
Blog: www.professorcastro.com 

Assuntos mais cobrados pela FGV 

1º Lugar: homicídio 

É, de longe, o crime 

preferido da FGV. Fique 

atento às hipóteses de 

aberratio ictus e de error 

in persona. Além disso, 

familiarize-se com o 

chamado homicídio 

privilegiado, do art. 121, § 

1º, e com as 

qualificadoras, do § 2º. 

2º Lugar: estupro e 

estupro de vulnerável 

Atenção às hipóteses de 

omissão imprópria e de 

erro de tipo. 

3º Lugar: erro de tipo 

e erro de proibição 

Aprenda a diferenciar o 

erro de proibição do erro 

de tipo. Além disso, fique 

atento ao aberratio ictus e 

ao error in persona. 

Costumam ser cobradas a 

distinção entre os dois e as 

consequências legais. 

4º Lugar Desistência 

voluntária, 

arrependimento 

eficaz e 

arrependimento 

posterior 

Os três são sempre 

cobrados juntos para saber 

se o candidato sabe a 

diferença entre cada um 

deles. 

5º Roubo e furto 

Atenção às qualificadoras 

do furto, às causas de 

aumento do roubo e ao 

latrocínio. 

6º Concurso de crimes 

Aprenda a distinção entre 

concurso formal, concurso 

material e crime 

continuado. 

7º Prescrição 

Procure memorizar as 

causas de interrupção e de 

diminuição do prazo 

prescricional. 

8º Infanticídio 

Fique esperto sobre a 

possibilidade de coautoria 

no delito. 

9º Retroatividade e 

ultratividade de lei 

penal 

Memorize a Súmula 711 

do STF. 

10º Denunciação 

caluniosa 

Aprenda a diferença entre 

calúnia, denunciação 

caluniosa e falsa 

comunicação de crime ou 

contravenção. 

11º Falsidade 

ideológica e falsidade 

material 

Aprenda a distinguir uma 

da outra. 

12º Crimes funcionais 
Estude todas as hipóteses 

de peculato, a concussão, a 

corrupção passiva e a 

prevaricação. Geralmente, 

a FGV testa o aluno em 

relação à distinção entre 

estes delitos. 

 

01. (XX EXAME DE ORDEM) Wellington pretendia 

matar Ronaldo, camisa 10 e melhor jogador de 

futebol do time Bola Cheia, seu adversário no 

campeonato do bairro. No dia de um jogo do Bola 

Cheia, Wellington vê, de costas, um jogador com a 

camisa 10 do time rival. Acreditando ser Ronaldo, 

efetua diversos disparos de arma de fogo, mas, na 

verdade, aquele que vestia a camisa 10 era 

Rodrigo, adolescente que substituiria Ronaldo 

naquele jogo. Em virtude dos disparos, Rodrigo 

faleceu. Considerando a situação narrada, assinale 

a opção que indica o crime cometido por 

Wellington. 

A) Homicídio consumado, considerando-se as 

características de Ronaldo, pois houve erro na 

execução. 

B) Homicídio consumado, considerando-se as 

características de Rodrigo. 

C) Homicídio consumado, considerando-se as 

características de Ronaldo, pois houve erro sobre a 

pessoa. 

D) Tentativa de homicídio contra Ronaldo e 

homicídio culposo contra Rodrigo. 

02. (XVI Exame de Ordem) efeito do estado 

puerperal, logo após o Paloma, sob o parto, 

durante a madrugada, vai até o berçário onde 

acredita encontrar-se seu filho recém-nascido e o 

sufoca até a morte, retornando ao local de origem 

sem ser notada. No dia seguinte, foi descoberta a 

morte da criança e, pelo circuito interno do 

hospital, é verificado que Paloma foi a autora do 

crime. Todavia, constatou-se que a criança morta 

não era o seu filho, que se encontrava no berçário 

ao lado, tendo ela se equivocado quanto à vítima 



desejada. Diante desse quadro, Paloma deverá 

responder pelo crime de 

(A) homicídio culposo. 

(B) homicídio doloso simples. 

(C) infanticídio. 

(D) homicídio doloso qualificado. 

Aberratio Ictus (art. 73 do CP) 

Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos 

meios de execução, o agente, ao invés de atingir a 

pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa 

diversa, responde como se tivesse praticado o crime 

contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do 

art. 20 deste Código. No caso de ser também 

atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, 

aplica-se a regra do art. 70 deste Código. 

Error in persona (art. 20, § 3º, do CP) 

§ 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime 

é praticado não isenta de pena. Não se consideram, 

neste caso, as condições ou qualidades da vítima, 

senão as da pessoa contra quem o agente queria 

praticar o crime. 

Aberratio Criminis (art. 74 do CP) 

Art. 74 - Fora dos casos do artigo anterior, quando, 

por acidente ou erro na execução do crime, 

sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente 

responde por culpa, se o fato é previsto como crime 

culposo; se ocorre também o resultado pretendido, 

aplica-se a regra do art. 70 deste Código. 

 

03. (V Exame de Ordem) As regras do concurso 

formal perfeito (em que se adota o sistema da 

exasperação da pena) foram adotadas pelo Código 

Penal com o objetivo de beneficiar o agente que, 

mediante uma só conduta, praticou dois ou mais 

crimes. No entanto, quando o sistema da 

exasperação for prejudicial ao acusado, deverá 

prevalecer o sistema do cúmulo material (em que 

a soma das penas será mais vantajosa do que o 

aumento de uma delas com determinado 

percentual, ainda que no patamar mínimo). A essa 

hipótese, a doutrina deu o nome de 

(A) concurso material benéfico. 

(B) concurso formal imperfeito. 

(C) concurso formal heterogêneo. 

(D) exasperação sui generis. 

04. (IX Exame de Ordem) José vem praticando, em 

continuidade delitiva, vários crimes dolosos da 

mesma espécie, cometidos sem violência ou grave 

ameaça à pessoa, nas mesmas condições de 

tempo, lugar e maneira de execução, sendo certo 

que tais crimes são cometidos contra a mesma 

vítima. O magistrado, ao sentenciar José, fará 

incidir a causa de aumento de pena pelo crime 

continuado, levando em conta, para a fixação do 

quantum de aumento, 

(A) o número de infrações praticadas. 

(B) as consequências dos crimes praticados. 

(C) a presença de circunstâncias agravantes. 

(D) a primariedade ou não de José. 

Concurso material 

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma 

ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, 

idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as 

penas privativas de liberdade em que haja incorrido. 

No caso de aplicação cumulativa de penas de 

reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.  

Concurso formal 

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação 

ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos 

ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas 

cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas 

aumentada, em qualquer caso, de um sexto até 

metade. As penas aplicam-se, entretanto, 

cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e 

os crimes concorrentes resultam de desígnios 



autônomos, consoante o disposto no artigo 

anterior. 

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que 

seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. 

Crime continuado 

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma 

ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da 

mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, 

maneira de execução e outras semelhantes, devem 

os subsequentes ser havidos como continuação do 

primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, 

se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 

aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois 

terços. 

 

05. (Exame de Ordem 2010.3) Em 7 de fevereiro de 

2010, Ana, utilizando-se do emprego de grave 

ameaça, constrange seu amigo Lucas, bem-

sucedido advogado, a com ela praticar ato 

libidinoso diverso da conjunção carnal. Em 7 de 

agosto de 2010, Lucas comparece à delegacia 

policial para noticiar o crime, tendo sido 

instaurado inquérito a fim de apurar as 

circunstâncias do delito. A esse respeito, é correto 

afirmar que o promotor de justiça 

(A) deverá oferecer denúncia contra Ana pela 

prática do crime de atentado violento ao pudor, 

haja 

vista que, por se tratar de crime hediondo, a ação 

penal é pública incondicionada. 

(B) nada poderá fazer, haja vista que os crimes 

sexuais, que atingem bens jurídicos personalíssimos 

da vítima, só são persequíveis mediante queixa-

crime. 

(C) deverá pedir o arquivamento do inquérito por 

ausência de condição de procedibilidade para a 

instauração de processo criminal, haja vista que a 

ação penal é pública condicionada à representação, 

não tendo a vítima se manifestado dentro do prazo 

legalmente previsto para tanto. 

(D) deverá oferecer denúncia contra Ana pela 

prática do crime de estupro, haja vista que, com a 

alteração do Código Penal, passou-se a admitir que 

pessoa do sexo masculino seja vítima de tal delito, 

sendo a ação penal pública incondicionada.  

Estupro 

Art. 213.  Constranger alguém, mediante violência 

ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a 

praticar ou permitir que com ele se pratique outro 

ato libidinoso:  

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

§ 1º  Se da conduta resulta lesão corporal de 

natureza grave ou se a vítima é menor de 18 

(dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. 

§ 2º  Se da conduta resulta morte:  

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos 

Ação penal 

Art. 225.  Nos crimes definidos nos Capítulos I e II 

deste Título, procede-se mediante ação penal 

pública condicionada à representação. 

Parágrafo único.  Procede-se, entretanto, mediante 

ação penal pública incondicionada se a vítima é 

menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável. 

 

06. (X Exame de Ordem) José, rapaz de 23 anos, 

acredita ter poderes espirituais excepcionais, 

sendo certo que todos conhecem esse seu “dom”, 

já que ele o anuncia amplamente. Ocorre que José 

está apaixonado por Maria, jovem de 14 anos, mas 

não é correspondido. Objetivando manter relações 

sexuais com Maria e conhecendo o misticismo de 

sua vítima, José a faz acreditar que ela sofre de um 

mal espiritual, o qual só pode ser sanado por meio 

de um ritual mágico de cura e purificação, que 

consiste em manter relações sexuais com alguém 



espiritualmente capacitado a retirar o malefício. 

José diz para Maria que, se fosse para livrá-la 

daquilo, aceitaria de bom grado colaborar no ritual 

de cura e purificação. Maria, muito assustada com 

a notícia, aceita e mantém, de forma consentida, 

relação sexual com José, o qual fica muito 

satisfeito por ter conseguido enganá-la e, ainda, 

satisfazer seu intento, embora tenha ficado um 

pouco frustrado por ter descoberto que Maria não 

era mais virgem. Com base na situação descrita, 

assinale a alternativa que indica o crime que José 

praticou. 

(A) Corrupção de menores (art. 218 do CP). 

(B) Violência sexual mediante fraude (art. 215 do 

CP). 

(C) Estupro qualificado (art. 213, § 1º, parte final, do 

CP). 

(D) Estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). 

Violação sexual mediante fraude  

Art. 215.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato 

libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro 

meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de 

vontade da vítima: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. 

 

07. (XX Exame de Ordem) Durante dois meses, 

Mário, 45 anos, e Joana, 14 anos, mantiveram 

relações sexuais em razão de relacionamento 

amoroso. Apesar do consentimento de ambas as 

partes, ao tomar conhecimento da situação, o pai 

de Joana, revoltado, comparece à Delegacia e 

narra o ocorrido para a autoridade policial, 

esclarecendo que o casal se conhecera no dia do 

aniversário de 14 anos de sua filha. Considerando 

apenas as informações narradas, é correto afirmar 

que a conduta de Mário 

A) é atípica, em razão do consentimento da 

ofendida. 

B) configura crime de estupro de vulnerável. 

C) é típica, mas não é antijurídica, funcionando o 

consentimento da ofendida como causa supralegal 

de exclusão da ilicitude. 

D) configura crime de corrupção de menores. 

Estupro de vulnerável 

Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro 

ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:  

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.  

§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações 

descritas no caput com alguém que, 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. 

 

08. (XII Exame de Ordem) Bráulio, rapaz de 18 

anos, conhece Paula em um show de rock, em uma 

casa noturna. Os dois, após conversarem um 

pouco, resolvem dirigir-se a um motel e ali, de 

forma consentida, o jovem mantém relações 

sexuais com Paula. Após, Bráulio descobre que a 

moça, na verdade, tinha apenas 13 anos e que 

somente conseguira entrar no show mediante 

apresentação de carteira de identidade falsa. A 

partir da situação narrada, assinale a afirmativa 

correta. 

(A) Bráulio deve responder por estupro de vulnerável 

doloso. 

(B) Bráulio deve responder por estupro de vulnerável 

culposo. 

(C) Bráulio não praticou crime, pois agiu em 

hipótese de erro de tipo essencial. 

(D) Bráulio não praticou crime, pois agiu em 

hipótese de erro de proibição direto. 

Erro de Tipo 



Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo 

legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição 

por crime culposo, se previsto em lei. 

§ 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente 

justificado pelas circunstâncias, supõe situação de 

fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não 

há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e 

o fato é punível como crime culposo. 

 

09. (XIV Exame de Ordem) Eslow, holandês e 

usuário de maconha, que nunca antes havia feito 

uma viagem internacional, veio ao Brasil para a 

Copa do Mundo. Assistindo ao jogo Holanda x 

Brasil decidiu, diante da tensão, fumar um cigarro 

de maconha nas arquibancadas do estádio. 

Imediatamente, os policiais militares de plantão o 

prenderam e o conduziram à Delegacia de Polícia. 

Diante do Delegado de Polícia, Eslow, 

completamente assustado, afirma que não sabia 

que no Brasil a utilização de pequena quantidade 

de maconha era proibida, pois, no seu país, é um 

habito assistir a jogos de futebol fumando 

maconha. Sobre a hipótese apresentada, assinale 

a opção que apresenta a principal tese defensiva. 

(A) Eslow está em erro de tipo essencial escusável, 

razão pela qual deve ser absolvido. 

(B) Eslow está em erro de proibição direto inevitável, 

razão pela qual deve ser isento de pena. 

(C) Eslow está em erro de tipo permissivo escusável, 

razão pela qual deve ser punido pelo crime culposo. 

(D) Eslow está em erro de proibição, que importa em 

crime impossível, razão pela qual deve ser 

absolvido. 

Erro de Proibição 

Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O 

erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de 

pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a 

um terço. 

Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o 

agente atua ou se omite sem a consciência da 

ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas 

circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. 

 

10. (XX Exame de Ordem) Rafael foi condenado 

pela prática de crime a pena privativa de liberdade 

de 04 anos e 06 meses, tendo a sentença transitado 

em julgado em 10/02/2008. Após cumprir 02 anos 

e 06 meses de pena, obteve livramento condicional 

em 10/08/2010, sendo o mesmo cumprido com 

correção e a pena extinta em 10/08/2012. Em 

15/09/2015, Rafael pratica novo crime, dessa vez 

de roubo, tendo como vítima senhora de 60 anos 

de idade, circunstância que era do seu 

conhecimento. Dois dias depois, arrependido, 

antes da denúncia, reparou integralmente o dano 

causado. Na sentença, o magistrado condenou o 

acusado, reconhecendo a existência de duas 

agravantes pela reincidência e idade da vítima, 

além de não reconhecer o arrependimento 

posterior. O advogado de Rafael deve pleitear 

A) reconhecimento do arrependimento posterior. 

B) reconhecimento da tentativa. 

C) afastamento da agravante pela idade da vítima. 

D) afastamento da agravante da reincidência. 

11. (XIX Exame de Ordem) Durante uma discussão, 

Theodoro, inimigo declarado de Valentim, seu 

cunhado, golpeou a barriga de seu rival com uma 

faca, com intenção de matá-lo. Ocorre que, após o 

primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, 

Theodoro percebeu a incorreção de seus atos e 

optou por não mais continuar golpeando Valentim, 

apesar de saber que aquela única facada não seria 

suficiente para matá-lo. Neste caso, Theodoro 

A) não responderá por crime algum, diante de seu 

arrependimento. 



B) responderá pelo crime de lesão corporal, em 

virtude de sua desistência voluntária. 

C) responderá pelo crime de lesão corporal, em 

virtude de seu arrependimento eficaz. 

D) responderá por tentativa de homicídio. 

Tentativa 

Art. 14 - Diz-se o crime: 

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. 

Desistência voluntária e arrependimento eficaz 

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de 

prosseguir na execução ou impede que o resultado 

se produza, só responde pelos atos já praticados. 

Arrependimento posterior 

Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou 

grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou 

restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou 

da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será 

reduzida de um a dois terços. 

 

 

12. (XII Exame de Ordem) Lucas, funcionário 

público do Tribunal de Justiça, e Laura, sua noiva, 

estudante de direito, resolveram subtrair 

notebooks de última geração adquiridos pela 

serventia onde Lucas exerce suas funções. Assim, 

para conseguir seu intento, combinaram dividir a 

execução do delito. Lucas, em determinado feriado 

municipal, valendo-se da facilidade que seu cargo 

lhe proporcionava, identificou-se na recepção e 

disse ao segurança que precisava ir até a serventia 

para buscar alguns pertences que havia esquecido. 

O segurança, que já conhecia Lucas de vista, não 

desconfiou de nada e permitiu o acesso. Ressalte-

se que, além de ser serventuário, Lucas conhecia 

detalhadamente o prédio público, razão pela qual 

se dirigiu rapidamente ao local desejado, 

subtraindo todos os notebooks. Após, foi a uma 

janela e, dali, os entregou a Laura, que os colocou 

no carro e saiu. Ao final, Lucas conseguiu deixar o 

edifício sem que ninguém suspeitasse de nada. 

Todavia, cerca de uma semana após, Laura e Lucas 

têm uma discussão e terminam o noivado. Muito 

enraivecida, Laura procura a polícia e noticia os 

fatos, ocasião em que devolve todos os notebooks 

subtraídos. Com base nas informações do caso 

narrado, assinale a afirmativa correta. 

A) Laura e Lucas devem responder pelo delito de 

peculato-furto praticado em concurso de agentes. 

B) Laura deve responder por furto qualificado e 

Lucas deve responder por peculato-furto, dada à 

incomunicabilidade das circunstâncias. 

C) Laura e Lucas serão beneficiados pela causa 

extintiva de punibilidade, uma vez que houve 

reparação do dano ao erário anteriormente à 

denúncia. 

D) Laura será beneficiada pelo instituto do 

arrependimento eficaz, mas Lucas não poderá valer-

se de tal benefício, pois a restituição dos bens, por 

parte dele, não foi voluntária. 

Peculato 

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de 

dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, 

público ou particular, de que tem a posse em razão 

do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou 

alheio: 

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. 

§ 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. 

Peculato Culposo 

§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para 

o crime de outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano. 

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do 

dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a 

punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a 

pena imposta. 

Concussão 

Art. 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 dois a oito anos, e multa. 

Excesso de Exação 

§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição 

social que sabe ou deveria saber indevido, ou, 

quando devido, emprega na cobrança meio 

vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. 

Corrupção Passiva 

Art. 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 – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e 

multa. 

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou 

retarda ato de ofício, com infração de dever 

funcional, cedendo a pedido ou influência de 

outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

Prevaricação 

Art. 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 três meses a um ano, e multa. 

Circunstâncias incomunicáveis 

Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as 

condições de caráter pessoal, salvo quando 

elementares do crime. 

 

13. (XIX Exame de Ordem) Patrício, ao chegar em 

sua residência, constatou o desaparecimento de 

um relógio que havia herdado de seu falecido pai. 

Suspeitando de um empregado que acabara de 

contratar para trabalhar em sua casa e que ficara 

sozinho por todo o dia no local, Patrício registrou o 

fato na Delegacia própria, apontando, de maneira 

precipitada, o empregado como autor da 

subtração, sendo instaurado o respectivo inquérito 

em desfavor daquele “suspeito”. Ao final da 

investigação, o inquérito foi arquivado a 

requerimento do Ministério Público, ficando 

demonstrado que o indiciado não fora o autor da 

infração. Considerando que Patrício deu causa à 

instauração de inquérito policial em desfavor de 

empregado cuja inocência restou demonstrada, é 

correto afirmar que o seu comportamento 

configura 

A) fato atípico. 

B) crime de denunciação caluniosa dolosa. 

C) crime de denunciação caluniosa culposa. 

D) calúnia. 

Denunciação caluniosa 

Art. 339. Dar causa à instauração de investigação 

policial, de processo judicial, instauração de 

investigação administrativa, inquérito civil ou ação 

de improbidade administrativa contra alguém, 

imputando-lhe crime de que o sabe inocente:  

§ 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação 

é de prática de contravenção. 



Comunicação falsa de crime ou de contravenção 

Art. 340 - Provocar a ação de autoridade, 

comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de 

contravenção que sabe não se ter verificado: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

Autoacusação falsa 

Art. 341 - Acusar-se, perante a autoridade, de crime 

inexistente ou praticado por outrem: 

Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou 

multa. 

14. (VI Exame de Ordem) Ana Maria, aluna de uma 

Universidade Federal, afirma que José, professor 

concursado da instituição, trai a esposa todo dia 

com uma gerente bancária. A respeito do fato 

acima, é correto afirmar que Ana Maria praticou o 

crime de 

a) calúnia, pois atribuiu a José o crime de adultério, 

sendo cabível, entretanto, a oposição de exceção da 

verdade com o fim de demonstrar a veracidade da 

afirmação. 

b) difamação, pois atribuiu a José fato desabonador 

que não constitui crime, sendo cabível, entretanto, 

a oposição de exceção da verdade com o fim de 

demonstrar a veracidade da afirmação, uma vez 

que José é funcionário público. 

c) calúnia, pois atribuiu a José o crime de adultério, 

não sendo cabível, na hipótese, a oposição de 

exceção da verdade. 

d) difamação, pois atribuiu a José fato desabonador 

que não constitui crime, não sendo cabível, na 

hipótese, a oposição de exceção da verdade. 

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. 

Difamação 

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato 

ofensivo à sua reputação: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

Injúria 

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a 

dignidade ou o decoro: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

 

15. (XVII Exame de Ordem) Paulo pretende adquirir 

um automóvel por meio de sistema de 

financiamento junto a uma instituição bancária. 

Para tanto, dirige-se ao estabelecimento comercial 

para verificar as condições de financiamento e é 

informado que, quanto maior a renda bruta 

familiar, maior a dilação do prazo para pagamento 

e menores os juros. Decide, então, fazer falsa 

declaração de parentesco ao preencher a ficha 

cadastral, a fim de aumentar a renda familiar 

informada, vindo, assim, a obter o financiamento 

nas condições pretendidas. Considerando a 

situação narrada e os crimes contra a fé pública, é 

correto afirmar que Paulo cometeu o delito de 

(A) falsificação material de documento público. 

(B) falsidade ideológica. 

(C) falsificação material de documento particular. 

(D) falsa identidade. 

Falsificação de documento público 

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, 

documento público, ou alterar documento público 

verdadeiro: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 

Falsificação de documento particular 

Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, 

documento particular ou alterar documento 

particular verdadeiro: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 

Falsificação de cartão 



Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, 

equipara-se a documento particular o cartão de 

crédito ou débito. 

Falsidade ideológica 

Art. 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 um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, 

e multa, se o documento é particular. 

Falsidade de atestado médico 

Art. 302 - Dar o médico, no exercício da sua 

profissão, atestado falso: 

Pena - detenção, de um mês a um ano. 

Uso de documento falso 

Art. 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. 

Falsa identidade 

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa 

identidade para obter vantagem, em proveito 

próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, 

se o fato não constitui elemento de crime mais 

grave. 

 

16. (IX Exame de Ordem) Ana e Júlia, irmãs gêmeas 

de 15 anos, estavam caminhando no calçadão da 

praia por volta das 18h, ocasião em que foram 

abordadas por Malu, jovem franzina de 18 anos. 

Malu, simulando portar arma de fogo, 

amedrontou as vítimas, que lhe entregaram os 

telefones celulares que portavam. Ato contínuo, a 

delinquente saiu correndo, rindo para as vítimas, 

enquanto mostrava que não portava nenhuma 

arma de fogo. Levando em conta os dados 

fornecidos, assinale a afirmativa correta. 

(A) Malu deve responder por furto qualificado, 

praticado em concurso formal. 

(B) Malu deve responder por roubo qualificado, 

praticado em concurso formal. 

(C) Malu deve responder por roubo simples, 

praticado em concurso formal. 

(D) Malu não faz jus a nenhuma circunstância 

atenuante. 

17. (XV Exame de Ordem) No dia 14 de setembro 

de 2014, por volta das 20h, José, primário e de bons 

antecedentes, tentou subtrair para si, mediante 

escalada de um muro de 1,70 metros vários 

pedaços de fios duplos de cobre da rede elétrica 

avaliados em, aproximadamente, R$ 100,00 (cem 

reais) à época dos fatos. Sobre o caso apresentado, 

segundo entendimento sumulado do STJ, assinale 

a afirmativa correta. 

a) É possível o reconhecimento do furto qualificado 

privilegiado independentemente do preenchimento 

cumulativo dos requisitos previstos no Art. 155, § 2º, 

do CP. 

b) É possível o reconhecimento do privilégio previsto 

no Art. 155, § 2º, do CP nos casos de crime de furto 

qualificado se estiverem presentes a primariedade 

do agente e o pequeno valor da coisa, e se a 

qualificadora for de ordem objetiva. 

c) Não é possível o reconhecimento do privilégio 

previsto no Art. 155, § 2º, do CP nos casos de crime 

de furto qualificado, mesmo que esteja do agente e 

o pequeno valor da coisa, e se a qualificadora for de 

ordem objetiva. 

d) É possível o reconhecimento do privilégio previsto 

no Art. 155, § 2º, do CP nos casos de crime de furto 

qualificado se estiverem presentes a primariedade 



do agente e o pequeno valor da coisa, e se a 

qualificadora for de ordem subjetiva. 

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. 

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; 

III - com emprego de chave falsa; 

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. 

§ 5º - A pena é de reclusão de três a oito anos, se a 

subtração for de veículo automotor que venha a ser 

transportado para outro Estado ou para o exterior. 

§ 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.   

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 grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade 

do crime ou a detenção da coisa para si ou para 

terceiro. 

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: 

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego 

de arma; 

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; 

III - se a vítima está em serviço de transporte de 

valores e o agente conhece tal circunstância. 

IV - se a subtração for de veículo automotor que 

venha a ser transportado para outro Estado ou para 

o exterior;  

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, 

restringindo sua liberdade.  

§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a 

pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da 

multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta 

anos, sem prejuízo da multa. 

 

18. (XIII Exame de Ordem) Paulo tinha inveja da 

prosperidade de Gustavo e, certo dia, resolveu 

quebrar o carro que este último havia acabado de 

comprar. Para tanto, assim que Gustavo 

estacionou o veículo e dele saiu, Paulo, munido de 

uma barra de ferro, foi correndo em direção ao 

bem para danificá-lo. Ao ver a cena, Gustavo 

colocou-se à frente do carro e acabou sendo 

atingido por um golpe da barra de ferro, vindo a 

falecer em decorrência de traumatismo craniano 

derivado de pancada. Sabe-se que Paulo não tinha 

a intenção de matar Gustavo e que este somente 

recebeu o golpe porque se colocou à frente do 

carro quando Paulo já estava com a barra de ferro 

no ar, em rápido movimento para atingir o veículo, 

que ficou intacto. 

Com base no caso relatado, assinale a afirmativa 

correta. 



A)     Paulo responderá por tentativa de dano em 

concurso formal com homicídio culposo. 

B)     Paulo responderá por homicídio doloso, tendo 

agido com dolo eventual. 

C)     Paulo responderá por homicídio culposo. 

D)    Paulo responderá por tentativa de dano em 

concurso material com homicídio culposo. 

19. (X Exame de Ordem) José e Maria estavam 

enamorados, mas posteriormente vieram a 

descobrir que eram irmãos consanguíneos, 

separados na maternidade. Extremamente 

infelizes com a notícia recebida, que impedia por 

completo qualquer possibilidade de 

relacionamento, resolveram dar cabo à própria 

vida. Para tanto, combinaram e executaram o 

seguinte: no apartamento de Maria, com todas as 

portas e janelas trancadas, José abriu o registro do 

gás de cozinha. Ambos inspiraram o ar 

envenenado e desmaiaram, sendo certo que 

somente não vieram a falecer porque os vizinhos, 

assustados com o cheiro forte que vinha do 

apartamento de Maria, decidiram arrombar a 

porta e resgatá-los. Ocorre que, não obstante o 

socorro ter chegado a tempo, José e Maria 

sofreram lesões corporais de natureza grave. Com 

base na situação descrita, assinale a afirmativa 

correta. 

(A) José responde por tentativa de homicídio e 

Maria por instigação ou auxílio ao suicídio. 

(B) José responde por lesão corporal grave e Maria 

não responde por nada, pois sua conduta é atípica. 

(C) José e Maria respondem por instigação ou auxílio 

ao suicídio, em concurso de agentes. 

(D) José e Maria respondem por tentativa de 

homicídio. 

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, o juiz pode reduzir a pena de 

um sexto a um terço. 

Homicídio qualificado 

§ 2° Se o homicídio é cometido: 

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou 

por outro motivo torpe; 

II - por motivo fútil; 

III - com emprego de pveneno, fogo, explosivo, 

asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou 

de que possa resultar perigo comum; 

IV - à traição, de emboscada, ou mediante 

dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne 

impossível a defesa do ofendido; 

V - para assegurar a execução, a ocultação, a 

impunidade ou vantagem de outro crime: 

Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

Feminicídio 

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo 

feminino: 

VII – 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: 

Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

§ 2º-A Considera-se que há razões de condição de 

sexo feminino quando o crime envolve:  

I - violência doméstica e familiar; 

II - menosprezo ou discriminação à condição de 

mulher. 

Homicídio culposo 

§ 3º Se o homicídio é culposo: 



Pena - detenção, de um a três anos. 

 

20. (IX Exame de Ordem) No curso de um delito de 

sequestro, em que a vítima ainda se encontrava 

privada de sua liberdade, sobreveio nova lei penal 

aumentando a pena prevista no preceito 

secundário do tipo penal descrito no Art. 148 do CP. 

Nesse caso, atento ao entendimento dos Tribunais 

Superiores acerca do tema, assinale a afirmativa 

correta. 

(A) Aplica-se a lei penal mais grave, ou seja, aquela 

cuja entrada em vigor se deu no curso do delito. 

(B) Aplica-se a lei penal mais benéfica, pois a lei 

penal não retroage, salvo em benefício do réu. 

(C) Aplica-se a lei penal mais benéfica, com base na 

teoria da atividade, a qual impõe ser aplicável a lei 

penal vigente à época da ação/omissão, ainda que 

outro seja o momento do resultado. 

(D) Aplica-se, eventualmente, as duas leis 

combinadas, caso tal conduta importe em benefício 

para o agente. 

Anterioridade da Lei 

Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. 

Não há pena sem prévia cominação legal.  

Lei penal no tempo 

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. 

Súmula 711 do STF 

A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado 

ou ao crime permanente, se a sua vigência é 

anterior à cessação da continuidade ou da 

permanência. 

 

21. (Exame de Ordem 2010.2) A respeito do regime 

legal da prescrição no Código Penal, tendo por 

base ocorrência do fato na data de hoje, assinale a 

alternativa correta. 

a) A prescrição, depois da sentença condenatória 

com trânsito em julgado para a acusação, regula-se 

pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma 

hipótese, ter por termo inicial data anterior à da 

denúncia ou queixa. 

b) A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 

(dois) anos, independentemente do prazo 

estabelecido para a prescrição da pena de liberdade 

aplicada cumulativamente. 

c) Se o réu citado por edital permanece revel e não 

constitui advogado, fica suspenso o processo, 

mantendo-se em curso o prazo prescricional, que 

passa a ser computado pelo dobro da pena máxima 

cominada ao crime. 

d) São causas interruptivas do curso da prescrição 

previstas no Código Penal, dentre outras, o 

recebimento da denúncia ou da queixa, a pronúncia, 

a publicação da sentença condenatória ou 

absolutória recorrível. 


