oferecimento da 
queixa ou da denúncia, pois, se o objetivo do inquérito é informar, desde que o titular do direito (Ministério 
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Público ou o ofendido) tenham as informações, ou seja, os elementos necessários para oferecer a denúncia 

lhe o tempo, o lugar e os elementos de convicção. O artigo 39, parágrafo 5º do CPP, ainda acentua que o 
órgão do MP dispensará o inquérito se, com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a 
promover a ação penal, caso em que a denúncia deverá ser oferecida em 15 dias. 
 
O artigo 46 do CPP em seu parágrafo 1º ainda estabelece que "quando o Ministério Público dispensar o 
inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido 
as peças de informação ou a representação" 
 

Natureza do Inquérito Policial 
 
As atribuições concedidas à polícia no inquérito policial são de caráter discricionário. Por esta razão, é lícito a 

 

Características
 

 
O inquérito policial apresenta três características: 
 
a) Escrito - O inquérito policial é um procedimento escrito uma vez que sua finalidade é fornecer elementos 
ao titular da ação penal. De fato, o artigo 9º do CPP prescreve que "todas as peças do inquérito policial 
serão, num só processo reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela 
autoridade". 
 
b) Sigiloso - O inquérito policial é sigiloso, uma vez que sua finalidade é a investigação, o esclarecimento e a 
descoberta dos respectivos autores. Assim, é evidente que o sigilo desponte como uma qualidade 

 
O inquérito policial é neutro, nele não há acusação nem defesa. A autoridade policial sozinha é que realiza a 
pesquisa dos dados necessários à propositura da ação penal. Por esta razão, o inquérito é peça inquisitiva. 
 
O caráter inquisitorial do inquérito é disposto no artigo 107 do CPP "não se poderá opor suspeição às 
autoridades policiais, nos autos do inquérito, mas deverão elas se declarar suspeitas, quando ocorrer 
motivo legal". 
 

Competência 
 
Geralmente cabe à autoridade policial a realização do inquérito, salvo as exceções legais. 
 
A competência para presidir o inquérito policial é deferida, aos delegados de polícia de carreira, de acordo com 
as normas de organização policial dos Estados. 
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O artigo 144 da CF em seu parágrafo 4º dispõe: "as policias civis dirigidas por delegados de polícia de 
carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração 

requisições, e bem assim providenciará, até que compareça a autoridade competente, sobre qualquer 
fato que ocorra em sua presença, noutra circunscrição".  
 
O artigo 4º do CPP, não impede que a autoridade policial de uma circunscrição (Estado ou Município), 
investigue os fatos criminosos que, praticados em outro local, tenham repercutido na sua competência, pois os 
atos investigatórios, por serem inquisitoriais não se acham alcançados pela regra do artigo 5º, LIII da CF de 
1988, segundo a qual ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 
 

Grau de Cognição 
 
No processo penal há três diferentes níveis de cognição, segundo se busque um juízo de possibilidade, de 
probabilidade ou de certeza. 
 

Por outro lado, como seu objetivo é tão somente averiguar os fatos, embasando ou não uma futura ação penal, 
percebe-se, desde logo, que não há razões para que se busque esgotar toda matéria probatória, o que só 
geraria morosidade desnecessária ao procedimento preliminar. 
 
Ademais, esgotando-se quase que totalmente a matéria probatória na fase preliminar, haverá um grande 

 

Valor Probatório 
 
O inquérito policial tem conteúdo informativo; visa apenas fornecer elementos necessários para a propositura 
da ação penal. 
 
Tem valor probatório relativo, pois os elementos de informação não são colhidos sob a égide do contraditório 
e da ampla defesa, tampouco na presença do Juiz de Direito. 
 

Instauração do Inquérito 
 

Temos três casos a considerar:  
 
a)  Instauração de Inquérito na Ação Penal Pública Incondicionada 
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Todo inquérito policial se inicia com a notícia do crime. 
O inquérito policial, é disciplinado pela Lei Processual e pode ser iniciado de quatro formas diferentes: 
 
I - De Ofício - Isto é, por iniciativa própria, quando o fato chegar ao conhecimento da autoridade policial por 
meio da notitia criminis de cognição imediata. Neste caso, torna-se indispensável, saber se o crime é ou não 

 
O artigo 100 do CP diz que a ação penal é pública, salvo quando a Lei Penal o declarar privativa do ofendido. 
A regra geral é a seguinte:  
 

A ação penal é pública.  
 
Excepcionalmente ela será privada, mas, para tanto, é preciso que a própria lei assim o declare. Por outro lado, 
o parágrafo 1º do artigo 100 do CP, prevê algumas hipóteses em que, mesmo sendo pública a ação penal, não 
poderá ser ela intentada, se ausente a condição estabelecida em lei. 
 
Essa condição ou é a representação ou a requisição do Ministro da Justiça. Contudo, nestes casos, é 
indispensável que a própria lei fixe a exigência legal.  
 
II - Mediante Requisição do Órgão do Ministério Público ou Requisição da Autoridade Judiciária - O 
inquérito policial é iniciado também, nos crimes de ação pública incondicionada, por meio de requisição da 

determinar uma série de diligências. 
 
III- Instauração mediante requerimento da vítima ou de quem tiver qualidade para representá-la - O inciso 
II do artigo 5º do CPP dispõe que nos crimes de ação pública o inquérito será iniciado mediante "requerimento 
do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo".  
 
Portanto, a vítima ou seu representante legal poderão requerer a instauração do inquérito nos crimes de ação 
pública. 

 
O requerimento é da vítima, devendo conter:  
 
a) Narração do fato, com todas as circunstâncias. 
 
b) Individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de 
presunção de ser ele o autor da infração, ou dos motivos de impossibilidade de o fazer. 

inquérito policial. Nos demais casos a autoridade policial deve baixar a portaria para instauração do inquérito. 
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A portaria é uma peça singela, na qual a autoridade policial, assinala haver tomado conhecimento da prática 
de um crime de ação pública incondicionada, assinalando, quando possível, o dia, lugar e hora em que foi 

Convém ressaltar, que, embora o ofendido possa, nestes crimes, requerer a instauração do inquérito, 
normalmente, nestes casos, em vez de requerer, ele procura a autoridade policial narrando-lhe verbalmente o 
fato, após o que o inquérito será instaurado. 

 
A comunicação verbal é a forma mais comum da notitia criminis prestada pela vítima ou terceiro. 
 
b) Instauração do Inquérito na Ação Penal Pública Condicionada - Tratando-se de crime de ação pública 
condicionada à representação, dispõe o parágrafo IV do artigo 5º: "O inquérito, nos crimes em que a ação 

ação penal pública e, portanto, como medida preliminar, o inquérito policial.  
 
Nos termos do artigo 100, parágrafo 1º, do CP, e 24, do CPP, podem oferecer representação o ofendido ou 
quem tiver qualidade para representá-lo, ou seja, o representante legal da vítima e, por força do artigo 39, 
caput, do segundo estatuto, o procurador com poderes especiais. 
 
A representação pode ser dirigida à autoridade policial, ao Juiz ou ao órgão do Ministério Público (artigo 39 do 
CPP). 
 
O magistrado e o membro do Ministério Público, se não tiver elementos para o oferecimento da denúncia, 

com pouca frequência, pois poucas são as hipóteses em que a lei brasileira condiciona a propositura da ação 
penal à requisição ministerial. 
 
Essas hipóteses são:  
 
I -  Crime Cometido Por Estrangeiro Contra Brasileiro Fora do Brasil - (artigo 7º, parágrafo 3º, B, do CP). 
    
II - Crimes Contra a Honra do Presidente da República ou Chefe de Governo Estrangeiro - (artigo 145, 

ser instaurado mediante a iniciativa da vítima. Neste sentido, preceitua o artigo 5º do CPP, parágrafo 3º
crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder ao inquérito a requerimento de 
quem tenha qualidade para intentá-la". 
 
Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mesmo maior, mas mentalmente insano ou retardado mental, caberá 
ao seu representante legal requerer a instauração do inquérito e promover posteriormente a queixa, ou, se tiver 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................



                                                      

193 

 

a posse de elementos que o habilitem a promover a ação penal, poderá ingressar em juízo com a queixa. 
 
Caso o ofendido tenha entre 18 e 21 anos de idade, o requerimento tanto poderá ser feito por ele como pelo 
seu representante legal. Se um deles, entretanto, quiser fazer o requerimento e o outro se opuser, prevalecerá 

Procedimentos investigativos, indiciamento, garantias do investigado 
 
Procedimentos - Ao receber a notitia criminis, a autoridade policial além de instaurar o inquérito deve 
determinar a instauração do procedimento investigatório. 

 
A autoridade policial deve proibir a alteração do estado e conservação das coisas, até serem ultimados os 
exames e perícias, objetivando a impedir que certos elementos que possam esclarecer os fatos venham 
desaparecer. Assim, por exemplo, uma impressão digital deixada no instrumento do crime, ou mesmo em 
objetos que estejam no local podem desaparecer, se a autoridade policial não agir cautelosamente, deixando 
de tomar as providências apontadas no inciso I do artigo 6º. 
 
Instrução / Ouvida do Ofendido - A autoridade deverá ouvir o ofendido, ou seja, o sujeito passivo do crime, 
pois geralmente é quem melhor fornecerá a autoridade policial, elementos para o esclarecimento dos fatos, 

O ofendido deve ser notificado para comparecer e prestar suas declarações e, diante do não atendimento 
injustificado, ser conduzido à presença da autoridade (artigo 201, parágrafo único do CPP), podendo esta, se 
necessário determinar a busca e apreensão (artigo 240, parágrafo 1º, g). 
 
Deve ainda a autoridade conforme informa o artigo 6º, VII do CPP "determinar, se for o caso, que se proceda 

 
Indiciamento - É a imputação a alguém no inquérito policial, da prática do ilícito penal. 
 
Indiciado é a pessoa contra quem foi instaurado o inquérito. 
O indiciamento exige que haja em relação ao indiciado razoáveis indícios de autoria do crime que está sendo 
apurado. 
 
O suspeito, sobre o qual se reuniu prova da autoria da infração tem que ser indiciado, mas aquele que contra 
si tenha apenas frágeis indícios, não pode ser indiciado pois é simples suspeito.

Federal vigente o de permanecer calado (artigo 5º, LXIII). 
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A autoridade policial deve determinar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico e proceder a sua 
qualificação, nome, filiação, naturalidade, etc., bem como outros aspectos físicos. Entretanto, com o advento 
da Constituição Federal de 1988 "o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, 
salvo nas hipóteses previstas em lei" (artigo 5º, LVIII). 
 
Dessa forma, somente aquele que não foi identificado estará obrigado à identificação criminal.

A autoridade policial deve também diligenciar objetivando juntar aos autos do inquérito a folha de antecedentes 
do indiciado, para que se possa tomar conhecimento de sua eventual vida criminal pregressa, em especial se 
já foi condenado anteriormente para a caracterização da reincidência. 
 
Indiciamento de Menor - Conforme o disposto no artigo 15 do CPP "se o indiciado for menor, ser-lhe-á 
nomeado curador pela autoridade policial". Esta exigência prende-se ao fato de serem os menores de 21 

O curador por sua vez, não pode interferir no interrogatório ou participar das demais inquirições, o que é vedado 
a indiciado, maior de idade.  
 
Contudo, como este, pode requerer diligência, que será realizada, ou não, a critério da autoridade (artigo 14). 
 
A falta de nomeação de curador ao indiciado menor por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante é 
causa de nulidade. 
 

Conclusão 
 
Após o término das investigações, a autoridade policial deve elaborar um relatório minucioso daquilo que tiver 
sido apurado no inquérito policial (artigo 10, parágrafo 1º, 1a parte). Neste relatório, a autoridade policial poderá 
indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas 

 
Concluído o inquérito e elaborado o relatório, a autoridade deverá remeter os autos ao Juiz competente (artigo 
10, parágrafo 1º, 2ª parte).  
 
Devem acompanhar os autos os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova. Por 
ocasião da remessa dos autos do inquérito ao Juiz competente, também deve a autoridade policial dar ciência 
ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido 

ela em flagrante ou decorrente do cumprimento de mandado de prisão preventiva. 
 
Entretanto, o artigo 10, parágrafo 3º dispõe que "quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado 
estiver solto, a autoridade poderá requerer ao Juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, 
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que serão realizadas no prazo marcado pelo Juiz". 
 
Também, o Ministério Público poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial para novas 
diligências indispensáveis ao oferecimento da denúncia. A regra, analogamente, deve ser aplicada ao ofendido, 

prorrogado, pois, se este prazo for excedido ocorrerá constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do 
indiciado, o que levará ao deferimento de habeas corpus para a soltura do indiciado, sem prejuízo do 
prosseguimento do inquérito policial. Tratando-se de prisão processual, o prazo deve ser contado nos termos 
do artigo 798, parágrafo 1º do CPP, começando a fluir no dia imediato a prisão, e neste caso os autos devem 
ser enviados a juízo no dia imediato ao término do prazo. 
 

 (Segundo o texto explicito no nosso Código de Processo Penal) 
 

TÍTULO II 
DO INQUÉRITO POLICIAL 

 Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas 

circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.  
        Parágrafo único.  A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a 
quem por lei seja cometida a mesma função. 
         
Art. 5º Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: 
I - de ofício; 
II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de 
quem tiver qualidade para representá-lo.

§ Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de Polícia.
§ 3º Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação 
pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência 
das informações, mandará instaurar inquérito. 
§ 4º O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser 
iniciado. 
§ 5º Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de 
quem tenha qualidade para intentá-la. 
         
Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: 
I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada 
dos peritos criminais;  
II apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;

folha de antecedentes; 
IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição 
econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos 
que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. 
X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o 
nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.  (Incluído pela 
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Lei nº 13.257, de 2016) 
         

Art. 7o  Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade 
policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a 
ordem pública. 
         
Art. 8º Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no Capítulo II do Título IX deste Livro. 
         
Art. 9º Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas 
e, neste caso, rubricadas pela autoridade. 
         
Art. 10.  O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver 
preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, 

devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. 
         
Art. 11.  Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos 
do inquérito. 
         
Art. 12.  O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. 
         
Art. 13.  Incumbirá ainda à autoridade policial: 
I - fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos; 
II -  realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público; 
III - cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias; 
IV - representar acerca da prisão preventiva. 
 
Art. 13-A.  Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no § 3º do art. 158 e no art. 159 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 239 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar, de 
quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da 
vítima ou de suspeitos. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
        Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conterá: (Incluído 

pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
I - o nome da autoridade requisitante; (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
II - o número do inquérito policial; e (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 

III - a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 

2016) (Vigência) 
 
Art. 13-B.  Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro 
do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas 

judicial, conforme disposto em lei; (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)

II - deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 (trinta) dias, 
renovável por uma única vez, por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
III - para períodos superiores àquele de que trata o inciso II, será necessária a apresentação de ordem judicial.             
(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 

§ 3º Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 (setenta 
e duas) horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
§ 4º Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 (doze) horas, a autoridade competente requisitará às 
empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os 
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meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos 
suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
 
Art. 14.  O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será 
realizada, ou não, a juízo da autoridade. 
         
Art. 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144 da Constituição 
Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais 

§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º deste artigo com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, 
a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à 
época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique defensor para a 
representação do investigado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)     
§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 5º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 6º As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições 
dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para 
a Garantia da Lei e da Ordem. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 
Art. 15.  Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. 

         
Art. 19.  Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo 
competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao 
requerente, se o pedir, mediante traslado. 
         
Art. 20.  A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse 
da sociedade. 
      Parágrafo único.   Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não 

poderá mencionar quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito contra os requerentes. (Redação 

dada pela Lei nº 12.681, de 2012) 
 

Art. 21.  A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será 
permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. 
        Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de três dias, será decretada por despacho 

circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará, até que 
compareça a autoridade competente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença, noutra circunscrição. 
         
Art. 23.  Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto 
de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos, e 
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os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. 
 

 
Perguntas e Respostas 

 
1. Que opções tem o promotor de justiça quando o inquérito policial lhe é relatado?  
Recebendo os autos relatados (CPP, art. 10, § 1º), o promotor de justiça poderá: a) requerer o retorno deles 
ao Distrito Policial de origem para novas diligências, desde que imprescindíveis ao oferecimento da denúncia 
(CPP, art. 16); b) suscitar conflito de atribuições, na conformidade da Lei Orgânica; c) requerer o seu 

 
2. Que é polícia judiciária? 
É a polícia que atua após a ocorrência do crime, tendo como finalidade investigar a ocorrência de infrações 
penais e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa dispor de elementos suficientes para postular 
a satisfação da pretensão acusatória em juízo. 
 
3. Que é polícia administrativa? 
É a polícia de que dispõe o Estado Administração, com a finalidade de prevenir a ocorrência de ilícitos penais, 

 
4. O inquérito policial tem valor probatório? 
O inquérito policial é simples peça informativa, tendo relativo valor probatório. Assim, a prova nele produzida, 

 
5. O inquérito policial é fase obrigatória da persecução penal? 
Não, pois pode ser dispensado caso o Ministério Público disponha de suficientes elementos para o 
oferecimento da ação penal (cf. arts. 12, 27 e 39, § 5º, todos do CPP). 
 
6. O inquérito policial admite o contraditório? 
Não, os únicos inquéritos que admitem o contraditório são o falimentar (art. 106 da Lei de Falências) e o 
inquérito administrativo visando à expulsão do estrangeiro, instaurado por determinação do ministro da justiça 
(art. 102 do Regulamento da Lei nº 6.815/80). 
 
7. Em que hipóteses o inquérito pode ser presidido por membro do Poder Judiciário? 
Salvo a exclusividade atribuída pela Constituição Federal à polícia federal (art. 144, § 1º, IV), a função de 

apuração de crime falimentar — Lei de Falências, arts. 103 e s.; b) para a apuração de infrações penais 
cometidas na sede ou nas dependências do STF — RISTF, art. 43; c) para a apuração de infrações praticadas 
por juiz de direito — LOMN — Lei Complementar nº 35/79, art. 33, parágrafo único. 
 
8. O membro do Ministério Público está sujeito ao sigilo do inquérito policial?  
Não. Sendo ele o titular exclusivo da ação penal pública (CF, art. 129, I), a própria Constituição Federal, no art. 

 
9. Em que casos pode a autoridade policial indeferir pedido de instauração de inquérito policial? 
Havendo pedido de instauração, a autoridade policial deverá deixar de instaurar inquérito quando: a) faltar justa 
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Segurança Pública (CPP, art. 5º, § 2º). 
 
10. Causa nulidade a não-nomeação de curador a indiciado menor?  
Não. O inquérito é peça meramente informativa, dispensável, destinada à formação da opinio delicti do titular 
da ação penal. A falta de nomeação de curador a indiciado menor, conquanto diminua o valor informativo do 

 
11. Em que caso é cabível recurso do despacho que determina o arquivamento de inquérito policial?  
A regra é a irrecorribilidade da decisão judicial que, a pedido do Ministério Público, arquiva os autos do 
inquérito. Todavia, em hipóteses excepcionais, expressamente previstas em lei, da decisão caberá recurso: a) 
se o arquivamento for determinado ex officio pelo juiz, quando caberá correição parcial; b) em sentido estrito, 
quando o arquivamento for de autos de inquérito instaurado para apurar contravenção do jogo do bicho (Lei nº 

 

Da Prova 
 

Prova - É o conjunto de atos praticados pelas partes, por terceiros (peritos, testemunhas, etc), e até pelo 
próprio Juiz para averiguar a verdade sobre certos fatos e para formar a convicção do Juiz. 
 
Finalidade da Prova - É o que deve demonstrar, ou seja, aquilo sobre o que o Juiz deve adquirir conhecimento 

A denúncia ou a queixa se referem a um fato que aconteceu longe dos olhos do Juiz. Cabe, então, ao autor da 
ação demonstrar que este fato realmente ocorreu. Cumpre, por outro lado, à parte em contrária desfazer aquela 
afirmação, procurando demonstrar como, realmente, o fato teria ocorrido. Este ato de demonstrar constitui a 
ação de provar. 
 
Para proferir sua decisão, o Juiz precisa conhecer o fato que é objeto do processo, e , para tanto, deve restaurá-

réu é culpado ou inocente, e, para isso, precisa ter ciência do que realmente aconteceu, quando aconteceu e 
como aconteceu. 
 
O objeto da prova são todos os fatos, ou seja, tudo aquilo que exija comprovação em juízo. Por essa razão, a 

e que por essa razão, nenhuma influência podem ter na solução do litígio. Assim, por exemplo, são irrelevantes, 
as roupas vestidas pelo autor do delito, suas convicções religiosas ou seu estado civil, quando tais 
circunstâncias não são elementos do crime e não influem da fixação da pena, ou não fornecem qualquer 
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elemento para a apuração da verdade perseguida no processo. 
 
Meios de Prova - É tudo quanto possa servir, direta ou indiretamente, de comprovação às afirmações feitas 

b)  Documental - É a produzida por meio de um escrito ou papel. 
c)  Material - É a que consiste na execução da própria coisa, do próprio objeto. 
 
Produção de Provas - As provas são regidas por diversos princípios, destacando-se entre eles: 
 
a)  O Princípio da Oralidade - Normalmente as provas são produzidas oralmente. 
b)  O Princípio da Comunhão das Provas Quando produzida a prova, esta pode ser aproveitada tanto 

 
Ônus da Prova - É a faculdade ou o encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de 
um fato que alegou em seu interrese, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão 
deduzida pelo autor da ação penal. Nesse sentido, o artigo 156 do CPP assim dispõe :  
 
"A prova da alegação incumbirá a quem fizer". 
 
Exemplo: se o promotor denuncia A por ter causado lesão corporal em B, cumpre ao órgão de acusação levar 
para os autos, os elementos de prova necessários para convencer o Juiz de que A produziu lesão corporal em 
B. Entretanto, se a defesa alegar qualquer causa que vise eximir de culpa a conduta de B, inverte-se o ônus 

Provas Inadmissíveis - São aquelas que caracterizam a violação de normas legais ou de princípios do 
ordenamento de natureza processual ou material. Podem ser ilícitas ou ilegítimas. 
 
a) Ilícitas - são as provas obtidas com a violação de princípios do Direito Constitucional e até mesmo do Direito 
Material. 
 
São exemplos de provas ilícitas: provas obtidas com a violação de correspondência, captação de 
conversações telefônicas não autorizadas judicialmente, prova obtida por meio de tortura, etc. 
 
A Constituição Federal de 1988 determina taxativamente em seu artigo 5º, inciso LVII, que: "São 

 
Exemplo: cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos, além de ilícitas, devido ao 
processo de obtenção, são provas ilegítimas, porque vedadas pelo artigo 233 do CPP. 
 

Segundo o texto expresso no Decreto- Lei 3.689/41 
(Do Código de Processo Penal) 

TÍTULO VII 
DA PROVA 
CAPÍTULO I 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não 
podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 
             Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições 
estabelecidas na lei civil. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 
         
Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:  (Redação 

dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes 
e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; (Incluído pela Lei nº 11.690, de 

2008) 
II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir 
dúvida sobre ponto relevante. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 
         
Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas 
as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de 
causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente 
das primeiras. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 
§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios 
da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. (Incluído pela Lei nº 11.690, 

de 2008) 
§ 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por 
decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente.  (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

§ 4º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)  

§ 5º O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou 
acórdão. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
 

Preservação do Local do Crime 
 
A criminalística é o estudo da cena do crime, após o evento, visando o levantamento de provas com o objetivo 
de identificar o(s) criminoso(s) para colaborar com a investigação. 

esclarecido até então, que apresente características e/ou configurações de um delito. Portanto onde ocorreu 
uma inflação penal. Que pode ser na área interna, externa ou mista. 
 
Local de crime idôneo – Local preservado, não houve nenhum tipo de violação e nenhum tipo de trânsito de 
pessoas ou veículos pelo local delimitado, permanece imaculado. 
 
Local de crime inidôneo – Local onde já houve trânsito de pessoas, furto de objetos, foi usado produto químico 
para limpeza, movimentação ou mudança de local do cadáver, limpeza da arma deixada pelos marginais, 
mudança de posicionamento de objetos considerados imprescindíveis para a elucidação e autoria do delito. 
 
Interno – Dentro das instalações físicas do patrimônio, na sua área interna. Protegido por paredes e 

interna do patrimônio (quintal, pátio, estacionamento) e ser consumado na parte externa (calçada, rua). 
 
Técnicas operacionais para preservação de local do crime. 
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1) Sempre o local de que deve ser isolada é área onde estiver a maior concentração de vestígios; 
 
2) Não se esquecer de arrolar testemunhas; 

 
6) Em casos de acidente de trânsito dentro da área interna da empresa, se a vitima estiver com vida, 
providenciar os primeiros socorros, paralisar ou desviar o trânsito no local do acidente, preservando também a 
vida dos socorristas no local, se possível solicitar apoio para os demais agentes de portaria ou até mesmos 
aos funcionários da empresa (cipistas ou cipeiros); 
 
7) Em casos de crime contra a pessoa (homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio, lesões corporais leves, 
medias e graves, suicídio, disparo de arma de fogo). Quando a vitima estiver viva, providenciar os primeiros 

9) Em casos de crime contra o patrimônio (arrombamento, furto, roubo de residências e veículos, danos 
materiais e etc.), o local deve ficar isolado e não pode haver qualquer tipo de mudança no layout do local, deve 
permanecer intacto. Deve ser avisado o proprietário do local também, Toda atenção para prevenir a ação de 
saqueadores. 
 
10) Em casos de incêndio em empresas, somente os veículos autorizados podem adentrar no local do sinistro. 
Especial atenção para eventuais saques que podem ocorrer durante e depois do incêndio. 

 
I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada 
dos peritos criminais; (Inciso com redação dada pela Lei nº 8862, de 28.03.1994). 
 
II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. 
 
III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias; 

 
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias; 
 
VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua 
folha de antecedentes; 
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IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição 
econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos 
que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter.

cabelos, cor dos olhos, altura e peso aproximadamente, sotaque, idade presumida, hora provável do 
acontecimento, placa de veículo, quantitativo dos infratores e etc.). 
 
Todos estes detalhes servem para identificar e mapear a forma operdandi dos infratores. 
 

Requisitos do Ônus da Prova 
 
É sobre a acusação que recai o ônus da prova. A ela cabe demonstrar que o acusado é autor de fato típico, 
antijurídico e culpável. Isso não significa, todavia, que a acusação precisa fazer prova negativa de todas as 

juridicamente, mas este não tem a obrigatoriedade de exercê-la, embora possa pagar um preço alto pela sua 
inércia. A contrário sensu, os atos processuais devem ser obrigatoriamente praticados sob pena de violação 
da lei. 
 
Ônus da prova não tem nada a ver com atos defensórios, que nada mais é do que a pratica dos atos 
processuais. Muitas vezes não fazer nenhuma movimentação no sentido de produzir provas pode constituir 
uma grande estratégia de defesa e consequentemente as condições modificativas, extintivas ou impeditivas 
de Direito. 

concreto. Lembrando que o juiz deve usar dessa faculdade com muita parcimônia, ou seja, quando a dúvida 
persistir a ponto de estar prejudicando o seu livre convencimento. 
 

Nulidade da Prova 
 
A nulidade no Processo Penal pode ser conceituada como um defeito jurídico que torna inválido ou destituído 
de valor de um ato ou o processo, total ou parcialmente. São, portanto, defeitos ou vícios no decorrer do 
processo penal, podendo, também, aparecer no inquerito policial. 
 
Como se sabe, o processo encampa determinadas solenidades, para as quais também, a lei reserva 

descompasso entre o sistema de nulidades do Código de Processo Penal. Por isso, embora o Código traga o 
rol das nulidades e as façam considerar nulidades relativas e absolutas, algumas delas que, pelo Código são 
relativas, em confronto com o texto mágno deveriam ser nulidades absolutas, e por vez, assim são 
reconhecidas. 
 
Além das nulidades absolutas e relativas, existem situações em que o vício é tão grande que gera a inexistência 
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do ato, como sentença prolatada por quem não é juiz. Por outro lado, o desatendimento da formalidade pode 
ser incapaz de gerar qualquer prejuízo ou anular o ato, tornando-se pois, de mera irregularidade ritualística 
(juntada de memoriais em vez dos debates no rito sumário). 
 

Diferença entre nulidades absolutas e relativas: 
 
Quanto ao fundamento, a nulidade absoluta, genericamente, ocorre se a norma em apreço considerada 
defeituosa, houver sido instituída para resguardar, predominantemente, o interesse público. Já a nulidade 

nascimento viciado, não havendo como ser consertado. 
 
No tocante as nulidades relativas, a demonstração do prejuízo deve ser efetuada pela parte que argüir. Assim, 
somente haverá declaração do vício se não ocorrer outra possibilidade de se reparar o ato procedimental. 
 
Já com relação ao momento para argüição, a nulidade absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo, 
mesmo após o trânsito em julgado e em qualquer grau de jurisdição, assim, nunca preclui. A exceção dessa 
regra, é o acolhimento de nulidade absoluta em prejuízo do réu, se não argüída pela acusação. 
 
Quanto a nulidade relativa, deve ser argüída no momento oportuno, sob pena de preclusão. Assim, deve ser 

pela parte que dela fizer proveito, desde que não tenha dado causa (art. 565). 
 
Em sendo absolutas, dispensam provocação, pois o juiz é legitimado a declará-las de ofício, salvo a exceção 
da Súmula 160 do STF. Assim, poderam ser levantadas por quaisquer das partes, além do juiz, bem delas não 
se pode dispor. 
 

Das Nulidades (Cód. Processo Penal) 
 

Art. 563 - Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a 

defesa. 
 

Art. 564 - A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 

I - por incompetência, suspeição ou suborno do juiz; 
II - por ilegitimidade de parte; 
III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: 

parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública;
e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à 
acusação e à defesa; 
f) a sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas, nos processos 
perante o Tribunal do Júri; 
g) a intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento 
à revelia; 
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h) a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela lei; 
i) a presença pelo menos de 15 jurados para a constituição do júri; 

p) no Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais de Apelação, o quorum legal para o julgamento; 
IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. 
V - em decorrência de decisão carente de fundamentação. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
Parágrafo único.  Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição 
entre estas. 
 

Art. 565 - Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, 

ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 
 

Art. 566 - Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade 

substancial ou na decisão da causa. 
 

Art. 567 - A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for 

declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. 
 

Art. 568 - A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante 

ratificação dos atos processuais. 
 

Art. 569 - As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções 

penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença 
final. 
 

Art. 570 - A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado 

compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argüi-la. O juiz ordenará, 
todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito 
da parte. 
 

Art. 571 - As nulidades deverão ser argüidas: 

I - as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 406; 

VI - as de instrução criminal dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de 
Apelação, nos prazos a que se refere o art. 500; 
VII - se verificadas após a decisão da primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado 
o julgamento do recurso e apregoadas as partes; 
VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem. 
 

Art. 572 - As nulidades previstas no art. 564, Ill, d e e, segunda parte, g e h, e IV, considerar-se-ão sanadas: 

I - se não forem argüidas, em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior; 
II - se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim; 
III - se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos. 
 

Art. 573 - Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, serão renovados ou 

retificados. 
§ 1º  A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam 
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conseqüência. 
§ 2º  O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. 
 

Do Exame do Corpo de Delito, e das Perícias em Geral 
 

 Art. 158 - Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou 

indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 
Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que 
envolva:  (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018) 
I - violência doméstica e familiar contra mulher; (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018) 
II - violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018) 
        

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e 

documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua 

 

Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas: (Incluído pela 

Lei nº 13.964, de 2019) 
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova 
pericial; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, 
mediato e relacionado aos vestígios e local de crime; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a 
sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo 
indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento; (Incluído 

pela Lei nº 13.964, de 2019) 
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e 
natureza; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma 
individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com 
anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 

2019) 

VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada 
às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser 
formalizado em laudo produzido por perito; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser 
processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao 
número do laudo correspondente; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando 
pertinente, mediante autorização judicial. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
 

Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o 

encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames 
complementares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta 
Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu 
cumprimento. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime 
antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.   
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
 

Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material.    
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre 
utilizado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
 

Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e 

controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de 
natureza criminal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser 
registradas a data e a hora do acesso. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-
se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação. (Incluído pela Lei nº 

13.964, de 2019) 
 

Art. 158-F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela 

permanecer. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado 
material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em 
local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal.      
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
  
Art. 159.  O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma 
de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 4ºO assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração 
do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 
§ 5º Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia: (Incluído pela Lei nº 11.690, de 

2008) 
I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o 
mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados 
com  antecedência  mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar; (Incluído 

pela Lei nº 11.690, de 2008) 
II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser  
§ 6º Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será 
disponibilizado  no  ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial,  

§ 7o  Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-
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se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, e a parte indicar mais de um assistente técnico. (Incluído 

pela Lei nº 11.690, de 2008) 
         
Art. 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem, e 
responderão aos quesitos formulados. (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994) 

        Parágrafo único.  O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser 
prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos. (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994) 

         
Art. 161.  O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. 
         
Art. 162.  A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos 
sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. 
        Parágrafo único.  Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando 
não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e 
não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante. 
         
Art. 163.  Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora 

         
Art. 164. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na 
medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. (Redação dada pela Lei nº 

8.862, de 28.3.1994) 
         
Art. 165.  Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo 
do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados. 
         
Art. 166.  Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo 
Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se 
auto de reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver, com todos os sinais e indicações. 
        Parágrafo único.  Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados, 
que possam ser úteis para a identificação do cadáver. 
         
Art. 167.  Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova 
testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 
         
Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a 

§ 3º A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. 
         
Art. 169.  Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará 
imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir 
seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. (Vide Lei nº 5.970, de 1973) 
      Parágrafo único.  Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão, no 
relatório, as conseqüências dessas alterações na dinâmica dos fatos. (Incluído pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994) 

         
Art. 170.  Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova 
perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, ou microfotográficas, 
desenhos ou esquemas. 
         
Art. 171.  Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa, ou por 
meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios 
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e em que época presumem ter sido o fato praticado. 
         
Art. 172.  Proceder-se-á, quando necessário, à avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam 
produto do crime. 
        Parágrafo único.  Se impossível a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos 
elementos existentes nos autos e dos que resultarem de diligências. 
         
Art. 173.  No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que 
dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais 
circunstâncias que interessarem à elucidação do fato. 
         
Art. 174.  No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, observar-se-á o seguinte: 
I - a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, se for encontrada; 

Art. 175.  Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se Ihes 
verificar a natureza e a eficiência. 
         
Art. 176.  A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência. 
         
Art. 177.  No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecado. Havendo, porém, no 
caso de ação privada, acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante. 
        Parágrafo único.  Os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória. 
         
Art. 178.  No caso do art. 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se 
ao processo o laudo assinado pelos peritos. 
         
Art. 179.  No caso do § 1ºdo art. 159, o escrivão lavrará o auto respectivo, que será assinado pelos peritos e, 
se presente ao exame, também pela autoridade. 
        Parágrafo único.  No caso do art. 160, parágrafo único, o laudo, que poderá ser datilografado, será 
subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos. 
        
Art. 180.  Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e 

         
Art. 182.  O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. 
         
Art. 183.  Nos crimes em que não couber ação pública, observar-se-á o disposto no art. 19. 
         
Art. 184.  Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida 
pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. 
 

Interrogatório 

O interrogatório é o meio pelo qual o acusado pode dar ao Juiz criminal a sua versão a respeito dos fatos 
que lhe foram imputados pelo acusador. Por outro lado, é a oportunidade que possui o Magistrado de conhecer 
pessoalmente aquele que será julgado pela Justiça criminal; representa, ainda, uma das facetas da ampla 
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defesa (a autodefesa), que se completará com a defesa técnica a ser produzida pelo advogado do acusado. 
 
Cremos, realmente, que não seja o interrogatório o ato processual mais adequado para se utilizar os meios 

Tornaghi, identificando o problema como uma questão de “política processual” diz que o interrogatório “tanto 
pode ser aproveitado pela lei para servir como método de prova quanto como instrumento de defesa”, sendo, 
portanto, “meio de prova quando a lei o considera fato probante (factum probans) e é meio de defesa e fonte 
de prova quando ela entende que ele por si nada prova, mas apenas faz referência ao fato probando e, por 
isso mesmo, é preciso ir buscar a prova de tudo quanto nele foi dito pelo réu”. 
 
Para nós é induvidoso o caráter de meio defensivo que possui o interrogatório. 
Como já se disse, o princípio da ampla defesa insculpido no art. 5º., LV, da Constituição Federal engloba não 

judicial, quer de interrogado por parte do MP, do direito de ser interrogado na fase da instrução, das declarações 
sobre os fatos da acusação no decurso da audiência e depois de findas as alegações e antes de encerrada a 
audiência”. 
 
Ora, tratando-se como efetivamente se trata de um modo de defesa pessoal é evidente que o interrogatório 
não pode ser considerado como meio de prova, nada obstante estar disciplinado no Capítulo III, do Título VII, 
do Código de Processo Penal. 
 
Não esqueçamos que o interrogado tem direito a calar-se, na forma do art. 5º., LXIII, da Constituição Federal, 

sobre Direitos Humanos, de 22 de novembro de 1969 e art. 14, 3, g do Pacto Internacional sobre Direitos Civis 
e Políticos de Nova York, assinada em 19 de dezembro de 1966, ambos já incorporados em nosso 
ordenamento jurídico, por força, respectivamente, do Decreto n.º 678 de 6 de novembro de 1992 e do Decreto 
n.º 592, de 6 de julho de 1992. 
 
Ressalte-se, ainda, que a Lei nº. 9.099/95, que criou os Juizados Especiais Criminais, no art. 81, disciplinou 
que o interrogatório deverá ser realizado após a ouvida da vítima e das testemunhas, afastando-o do início do 

na Lei de Imprensa – Lei nº. 5.250/67 (art. 45, III), que dispõe poder “o réu requerer ao juiz que seja interrogado, 
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devendo, nesse caso, ser ele ouvido antes de inquiridas as testemunhas”, dando uma idéia de facultatividade 
do ato processual. A nós nos parece, porém, que ainda que não lhe seja requerido, o Juiz deverá sempre 
proporcionar ao réu a oportunidade para ser interrogado, pois entender de forma diversa será admitir uma 

próprios termos do art. 185, CPP (“será qualificado e interrogado”) autorizam tal conclusão. A sua falta, quando 
presente o réu, gera nulidade absoluta, a teor do art. 564, III, e, c/c art. 572, CPP, nada obstante o entendimento 
contrário do STF (RTJ, 73/758), segundo o qual esta nulidade seria meramente relativa e, portanto, sanável se 
não for alegada opportuno tempore. 
 
No interrogatório não há a interferência das partes (art. 187, CPP). 
 
A assistência técnica do advogado, porém, deve ser deferida pelo Juiz, sob pena de não se completar a ampla 
defesa (só teria havido, então, a defesa pessoal). Nesse sentido já decidiu o STF, em liminar concedida pelo 
Ministro Celso de Mello, através da qual se reconheceu, garantindo-o, o direito do advogado de intervir na 

 
O não comparecimento injustificado do acusado poderá ensejar a sua condução coercitiva tal como o permite 
o art. 260, CPP; evidentemente, que a obrigatoriedade em comparecer não pode significar, como foi visto 
acima, obrigação em falar nem em produzir prova contra si. Porém, é dever de todo cidadão atender ao 

ocorrerá em plenário (art. 465, CPP) Aliás, como dito acima, em qualquer fase do processo o Juiz poderá 
interrogar o acusado, ainda que já o tenha feito (arts. 185, 196 e 502, parágrafo único), inclusive em grau de 
recurso (art. 616). 
 
O interrogatório apresenta três caracteres primordiais: 
 
1. A pessoalidade: é um ato personalíssimo, somente podendo ser realizado pelo próprio acusado ou 
indiciado, não sendo possível a inquirição por procuração. 
 
2. A judicialidade: quando realizado na fase processual é um ato privativo do Juiz onde a partes não intervêm, 
ressalvado o direito à assistência técnica do advogado reconhecido pelo STF (ver acima). Para Tornaghi, esta 
característica é tão marcante que o art. 6º., V, do CPP “ao ordenar que a autoridade policial ouça o indiciado, 

 
3) A oralidade: é um ato tipicamente oral, devendo ser reduzido a termo no decorrer de sua realização. Se se 
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tratar de mudo ou de surdo-mudo, as respostas serão oferecidas por escrito (art. 192, II e III, CPP). 
 
Se o acusado residir em comarca diversa do Juízo processante poderá ser realizado o interrogatório mediante 
a expedição de carta precatória. Esta possibilidade é pacificamente aceita pela jurisprudência e por grande 

a de cientificação, quando se informa sobre a imputação feita pelo acusador e, por fim, a de mérito ou de 
conteúdo, onde serão feitas as indagações indicadas nos incisos I a VIII, do art. 188 e no art. 190, CPP; estas 
perguntas não são exaustivas, podendo outras ser formuladas a depender das circunstâncias da infração. 
 
Quando se tratar de interrogando surdo, mudo ou surdo-mudo, obedecer-se-á ao disposto no art. 192, CPP; 
se ele não falar a língua nacional, veja-se o art. 193; se for menor, necessária e indispensável, sob pena de 

Tourinho Filho observar que “nunca se anulou qualquer processo pelo não-comparecimento do Advogado ao 
ato do interrogatório”. 
 

Do Interrogatório do Acusado 
 
Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será 
qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. (Redação dada pela Lei nº 10.792, 

de 1º.12.2003) 

§ 1º O interrogatório do réu preso será  realizado, em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, 
desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares bem como 
a presença do defensor e a publicidade do ato. (Redação dada pela Lei nº 11.900, de 2009) 

§ 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá 

depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código; (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009) 

IV - responder à gravíssima questão de ordem pública. (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009) 
§ 3º Da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas 
com 10 (dez) dias de antecedência. (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009) 
§ 4º Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar, pelo mesmo sistema 
tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento de que tratam os arts. 
400, 411 e 531 deste Código. (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009) 
§ 5º Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada 
com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos 
reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de 
audiência do Fórum, e entre este e o preso. (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009) 
§ 6º A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de 
videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo Ministério 
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Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil. (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009) 

§ 7o  Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se 
realizar na forma prevista nos §§ 1ºe 2ºdeste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009) 

     
Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será 
informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder 
perguntas que lhe forem formuladas. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 

        Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo 
da defesa. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 
         
Art. 187. O interrogatório será constituído de duas partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. (Redação 

dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 
§ 1ºNa primeira parte o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, 
oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou 

III - onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta; (Incluído pela Lei nº 10.792, de 

1º.12.2003) 

IV - as provas já apuradas; (Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 
V - se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar 
contra elas; (Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 
VI - se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer objeto que com esta se relacione 
e tenha sido apreendido; (Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 
VII - todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da 
infração; (Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 
VIII - se tem algo mais a alegar em sua defesa. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 

         
Art. 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, 
formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante. (Redação dada pela Lei nº 10.792, 

de 1º.12.2003) 
         
Art. 189. Se o interrogando negar a acusação, no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar 
provas. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 
         
Art. 190. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas 
concorreram para a infração, e quais sejam. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 

        
 Art. 191. Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 

1º.12.2003) 

         
Art. 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte: (Redação dada 

pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 
I - ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá oralmente; (Redação dada pela Lei 

nº 10.792, de 1º.12.2003) 
II - ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito; (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 

1º.12.2003) 

III - ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará as respostas. (Redação 
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dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 
        Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, como intérprete e sob 
compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 

         
Art. 193. Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete. 
(Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 
         
Art. 194. (Revogado pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 
          
Art. 195. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no 
termo. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 
         
Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de 
qualquer das partes. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 
 

Da Confissão 
         
Art. 197.  O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a 
sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas 
existe compatibilidade ou concordância. 
         

das provas em conjunto. 
 

Do Ofendido 
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 

         
Art. 201.  Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, 
quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas 
declarações. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 

§ 1º Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à 
presença da autoridade. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do 
Estado.  (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 
§ 6º O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do 
ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras 
informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação. (Incluído 

pela Lei nº 11.690, de 2008) 

 

Das Testemunhas 
         
Art. 202.  Toda pessoa poderá ser testemunha. 
         
Art. 203.  A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e Ihe for 
perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde 
exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer 
delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais 
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possa avaliar-se de sua credibilidade. 
         
Art. 204.  O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. 
        Parágrafo único.  Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. 

Art. 207.  São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam 
guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. 
         
Art. 208.  Não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e deficientes mentais e aos 
menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206. 
         
Art. 209.  O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes. 
§ 1º Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. 
§ 2º Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa. 
         
Art. 210.  As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam 
os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho. (Redação dada 

pela Lei nº 11.690, de 2008) 
        Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços 
separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já 
respondida. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 

        Parágrafo único.  Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. (Incluído 

pela Lei nº 11.690, de 2008) 
         
Art. 213.  O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando 
inseparáveis da narrativa do fato. 
         
Art. 214.  Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou argüir circunstâncias 
ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou 
argüição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não Ihe deferirá compromisso nos 
casos previstos nos arts. 207 e 208. 
         
Art. 215.  Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas 
pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases. 
        
Art. 216.  O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a 
testemunha não souber assinar, ou não puder fazê-lo, pedirá a alguém que o faça por ela, depois de lido na 
presença de ambos. 
         
Art. 217.  Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento 
à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por 
videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na 
inquirição, com a presença do seu defensor. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 
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        Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do 
termo, assim como os motivos que a determinaram. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

         
Art. 218.  Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá 
requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que 
poderá solicitar o auxílio da força pública. 
         
Art. 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no art. 453, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência. (Redação dada pela Lei nº 

6.416, de 24.5.1977) 
         
Art. 220.  As pessoas impossibilitadas, por enfermidade ou por velhice, de comparecer para depor, serão 
inquiridas onde estiverem. 
        
 Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de 
Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e 
dos Municípios, os deputados às Assembléias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os 

§ 2º Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior.   (Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977) 

§ 3º Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no art. 218, devendo, porém, a expedição do mandado 
ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e da hora 
marcados.  (Incluído pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977) 
         
Art. 222.  A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, 
expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. 
§ 1º A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. 
§ 2º Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez 
devolvida, será junta aos autos. 
§ 3º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de 
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a 
presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e 
julgamento. (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009) 

 
Art. 222-A.  As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, 
arcando a parte requerente com os custos de envio. (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009) 

        Parágrafo único.  Aplica-se às cartas rogatórias o disposto nos §§ 1ºe 2ºdo art. 222 deste Código. (Incluído 

pela Lei nº 11.900, de 2009) 

        
Art. 223.  Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as 
perguntas e respostas. 
        Parágrafo único.  Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do art. 
192. 
         
Art. 224.  As testemunhas comunicarão ao juiz, dentro de um ano, qualquer mudança de residência, sujeitando-
se, pela simples omissão, às penas do não-comparecimento. 
         
Art. 225.  Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio 
de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das 
partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. 
 

Do Reconhecimento de Pessoas e Coisas 
         
Art. 226.  Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte 
forma: 
        I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser 
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reconhecida; 
        Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com 
ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; 

         
Art. 227.  No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no 
que for aplicável. 
         
Art. 228.  Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada 
uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. 

 
Acareação 

 

Técnica de se apurar a verdade no depoimento das testemunhas e das partes, quando houver 
divergências ou contradições, e que consiste em colocar uns na presença de outros, até se concluir pelas 

declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes. 
        Parágrafo único.  Os acareados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergências, 
reduzindo-se a termo o ato de acareação. 
         
Art. 230.  Se ausente alguma testemunha, cujas declarações divirjam das de outra, que esteja presente, a esta 
se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir 
a discordância, expedir-se-á precatória à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, 
transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem 
como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, pela 
mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Esta diligência só se realizará quando não importe 
demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente. 
 

Dos Documentos 
         
Art. 231.  Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do 
processo. 
         
Art. 232.  Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. 
        Parágrafo único.  À fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original. 
         
Art. 233.  As cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, não serão admitidas em juízo. 
        Parágrafo único.  As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa de 
seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. 
         
Art. 234.  Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da 
defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos 
autos, se possível. 
         
Art. 235.  A letra e firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial, quando contestada 
a sua autenticidade. 
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Art. 236.  Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, 
traduzidos por tradutor público, ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade. 
         
Art. 237.  As públicas-formas só terão valor quando conferidas com o original, em presença da autoridade. 
         
Art. 238.  Os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique 
a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento, e ouvido o Ministério Público, ser entregues à 
parte que os produziu, ficando traslado nos autos. 
 

Dos Indícios 
         
Art. 239.  Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, 
por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. 
 

Da Busca e da Apreensão 
         
Art. 240.  A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

 
g) apreender pessoas vítimas de crimes; 
h) colher qualquer elemento de convicção. 
 
§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma 
proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 
         
Art. 241.  Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar 
deverá ser precedida da expedição de mandado. 
         
Art. 242.  A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. 
         
Art. 243.  O mandado de busca deverá: 
I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo 

         
Art. 244.  A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita 
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou 
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 
         
Art. 245.  As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à 
noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o 
represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta. 
§ 1º Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência. 
§ 2º Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. 
§ 3º Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, 
para o descobrimento do que se procura. 

§ 4º Observar-se-á o disposto nos §§ 2ºe 3o, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser 
intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente. 
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§ 5º Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. 
§ 6º Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da 
autoridade ou de seus agentes. 

§ 7o  Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas 

presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4o. 
         
Art. 246.  Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder a busca em 

         
Art. 249.  A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da 
diligência. 
         
Art. 250.  A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro 
Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à 
competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. 
§ 1º Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa, quando: 

 

 
 

Perguntas e Respostas 
 

1. Quais são os fatos que não precisam ser objeto de prova? 
a) Os fatos axiomáticos ou intuitivos, isto é, aqueles que são evidentes. Por exemplo, se as ossadas da vítima 
são encontradas, não há necessidade de elaborar-se laudo de exame necroscópico para provar a sua morte, 
pois esta é evidente; b) os fatos notórios, que são aqueles caídos sob o conhecimento geral. Por exemplo, é 
fato notório que o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro, ou que os serviços públicos de saúde e 

quer dizer, são inúteis os fatos que não influenciam na solução da causa, na apuração da verdade real.
 
2. No processo penal, o fato incontroverso precisa ser provado? 
Sim, em face do princípio da verdade real, que obriga o juiz a procurar a verdade dos fatos, independentemente 

3. Qual é o requisito primordial para que uma prova possa ser aceita? 
A Constituição Federal consagrou o princípio de que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por 
meios ilícitos” (art. 5º, LVI). Assim, o requisito básico para uma prova ser produzida é que ela seja lícita e 
legítima. Prova ilícita é aquela produzida com violação de norma de direito material, como, para exemplificar, 
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a confissão obtida mediante a prática de tortura, a interceptação de comunicação telefônica, a apreensão de 
documentos realizada em diligência de busca domiciliar sem mandado judicial etc. Prova ilegítima é aquela 

 
4. Que são provas ilícitas por derivação? 
São aquelas lícitas em si mesmas, que, porém, são consideradas ilícitas, uma vez que foram produzidas a 

 
5. O princípio da liberdade dos meios de prova é absoluto? 
Não, pois mesmo em face do princípio da verdade real o processo penal exige certa formalidade para a prova 
de determinados fatos. Assim, de acordo com o disposto no art. 155 do CPP, “no juízo penal, somente quanto 
ao estado das pessoas, serão observadas as restrições à prova estabelecidas na lei civil”. Por exemplo, no 

 
6. Que é ônus da prova e a quem incumbe? 
Ônus da prova (onus probandi) é a obrigação que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de 

 
7. Quais são os sistemas de apreciação da prova? 
a) Sistema da certeza moral do juiz, também chamado de princípio da íntima convicção do juiz: de acordo com 
este sistema, o juiz não precisa fundamentar sua decisão, uma vez que se baseia exclusivamente na sua 
consciência, livre de qualquer regra ou imposição legal. Tal sistema vigora entre nós somente nas votações do 
Júri, que são imotivadas e sigilosas. No mais, não pode ser admitido, por violar o princípio constitucional de 

caso do disposto no art. 158 do CPP, aplicável às infrações penais não transeuntes, enquanto não 
desaparecidos os vestígios; c) sistema da livre convicção do juiz, também chamado de sistema da verdade 
real ou do livre convencimento: o juiz não está preso a qualquer regra predeterminada de avaliação da prova, 
tendo ampla discricionariedade. No entanto, é obrigado a fundamentar em que baseou seu convencimento. Tal 
sistema foi adotado como regra em nossa legislação. Desse modo, dispõe o art. 157 do CPP que “o juiz formará 
sua convicção pela livre apreciação da prova”. 
 
8. É admissível a apreensão de cartas não abertas, dirigidas ao acusado, com a conseqüente violação 
da correspondência? 
Não, em face do disposto no art. 5º, XII, da Constituição Federal, segundo o qual “é inviolável o sigilo da 
correspondência e das comunicações telegráficas...”. Logo, está revogado o dispositivo que permite a 
apreensão de correspondência (CPP, art. 240, § 1º, f), não se admitindo a busca e apreensão. 
 
9. Quando é permitida a violabilidade do domicílio? 
Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, quando não houver consentimento do morador, 

 
10. Quantos peritos são necessários para a elaboração do laudo pericial? 
Com a nova redação do art. 159, caput, do CPP, dada pela Lei n. 8.862, de 28 de março de 1994, é obrigatória 
a subscrição do laudo pericial por, no mínimo, dois peritos, sejam oficiais, sejam não oficiais. Ficou, portanto, 
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11. Qual é o conceito de corpo de delito? Qual a distinção entre corpo de delito e exame de 
corpo de delito? 
É o conjunto de vestígios materiais, isto é, dos elementos sensíveis deixados pela infração penal. O corpo de 
delito representa a própria materialidade do crime. 

 
12. Qual é a natureza jurídica do interrogatório do acusado e quais são as suas características? 
Trata-se de meio de prova, uma vez que se encontra disciplinado no Título VII, do Livro I, do CPP, que trata 
“Da Prova”. No entanto, há uma corrente sustentando que se trata de meio de defesa, pois é o momento em 
que o acusado exerce sua autodefesa, modalidade de exercício da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). Para outra 
corrente, trata-se de meio de prova e também de meio de defesa.

 
13. É possível a realização de interrogatório por precatória? 
Sim, de acordo com o Provimento CXCI/84 do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, é possível a 
realização de interrogatório por precatória porque, no processo penal, não vige o princípio da identidade física 
do juiz. 
 
14. E no caso de interrogatório de réu menor? 
O réu menor, obrigatoriamente, será interrogado na presença de um curador (CPP, art. 194). A Súmula 352 do 

 
15. Como são classificadas as testemunhas? 
As testemunhas classificam-se em: a) numerárias: são as testemunhas arroladas pelas partes de acordo com 
o número máximo previsto em lei. Devem prestar compromisso para depor, e não podem ser recusadas pelo 
juiz, exceto nas proibições legais; b) extranumerárias: são aquelas ouvidas por iniciativa do juiz, sem que 
tenham sido arroladas pelas partes. Podem ou não prestar compromisso, conforme determine o juiz; c) 
informantes: são aquelas ouvidas por determinação do juiz, sem a exigência de que prestem compromisso; d) 
referidas: são as testemunhas indicadas (ou referidas) por outras em seus depoimentos (CPP, art. 209, § 1º); 
e) próprias: são as que depõem sobre o objeto principal do litígio, ou seja, sobre o thema probandum; f) 
impróprias: são as que confirmam a autenticidade de um ato processual realizado. 

 
16. O exercício da defesa técnica, no processo penal, deve ser considerado um ônus ou uma 
obrigação? 
Considera-se ônus a prerrogativa da parte cujo descumprimento não gera qualquer nulidade, mas tão-somente 
desvantagem processual para quem deixou de praticar um ato capaz de gerar-lhe algum benefício. Por 
exemplo: acusação e defesa não têm a obrigação de arrolar testemunhas, na medida em que tal omissão não 

se de obrigação e não de mero ônus processual. 
 
17. No processo penal, o que incumbe, respectivamente, à acusação e à defesa provar? 
À acusação: a existência do fato, a autoria, o nexo causal e a tipicidade (dolo ou culpa).
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e da culpabilidade, uma vez que todo fato típico a princípio também será ilícito (caráter indiciário da ilicitude) e 
todo agente imputável se presume capaz. 
 
18. Cabe ao juiz o ônus da prova? 
O juiz tem o ônus de buscar a verdade real, aclarando pontos obscuros do processo antes de proferir a sua 
decisão. Para tanto, a lei lhe confere o poder de determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre 

19. Em que consiste o “álibi”? 
Trata-se de alegação da defesa no sentido de que o acusado encontrava-se em outro local no momento da 
prática do crime. 
 
20. Como se classifica a prova? 
Quanto ao objeto, em direta ou indireta; quanto ao sujeito, em pessoal ou real; e, quanto à forma, em 
testemunhal, documental e material. 
 
21. Quais os princípios gerais que regem as provas no processo penal? 
Princípio da auto-responsabilidade das partes (cada parte suporta o ônus de ter de provar o alegado, sob pena 
de ficar em desvantagem); da audiência contraditória (a parte tem direito à ciência e oportunidade de 

convencimento motivado (persuasão racional). 
 
22. Quais os resultados possíveis a que o juiz pode chegar na avaliação das provas? 
Certeza (caso de absolvição ou de condenação); dúvida (absolvição CPP, art. 386, VI); e ignorância (quando 

23. Em que consiste o sistema tarifado de apreciação da prova? 
É o mesmo que o da prova legal ou certeza moral do legislador (cf. resposta à questão n. 7, item b). 
 
24. Em que consiste a chamada “confissão qualificada”? 
Confissão qualificada é aquela em que o acusado confirma o fato a ele imputado, mas a ele opõe um fato 
impeditivo ou modificativo. Por exemplo, matei a vítima, mas em legítima defesa. 
 
25. Qual o conceito e o valor probatório da delação? 
A delação ou chamamento de co-réu é a atribuição da prática do crime a terceiro, feita por um acusado, em 
seu interrogatório. Pressupõe que o delator também confesse a sua participação.

 
26. Em que consiste a acareação? 
Ato processual de natureza probatória pelo qual duas ou mais pessoas são colocadas em confronto, frente a 

 
27. Quais as características do depoimento do ofendido? 
Não é computado entre o número legal de testemunhas, não tem a obrigação de dizer a verdade, não presta 
compromisso nem pode responder por crime de falso testemunho. 
 
28. Qual a diferença entre indício e presunção? 
Indício é toda circunstância conhecida e provada a partir da qual, mediante o emprego de raciocínio lógico, 

 

 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................



                                                      

223 

 

Restrição de Liberdade 
Prisão 

 
Conceito 

A prisão em sentido jurídico é privação da liberdade de locomoção, do direito de ir e vir, direito este fundamental 
da pessoa, nos termos do art. 5º da CF.

 
Encontra-se em vigência em nossos dias o princípio da inocência presumida erigido a preceito constitucional: 
 
"Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória" (art. 5º, inciso 
LVII da Constituição Federal). 
 
Isto significa que a prisão que não decorre de decisão embasada em sentença se constitui em medida 
excepcional, condicionada a contingências especiais, sendo que a regra é o réu responder em liberdade ao 

pessoal de sua liberdade que não se revistam de natureza cautelar e do requisito da necessidade (Damásio de 

Jesus, Código de Processo Penal Anotado, p. 638). 

 
A liberdade do acusado é regra geral em nosso ordenamento jurídico, até que sobrevenha sentença 
condenatória definitiva ou que se vislumbre elementos justificáveis para o encarceramento do acusado. 

Modalidades 
 
a) prisão civil: Art. 5º, LXVII, admite em caso de: Depositário Infiel Devedor de Alimentos.  
• Obs: RE 466343 → contra a prisão do depositário infiel nos casos de alienação fiduciária. Tratados 
Internacionais não admitem a prisão do depositário infiel. E o STF atualmente passou a não mais admitir.  

 
b) prisão disciplinar: decretadas por autoridade militar: 
1) prisão militar disciplinar (transgressão militar) 
2) prisão militar investigatória - apenas para crimes militares próprios ou puros: 
 

c) prisão administrativa (arts. 319-320 do CPP): após a CF/88 somente pode ser decretada por autoridade 
judiciária. O art. 319 do CPP não foi recepcionado pela CR/88, não sendo possível esta espécie de prisão.  

DENILSON FEITOSA: admite a prisão administrativa se decretada por juiz.  

PACELLI: não admite e diz que se for decretada por juiz não é prisão administrativa, e sim judicial.  

d) prisão penal: ocorre após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em que se impôs pena 
privativa de liberdade. 
 
e) prisão processual, provisória ou cautelar: inclui a prisão em espécies: 
- prisão em flagrante 
- prisão temporária (O prazo para a duração da Prisão Temporária é de cinco dias, podendo ser prorrogada por mais cinco, desde 
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- sentença de pronúncia 
- sentença condenatória recorrível 
 

Mandado de Prisão 
 
Regra – a prisão somente pode ser efetuada mediante ordem escrita da autoridade judiciária competente (art. 
285 CPP) 
Requisitos do mandado: 
• ·será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade;

fundamento. Obs. se atingida sua finalidade, não será nulo (art. 572 II CPP).
• ·poderão ser expedidos quantos mandados forem necessários, desde que seja reprodução fiel do teor do 
original (art. 297 CPP). 
 
- Quando poderá ser executado? O mandado poderá ser executado em qualquer dia e hora, respeitada a 
inviolabilidade de domicílio: 
 
Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso 
da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. (Redação dada pela Lei nº 

12.403, de 2011). 

 
OBS.: não é permitida a prisão do eleitor: 5 dias antes e 48 horas depois da eleição, salvo prisão em flagrante 
delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Não é possível a execução de 
mandado de prisão preventiva ou temporária. 
 
- Duas vias: uma deverá ficar em poder do preso (equivale à nota de culpa da prisão em flagrante), para que 
saiba o motivo pelo qual foi preso. 

LXIV do art. 5º da Constituição Federal - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão 
ou por seu interrogatório policial; 
 

Execução do Mandado de Prisão 
 
Regra – a prisão será efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à 
inviolabilidade do domicílio (art. 283 CPP e art. 5º XI CF). 
 
O mandado deverá ser expedido em duplicata, cópia que o executor deverá entregar ao preso, sendo aposto 
dia, hora e lugar da diligência (art. 286 CPP). Se o preso se recusar a recebê-la, não souber ou não puder 
escrever, será assinada por duas testemunhas (art. 286 CPP). Será informado ao preso os seus direitos, dentre 

o mandado (art. 297 CPP). 
 

Instruções para a Execução dos Mandados de Prisão e Busca e Apreensão 
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1. A equipe deverá, antecipadamente, identificar-se de forma clara e inequívoca a porteiros, funcionários, 
moradores etc. dos condomínios e imóveis onde serão cumpridos os mandados, com vistas a evitar, por parte 
desses, desobediência e resistência à execução das medidas. 
 
2. O ingresso nos locais da(s) prisão(es) e busca(s) deverá, se possível, ser realizado na presença de duas 
testemunhas do povo, previamente recrutadas no local.

imóvel (um por vez), sempre na presença das testemunhas e do detentor/morador do imóvel. As buscas 
deverão ser conduzidas pelos policiais de forma paciente e minuciosa, objetivando a colheita dos objetos 
indicados na ordem de missão ou, se presente, pelo auditor fiscal da Receita Federal, evitando arrecadar 
materiais e documentos que não guardem relação com a investigação. 
 
5. Arrecadar separadamente dinheiro, títulos de crédito, joias e outros valores (conferindo as quantias e 
descrevendo as joias e títulos detalhadamente, na presença das testemunhas e do detentor), CPU de 
computadores, armas de fogo, documentos que indiquem propriedade de ativos financeiros ou imobiliários, 
para posterior pedido de bloqueio e indisponibilidade (extratos bancários, documentos de automóveis, 

 
7. Apreensão de material de informática. Os computadores devem ser imediatamente desligados da tomada. 
Não mexer nos computadores, nem permitir que alguém mexa. Registrar no auto circunstanciado em que setor, 
sala, mesa, etc. estava o computador. Se for possível, indicar por quem ele era utilizado, bem como o modelo 
do equipamento e, se houver, o número de série. 
 
Procurar obter as senhas de acesso aos computadores e sistemas, informando-as no respectivo auto 

 
No caso de notebook, apreender o carregador e os cabos de alimentação. No caso de celulares, hand held, 
palm top, agendas e similares, desligar o equipamento e religa-lo para verificar se há necessidade de senha 
de acesso. Se houver, peça que o usuário a informe e registre no respectivo auto circunstanciado. Desligue o 
equipamento e mantenha-o desligado. Não atenda nem faça ligações no celular, nem tente acessar dados. 
Recolher também os carregadores e os cabos dos aparelhos. 
 

Uso de Força Física 
Máxima discrição e urbanidade na abordagem de pessoas (porteiros de prédios, zeladores, funcionários, 

 

Uso de algemas 
A utilização de algemas é decisão do chefe da equipe. Deverá ele atentar para o caso concreto, e verificar a 
necessidade e imprescindibilidade da medida coercitiva. No entanto, no interior das viaturas, a fim de se evitar 

Prisão em Domicílio 
Art. 5º XI CF – A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia, por 
determinação judicial. 
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Regra 
• durante o dia, havendo mandado de prisão, a captura pode ser efetuada durante o dia (6:00 hs às 18:00 hs), 
mesmo sem o consentimento do morador, seja este capturando ou terceiro. (artigo 293 CPP).

 

Prisão em Perseguição 
Regra – o perseguidor poderá efetuar a prisão no lugar onde alcançar o capturando (art. 290 CPP). 
Entende-se por perseguição: 
• ·tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora o tenha perdido de vista; 
• ·sabendo-se por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado apouco tempo em tal direção 
(encalço fictício); 
Em tal circunstância, o executor deverá apresentar o preso à autoridade local, que determinará a lavratura do 
auto de prisão em flagrante, se for o caso, e determinará a remoção do preso para a apresentação ao juiz que 
expediu o mandado original. 
 

Emprego de Força 
A lei permite o emprego de força se for necessário, ou seja, indispensável no caso de resistência ou tentativa 
de fuga do preso quando da execução do mandado, bem como quando resiste o capturando e se opõe com 

 

Prisão fora da Circunscrição do Juiz 

- carta precatória; 
- casos de urgência (art. 289, parágrafo único, art. 297); 
- medidas a serem adotadas pelo executor, após prisão decorrente de perseguição. 
 

Recolhimento do Preso 

- apresentação do mandado ao carcereiro;

 
Custódia 

Regra - ninguém será recolhido à prisão sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor, a quem será 
entregue uma cópia, devendo ser passado o recibo com dia e hora da entrega do preso (custódia) (art. 288 
CPP). Os presos provisórios, sempre que possível, ficarão separados dos que já tiverem definitivamente 
condenados (art. 300 CPP). 
  

Da Liberdade Provisória 

A liberdade provisória é um instituto por meio do qual o acusado não é recolhido à prisão ou é posto em 
liberdade quando preso, vinculado ou não a certas obrigações que o prendem ao processo e ao juízo, com o 
fim de assegurar a sua presença ao processo sem o sacrifício da prisão provisória. Direito subjetivo do 

 sentença condenatória recorrível (art. 594 CPP). 
  
Tem a denominação de liberdade provisória porque: 
- pode ser revogada a qualquer tempo; 
- vigora até o trânsito em julgado da sentença final condenatória. 
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Obs: na liberdade provisória o acusado fica sujeito às sanções caso não cumpra as obrigações. Ao contrário, 
o relaxamento da prisão em flagrante decorre do art. 5º LXV da CF e nunca há obrigações. A hediondez não 

por sentença recorrível (art. 594 CPP);  
- vedada – quando couber prisão preventiva e nas hipóteses em que a lei expressamente proíbe.  
 

 
 

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder 

liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e 
observados os critérios constantes do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
I - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011). 
II - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011). 
 

Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de 

liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e oito) 
horas. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
 

Liberdade Provisória com Fiança 
Trata-se de uma premissa constitucional do instituto da liberdade provisória. Princípio que norteia a fiança: 
artigo 93, IX CR/88. O CPP que estabelece as normas a respeito da fiança. 
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, 

pedido de fiança antes de outras diligências (como: antes de ouvir o réu ou antes do sumário de culpa). Fere 
a constituição e lei ordinária, sob pena de nulidade. Quase a totalidade dos crimes são afiançáveis. O juiz tem 
48 horas para analisar o pedido de fiança e não é necessário ouvir o Ministério Público a respeito da concessão 
da mesma. 
 

Concessão de fiança 

A fiança poder ser concedida em qualquer fase do inquérito policial ou do processo, até o trânsito em julgado 
da decisão final. 
Pode concedê-la de ofício ou a requerimento do interessado ou de terceiro, sempre em decisão motivada, 
independentemente de audiência do MP, salvo quando este julgar conveniente (art. 333 CPP): 
- a autoridade policial, mas apenas nos casos de infração punida com detenção ou prisão simples; 

a autoridade que presidir os autos nos casos de prisão em flagrante;

- juiz competente ou a autoridade policial – a quem tiver sido requisitada a prisão;  
- relator nos casos de competência originária dos Tribunais (art. 557 CPP); 
O termo de fiança deve ser explícito quanto às condições e obrigações do afiançado e juntado aos autos (art. 
329 CPP) e o valor será recolhidos aos cofres públicos (art. 331 CPP).  
 

Art. 323. Não será concedida fiança: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
I - nos crimes de racismo; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

 
.............................................
.............................................

 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................



                                                      

228 

 

II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes 
hediondos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
III - nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado 
Democrático; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
IV - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011). 
V - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011). 
 

Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
I - aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo 
justo, qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 deste Código; (Redação dada pela Lei nº 12.403, 

de 2011).

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (Redação dada pela 

Lei nº 12.403, de 2011). 
a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
c) (revogada). (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

§ 2o (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011). 
I - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011). 
II - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011). 
III - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011). 
 

Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as 

condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua 
periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. 
 

Art. 327. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes 

que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não 
comparecer, a fiança será havida como quebrada. 
 

Art. 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia 

permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem 
comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. 
 

Art. 329. Nos juízos criminais e delegacias de polícia, haverá um livro especial, com termos de abertura e de 

encerramento, numerado e rubricado em todas as suas folhas pela autoridade, destinado especialmente aos 
termos de fiança. O termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade e por quem prestar a fiança, 
e dele extrair-se-á certidão para juntar-se aos autos. 
Parágrafo único. O réu e quem prestar a fiança serão pelo escrivão notificados das obrigações e da sanção 
previstas nos arts. 327 e 328, o que constará dos autos. 
 

Art. 330. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais 

preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. 

§ 1o A avaliação de imóvel, ou de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito 
nomeado pela autoridade. 
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§ 2o Quando a fiança consistir em caução de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela sua 
cotação em Bolsa, e, sendo nominativos, exigir-se-á prova de que se acham livres de ônus. 
 

Art. 331. O valor em que consistir a fiança será recolhido à repartição arrecadadora federal ou estadual, ou 

entregue ao depositário público, juntando-se aos autos os respectivos conhecimentos. 
Parágrafo único. Nos lugares em que o depósito não se puder fazer de pronto, o valor será entregue ao 
escrivão ou pessoa abonada, a critério da autoridade, e dentro de três dias dar-se-á ao valor o destino que Ihe 
assina este artigo, o que tudo constará do termo de fiança. 
 

Art. 332. Em caso de prisão em flagrante, será competente para conceder a fiança a autoridade que presidir 

ao respectivo auto, e, em caso de prisão por mandado, o juiz que o houver expedido, ou a autoridade judiciária 
ou policial a quem tiver sido requisitada a prisão. 
 

Art. 333. Depois de prestada a fiança, que será concedida independentemente de audiência do Ministério 

Público, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente. 
 

Art. 334. A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. (Redação 

dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
 

Art. 335. Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso, ou alguém por ele, 

poderá prestá-la, mediante simples petição, perante o juiz competente, que decidirá em 48 (quarenta e oito) 
horas. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
 

Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do 

dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória 
(art. 110 do Código Penal). (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
 

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado 

ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o 
disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
 

Art. 338. A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo. 
 

Art. 339. Será também cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso de 

inovação na classificação do delito. 

Da decisão que cassar a fiança cabe recurso em sentido estrito (art. 581 V CPP) sem efeito suspensivo, 
que só ocorre no caso de perda de fiança (art. 584 CPP), oportunidade em que a coisa caucionada será 

III  quando for inovada a classificação do delito. 
Parágrafo único. A fiança ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão, quando, na conformidade deste 
artigo, não for reforçada. 
 

Art. 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
I - regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer, sem motivo justo; (Incluído pela Lei nº 12.403, 

de 2011). 
II - deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 
III - descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 
IV - resistir injustificadamente a ordem judicial; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 
V - praticar nova infração penal dolosa. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

 
Art. 342. Se vier a ser reformado o julgamento em que se declarou quebrada a fiança, esta subsistirá em 

todos os seus efeitos 
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Art. 343. O quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz 

decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. 
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
 

Art. 344. Entender-se-á perdido, na totalidade, o valor da fiança, se, condenado, o acusado não se apresentar 

para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

Ocorre o perdimento do valor da fiança em sua totalidade se o réu não se apresentar à prisão, após o 
trânsito em julgado da sentença condenatória em que não for concedida a suspensão condicional da pena. A 

 

Art. 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código, o valor 

restante será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
 

Art. 347. Não ocorrendo a hipótese do art. 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois 

de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado. 
 

Art. 348. Nos casos em que a fiança tiver sido prestada por meio de hipoteca, a execução será promovida no 

juízo cível pelo órgão do Ministério Público. 
 

Art. 349. Se a fiança consistir em pedras, objetos ou metais preciosos, o juiz determinará a venda por leiloeiro 

ou corretor. 
 

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá 

conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e 
a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas 

impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

Nos casos em que couber fiança o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza 
(falta de recurso para prestá-la sem que acarrete sacrifícios ou privações para o sustento do acusado e de sua 
família), poderá conceder-lhe a liberdade provisória sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 
CPP (comparecimento perante a autoridade e comunicação de mudança de residência). 
 

Da Prisão em Flagrante 
 

Considerações 

 
Prisão em virtude de flagrante, significa a prisão efetuada no momento em que o delito está sendo cometido e 

competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei". 
 
Sujeito Ativo - O sujeito ativo da prisão em flagrante é aquele que a efetua. Portanto, qualquer cidadão pode 
ser o sujeito ativo (flagrante facultativo), bem como a autoridade policial (flagrante compulsório), conforme 

Sujeito Passivo - Pode ser qualquer pessoa. Há exceções, entretanto, pois não podem ser sujeitos passivos 
do flagrante os menores de 18 anos, que são inimputáveis (artigo 106 e 107 do Estatuto da Criança e do 
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Adolescente), os Diplomatas estrangeiros, em decorrência de tratados e convenções internacionais (artigo 1º,

 
Espécies de Flagrantes - Os flagrantes podem ser:  

   próprios,  

   impróprios e  

   presumidos. 
 
a) Flagrante Próprio - Quando o agente é surpreendido praticando a infração penal, isto é, quando 
surpreendido no mesmo instante da prática do crime, ou, quando acaba de cometê-lo. 
 
b) Flagrante Impróprio - São situações que a lei assemelha à do flagrante delito propriamente dito e por isso 
não se equipara para efeitos legais, ao flagrante próprio. Neste caso não é realmente flagrante. A lei é que 
considera como tal. 
 
O flagrante impróprio ocorre quando o agente é perseguido e preso logo após o fato, em situação que faça 

c) Flagrante Presumido ou Ficto - Quando o agente é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, 
objetos ou papeis relacionados ao delito, que façam presumir ser ele o autor da infração (artigo 302, IV). 
Para caracterização do flagrante presumido, é necessário que a prisão ocorra logo depois do crime. 
 
Flagrante em Crime Permanente - Crime permanente é aquele que se consuma no tempo, dependendo da 
vontade do agente, como ocorre nos crimes de sequestro e extorsão mediante sequestro. Nestes casos, o 
crime está sendo cometido durante o tempo de consumação, havendo, pois, caso típico de flagrância. 
 
Exemplo: se A sequestra B em Santos no dia 10 de março, e o mantém sequestrado até o dia 28 do mesmo 
mês, durante este período em que B ficou preso, entende-se o agente do sequestro em flagrante delito 
conforme o estabelecido pelo artigo 303. 
 
Flagrante em Crime Habitual - Crime habitual é aquele que exige para sua configuração, pluralidade de 

 
Flagrante Preparado ou Provocado - Da mesma maneira que nem todos os delitos admite a prisão em 
flagrante, existem situações que a impedem. Assim é que, sendo impossível a consumação de um crime, 
quando a polícia ou a própria vítima toma providências para que o delito não ocorra, não se pode falar em 

Conforme a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal "não há crime quando a preparação do flagrante 
pela polícia torna impossível a sua consumação". 

Flagrante Esperado - Ao contrário do flagrante preparado, se a infração penal for possível de se consumar, 
trata-se de flagrante esperado e a interrupção da atividade criminosa é válida e consequentemente, o próprio 
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flagrante será válido. Assim, se a polícia tomar conhecimento que ocorrerá um crime em determinado local e 
hora e ali comparecer, aguardando pelo criminoso e início da execução do crime, vindo a interromper a 
atividade criminosa, o flagrante será válido. 
 
Flagrante nas Contravenções - O flagrante também é possível neste tipo de infração penal.  
 
O sujeito da contravenção é levado a uma delegacia de polícia, mas não se lavrará um auto de flagrante, mas 

 
Auto de Prisão em Flagrante - Após ter sido realizada a prisão em flagrante, o preso deve ser conduzido por 
aquele que efetuou sua prisão, que é denominado de condutor, e apresentado à autoridade policial competente, 
que é geralmente o Delegado de polícia. Deverão também estar presentes as testemunhas que presenciaram 

conduzido ser qualificado e interrogado. 
 
Terminado o interrogatório que será efetuado em conformidade com o artigo 186 e incisos do CPP, que lhe 
forem aplicáveis, o auto será encerrado. 

 
Nas hipóteses do conduzido não souber, não quiser ou não puder assinar o auto, não se aplicará o parágrafo 
único do artigo 195, e sim o parágrafo 3º do artigo 304 do CPP, isto é, o auto deverá ser assinado por duas 
testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura, na presença do acusado, do condutor e das testemunhas que 
depuseram. 
 
Um auto de flagrante sem a ouvida não é válido, em face do contido no artigo 304 do CPP. 
 
Há, entretanto, exceções; pois é perfeitamente válido um auto de prisão em flagrante sem a ouvida do 

 
Procedimento idêntico deverá se adotado, na hipótese de ser o conduzido surdo-mudo, analfabeto e não 
houver na cidade alguém capaz de interpretar-lhe a mímica. 
 
Após o término da lavratura do flagrante, a prisão deve ser comunicada imediatamente ao Juiz competente 
conforme determina o artigo 5º, LXII, primeira parte, do CP, que será, havendo mais de uma circunscrição 
judiciária, aquele a que for destinada a comunicação por distribuição.

 
Pequenos vícios (erros, defeitos) como ausência de assinatura, de grafia errônea do nome do acusado etc., 
não excluem a prisão nem viciam o inquérito ou a ação penal subsequente. 
 
Se o auto de prisão em flagrante for nulo por vício real, nada impede que presentes os requisitos, a autoridade 
judiciária ao anulá-lo decreta a prisão preventiva. 
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Prazo para a Lavratura do Auto - O Código Penal não esclarece o prazo em que deverá ser lavrado o auto 
de prisão em flagrante após a captura do autor da infração. Entretanto, face ao estabelecido no artigo 306º, 
que determina o prazo de 24 horas para que seja entregue ao preso a nota de culpa, tem-se concluído que 
esse é o prazo máximo que a autoridade dispõe para formalizar a autuação. Portanto, pode ser ele lavrado, 
inclusive, no dia seguinte à apresentação. Porém, é ilegal a lavratura do flagrante vários dias depois da prisão. 
 
Nota de Culpa - Nada mais é senão o meio pelo qual o preso toma conhecimento dos motivos que lhe 
determinaram a prisão. 
 
A nota de culpa, segundo dispõe o artigo 306 do CPP, além de conter os motivos da prisão, possibilitando 

testemunhado por duas pessoas. Trata-se de exigência legal. A nota de culpa deve ser entregue ao preso 
dentro do prazo de 24 horas, a partir da prisão, sob pena de invalidade do auto e consequente relaxamento da 
prisão. Qualquer exagero do prazo, configurará constrangimento ilegal. 
 

 
 

 (Artigos 8º, 26, 301 a 310 do Código Processo Penal Brasileiro) 
 
Art. 8º Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no Capítulo II do Título IX deste Livro. 
 
Art. 26.  A ação penal, nas contravenções, será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de 
portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. 
         

 
Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que 
seja encontrado em flagrante delito. 
         
Art. 302.  Considera-se em flagrante delito quem: 
I - está cometendo a infração penal; 
II - acaba de cometê-la; 
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III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça 
presumir ser autor da infração; 
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor 
da infração. 
         
Art. 303.  Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a 
permanência. 
         
Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua 
assinatura, entregando a este, cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva 
das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, 

§ 2º    A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o 
condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à 
autoridade. 
§ 3º    Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante 
será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste. (Redação dada pela Lei 

nº 11.113, de 2005) 
§ 4º    Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, 
respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos 
cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 
         
Art. 305.  Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, 
depois de prestado o compromisso legal. 
         
Art. 306.  A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz 
competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. (Redação dada pela Lei nº 

12.403, de 2011). 
§ 1º    Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o 
auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a 
Defensoria Pública. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
§ 2º    No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, 
com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).  
 
Art. 307.  Quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no exercício de suas funções, 
constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos 
das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido 
imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que 
houver presidido o auto. 
         
Art. 308.  Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado 
à do lugar mais próximo. 
        
Art. 309.  Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade, depois de lavrado o auto de prisão em 
flagrante. 
 
Art. 310.  Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após 
a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu 
advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, 
o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 
I - relaxar a prisão ilegal; ou. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste 
Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou . (Incluído 

pela Lei nº 12.403, de 2011). 
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições 
constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
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Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de 
comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. (Renumerado do parágrafo único 

pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou 
que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. 
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo 
estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. (Incluído pela Lei 

nº 13.964, de 2019) 

§ 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não 
realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser 
relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão 
preventiva. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 
 

 
 

Coletânea de Exercícios I 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
MARQUE CERTO ( C ) OU ERRADO ( E )  
PARA CADA UM DOS ITENS ABAIXO: 

 
01 – É admitida, em nosso ordenamento, a notitia criminis espontânea, em que o conhecimento do fato 

aparentemente criminoso ocorre de forma direta e imediata pela autoridade policial, estando esta no exercício 
de sua atividade profissional. ( ) 
 

02 – A notitia criminis provocada é um ato jurídico. ( ) 

 

03 – A Constituição vigente assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa. Como instrumento que 

serve de base à denúncia, no inquérito policial destinado à apuração da infração penal e de sua autoria, deve-
se assegurar ao indiciado a garantia do contraditório. ( ) 
 

04 - O inquérito policial é procedimento contraditório ( ) 

 

05 - O inquérito policial admite a incidência dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

( ) 
 

06 - O inquérito policial é requisito imprescindível para o início da ação penal pública ou privada, motivo pelo 

qual deverá ser rejeitada a denúncia ou a queixa que não se fizer calcar nesse elemento de informação. ( ) 
 

07 - O inquérito policial é peça imprescindível para o oferecimento da ação penal, pública ou privada. ( ) 

 

08 - O inquérito policial pode ser arquivado pelo próprio delegado de polícia. ( ) 

 

09 - O inquérito policial pode ser instaurado, de ofício, pela autoridade policial, independentemente da espécie 

de crime ( ) 
 

10 - O inquérito policial somente pode ser arquivado por decisão judicial, proferida de ofício ou a requerimento 

do Ministério Público. ( ) 
 

11 - O inquérito policial somente é peça imprescindível para o oferecimento da ação penal pública. ( ) 

 

12 - O inquérito policial é requisito imprescindível para o início da ação penal pública, motivo pelo qual deverá 

ser rejeitada a denúncia que não esteja baseada em um inquérito policial. ( ) 
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13 - O Ministério Público poderá, entendendo pública a ação penal, mas discordando das conclusões da 

autoridade policial no relatório que encerrou o inquérito policial, requerer ao juiz competente o arquivamento 
dos autos, por falta de provas da materialidade do crime. ( ) 
 

14 - O inquérito policial somente pode ser instaurado por requerimento da vítima ou de seu representante 

legal, se o crime a investigar for de ação penal privada. ( ) 
 

15 - O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. ( ) 

 

16 - O inquérito policial não pode ter seu prazo de conclusão prorrogado. ( ) 

 

17 - O inquérito policial somente pode ser instaurado, de ofício, pela autoridade policial, nos crimes de ação 

penal privada. ( ) 
 

18 - O inquérito policial somente pode ser arquivado por decisão judicial, proferida de ofício. ( ) 

 

19 - O inquérito policial é peça imprescindível para o oferecimento da ação penal pública condicionada à 

requisição do Ministro da Justiça. ( ) 
 

20 - O inquérito policial comporta, a critério da autoridade policial, a realização de diligência requerida pelo 

ofendido ou pelo indiciado. ( ) 
 

21 - É sempre defeso ao Ministério Público requerer ao juiz a devolução dos autos do inquérito à autoridade 

policial. ( ) 
 

22 - A representação da vítima exige algumas formalidades essenciais, como, por exemplo, reconhecimento 

de firma e atestado de pobreza do representante. ( ) 
 

23 - O Ministério Público poderá requerer ao juiz competente o arquivamento dos autos do inquérito policial. ( 

) 
 

24 - Por entender inexistente o crime apurado em inquérito policial, o representante do Ministério Público 

requereu ao juiz competente o arquivamento dos autos. Em tal caso o juiz, aceitando o pedido do Ministério 
Público e arquivando o inquérito policial, não poderá desarquivá-lo diante de novas provas. ( ) 
 

25 - O delegado de polícia deverá, na hipótese de serem os indiciados presos provisoriamente, concluir o 

inquérito policial, no máximo em trinta dias. ( ) 
 

26 - A prisão em flagrante pode ser efetuada após transcorridas vinte e quatro horas do crime, desde que haja 

perseguição imediata e ininterrupta ao criminoso. ( ) 
 

27 - A prisão em flagrante é uma espécie de prisão cautelar. ( ) 

 

28 - A prisão em flagrante deve ser comunicada tanto ao juiz competente quanto à família do preso ou à 

pessoa por ele indicada. ( ) 
 

29 - A prisão em flagrante pode ensejar o uso de habeas corpus para soltar o paciente, se ficar evidenciada a 

ilegalidade do ato. ( ) 
 

30 - A prisão em flagrante não é válida se, desconhecida a autoria de um crime, o seu autor apresentar-se 

espontaneamente à autoridade policial. ( ) 
 

31 – Cometido um homicídio, em local ermo, sem que ninguém o tenha testemunhado, o autor do crime, no 

dia seguinte, ao apresentar-se à autoridade policial, que não tinha conhecimento do fato, pode ser preso em 
flagrante delito. ( ) 
 

32 - A prisão em flagrante somente é válida se efetuada no prazo máximo de vinte e quatro horas após o crime 

haver sido praticado. ( ) 
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33 - Não é possível a prisão em flagrante para crimes punidos com a pena de detenção. ( ) 

 

34 - Será inválido o auto de prisão em flagrante em que não forem ouvidas, pelo menos, três testemunhas que 

presenciaram o crime. ( ) 
 

35 - A entrega da nota de culpa ao autuado deve ocorrer no prazo máximo de vinte e quatro horas após a 

prisão. ( ) 
 

36 – A prisão em flagrante pode ser efetuada por qualquer pessoa. ( ) 

 

37 – A delação apócrifa enquadra-se como notitia criminis inqualificada, devendo a autoridade policial que dela 

tomar conhecimento proceder à imediata instauração de inquérito. ( ) 
 

38 – Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação 

pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta procederá à imediata 
instauração do inquérito. ( ) 
 

39 – A notitia criminis de cognição coercitiva decorre de prisão em flagrante delito e aplica-se a qualquer tipo 

de infração, tanto às de ação penal pública, incondicionada ou condicionada, como às de ação penal de 
iniciativa privada. ( ) 
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100 - A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de 

liberdade máxima seja de até 4 anos. 
 

101 - Não se concederá fiança ou liberdade provisória ao indivíduo que for preso pela prática de tráfico de 

drogas. 
 

102 - O valor da fiança, pelo Delegado de Polícia, é de no mínimo 1 (um) e de no máximo 100 (cem) salários-

mínimos. O referido valor pode ser reduzido até 1.000 vezes ou aumentado até 2/3. 
 

103 - Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as 

condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua 
periculosidade, inclusive a importância provável das custas do processo, até final julgamento. 
 

104 - De acordo com o direito processual penal e com o Código de Processo Penal (CPP), julgue o item que 

se segue. 
O arbitramento de fiança concedendo ao acusado a oportunidade de aguardar o julgamento em liberdade é 
direito subjetivo de natureza constitucional, que o juiz deverá conceder independentemente de manifestação 
do Ministério Público. 
 

Gabarito 

 

01 -  02 -  03 -  04 -  05 -  06 -  07 -  08 -  09 -  10 - 

11 -  12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  17 -  18 -  19 -  20 -  

21 -  22 -  23 -  24 -  25 -  26 -  27 -  28 -  29 -  30 -  

31 -  32 -  33 -  34 -  35 -  36 -  37 -  38 -  39 -  40 - C 

41 - C 42 - E 43 - E 44 - E 45 - E 46 - E 47 - E 48 - E 49 - C 50 - E 

51 - C 52 - E 53 - C 54 - E 55 - C 56 - C 57 - E 58 - C 59 - E 60 - E 

61 - E 62 - C 63 - C 64 - C 65 - E 66 - C 67 - E 68 - C 69 - E 70 - E 

71 - E 72 - C  73 - E 74 - C 75 - C 76 - E 77 - C 78 - C 79 - C 80 - E 

81 - C 82 - E 83 - C 84 - C 85 - C 86 - C 87 - C 88 - C 89 - E 90 - C 

91 - E 92 - C 93 - E 94 - C 95 - C 96 - E 97 - C 98 - C 99 - E 100 - C 

101 -  102 -  103 -  104 -  ****** ******* ****** ******* ****** ******* 
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Coletânea de Exercícios II 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
01) Sobre o inquérito policial, considere as seguintes afirmativas: 
1. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições 
e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. 
2. Nos crimes de ação penal privada, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da 
autoridade judiciária. 
3. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será 
realizada, ou não, a juízo da autoridade. 
4. Caso não seja possível auferir a autoria do delito, poderá a autoridade policial mandar arquivar os autos de 
inquérito. 
Assinale a alternativa correta. 
A) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
B) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
C) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
E) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
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Coletânea de Exercícios III 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
01) Sobre o inquérito policial, é correto afirmar que: 
A) é uma instrução provisória, preparatória e informativa, sendo o Ministério Público o seu destinatário imediato 
se se tratar de caso de ação penal pública incondicionada. 
B) se tratando de caso de ação penal pública condicionada à representação, a Autoridade Policial pode 
instaurá-lo sem ela, pois, a representação só é necessária para a ação penal. 
C) sempre que indiciar o autor do fato, a Autoridade Policial deve ordenar a sua identificação datiloscópica. 
D) logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a Autoridade Policial deverá, se possível e 
conveniente, dirigir-se ao local, providenciando para que o mesmo seja preservado. 
E) se o Promotor de Justiça requerer o seu arquivamento por falta de provas para a denúncia, o Juiz é obrigado 
a deferir o pedido e determinar o arquivamento. 
 
02) No processo penal, a prova: 
A) deverá ser produzida pelas partes, vedado ao juiz determinar, de ofício, a produção de qualquer outra prova. 
B) quanto ao estado das pessoas, assim como todas as provas no processo penal, observarão as restrições 
estabelecidas na lei civil. 
C) da alegação incumbirá a quem a fizer. 
D) ilícita deve ser analisada em conjunto com as lícitas, podendo servir de base para a condenação se estiver 
em consonância com estas. 
E) pericial consistente no exame de corpo de delito e outras perícias, será realizada por perito oficial, portador 
de curso superior, ou, na sua falta, por três pessoas idôneas, portadoras de curso médio completo. 

01 - C 02 -  03 -  04 -  05 -  06 -  07 -  08 -  09 -  10 -  

11 -  12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  17 -  18 –  19 -  20 -  

21 -  22 -  23 -  24 -  25 -  26 -  27 -  28 -  29 -  30 -  

31 -  32 -  33 -  34 -  35 -  36 -  37 -  38 -  39 -  40 -  

41 -  42 -  43 -  44 -  45 -  46 -  47 -  48 -  49 -  50 -  

51 -  52 -  53 -  54 -  55 -  56 -  57 -  58 -  59 -  60 -  

61 -  62 -  63 -  64 -  65 -  66 -  67 -  68 -  69 -  70 -  

71 -  72 -  73 -  74 -  75 -  76 -  77 -  78 -  79 -  80 -  
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