


(MPE-SP/MPE-SP/2015) 
01) A forma majorada da omissão de socorro dispensa a prova do nexo causal natural entre a morte da 
vítima e a conduta do agente, bastando tão somente a existência da possibilidade de que a atuação deste 
poderia evitar o evento letal. 

Comentário: 
 

Periclitação da Vida e Saúde – CP/40. Capítulo III 

Espécie do gênero crimes de perigo; 

O dolo do agente consiste em criar uma circunstância de perigo, ao invés de lesar a vítima diretamente. 

O crime é formal, não sendo relevante a consumação do dano para sua ocorrência, ou seja, dispensa 
o resultado naturalístico (Crime Material). 

A doutrina divide os crimes de Periclitação da Vida e Saúde em: 
Crimes de perigo concreto: Comprovação do sujeito que sofreu o real perigo de dano. 
Crimes de perigo abstrato: Não existe a necessidade de provar quem foi exposto pelo risco, sendo a 
conduta presumida. 

Não é possível a modalidade culposa. 

 

Omissão de Socorro – CP/40. Art. 135. 

Crime Comum Omissivo Puro. Praticado apenas por omissão. Não é possível tentativa. 

Sujeito Ativo: Qualquer pessoa. 
Sujeito Passivo: Qualquer pessoa. 

A omissão de socorro ocorre quando o agente: 
* Deixa de prestar socorro imediato à pessoa; 
* Caso não consiga fazer, deixe de informar à autoridade pública para que esta preste socorro à pessoa. 

OBS: A opção de chamar a autoridade pública para socorrer é subsidiária; caso seja possível a 
prestação de socorro imediato e o agente não faça, este estará cometendo o crime por omissão de 
socorro. 

Elemento Subjetivo: Dolo (Direto ou eventual). Não é possível a forma culposa. 

A doutrina majoritária estabelece que, no concurso de agentes, é possível a participação, no entanto 
a coautoria não é. 

Para o agente participar do crime, exige-se que ele esteja presenciando a situação de perigo da vítima, 
se omitido na prestação de socorro. 

O agente que praticou a ação deixando a vítima em perigo, não responde por omissão, mas sim pelo 
crime que estava intencionado a fazer. (Ex: A corta a cabeça de B para matá-lo, nesse caso, A não é 
punido por omissão de socorro mais sim por homicídio consumado ou tentado). 

Consumação: Quando o agente se omite em prestar socorro. 

O perigo torna-se presumido quando se tratar de criança abandonada ou extraviada. 

Ocorrerá majoração da pena, quando a vítima sofrer lesões graves, sendo a pena aumentada em 1/2, 
ou quando a vítima morrer, sendo a pena triplicada. (Na majoração, exige-se a comprovação de que a 
ação do agente evitaria o dano maior). 

Caso a omissão de socorro esteja vinculada a acidentes de trânsito, será o CTB que regulará a matéria. 

Tratando-se de omissão de socorro a um idoso, o crime será específico, sendo previsto no Estatuto do 
Idoso e não no CP/40. 

Ação penal será pública incondicionada. 

CP/40. Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança 
abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente 
perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública: 
 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
 
Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza 
grave, e triplicada, se resulta a morte. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/DPE-ES/2012) 
02) Para a caracterização do delito de abandono de incapaz, impõe-se, além da existência de transgressão 
da relação particular de assistência entre o agente e a vítima, a presença, ainda que por certo lapso 
temporal, de perigo concreto para esta, sendo prevista, para o delito, tanto a forma comissiva quanto a 
omissiva. 



Comentário: 
 

Abandono de incapaz – CP/40. 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. 

Crime próprio, pois o agente precisa ser o responsável pela guarda, vigilância ou autoridade do sujeito 
passivo. 

O termo incapaz não tem o mesmo significado do apresentado no CC/02, sendo considerado qualquer 
pessoa que não pode se proteger sozinha. 

Elemento subjetivo: Dolo. Não é possível a culpa. Pode responder por tentativa. 

Consumação: abandono do incapaz. 

Caso o abandono resulte: 
* Lesão corporal de natureza grave (Reclusão, um a cinco anos); 
* Morte (Reclusão, 4 a 12 anos). 

Existe a possibilidade de majoração da pena em 1/3: 
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. 

Ação penal será pública incondicionada. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/CBM-CE/2014) 
03) O delito de rixa é um crime de concurso necessário, uma vez que exige a participação de três ou mais 
pessoas. 

Comentário: 
 

Rixa – CP/40. Capítulo IV Art. 137.  

Ocorre quando três ou mais pessoas se agridem, ao mesmo tempo, por conta própria e de forma 
desordenada acompanhada de vias de fato ou violência recíproca.  

Ação Penal Pública Incondicionada. 

O crime trata-se de um concurso necessário (Crime Plurisubjetivo), pois é necessário existir no mínimo 
três pessoas ou mais. A depender da doutrina é cabível tentativa.  

Pode ser praticado por qualquer pessoa. (Crime Comum). 

Elemento Subjetivo: Dolo. Não existe modalidade culposa. 

Os sujeitos são ao mesmo tempo passivo e ativo do crime, porém cada um terá uma conduta criminosa 
própria. 

É possível o concurso de pessoas. 

O sujeito pode participar tanto na forma: 
* Material (A dá uma faca para B); 
* Moral (A influencia B). 

Consumação: Ocorre com o começo da rixa e a existência de vias de fato ou violência recíproca. A 
existência de lesões é não possui relevância para a consumação. 

O crime de rixa será qualificado caso acarrete em lesão corporal grave ou morte. Respondendo todos 
que participaram da rixa (Doutrina Majoritária). 

Caso o agente saia da rixa antes da lesão corporal grave ou morte ocorrerem: responderá mesmo 
assim de forma qualificada.  
Caso o agente entre depois de acontecer a lesão corporal grave ou morte: responderá por rixa simples. 

A briga entre torcidas não é considerada crime de rixa, mas sim um crime específico do Estatuto do 
Torcedor. 

CP/40. 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. 

 
Gabarito: Correto. 



(VUNESP/PC-SP/2018) 
04) Caio, médico, ao realizar transfusão de sangue em Tício, menor, sem o consentimento dos pais, ainda 
que para salvá-lo de risco iminente de morte, pratica o crime de constrangimento ilegal, previsto no artigo 
146 do CP.  

Comentário: 
 

Crimes Contra a Liberdade Pessoal 

Constrangimento Ilegal – CP/40. Art. 146. 

Constrangimento ilegal 
 
CP/40. Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver 
reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a 
fazer o que ela não manda: 
 
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
 
Aumento de pena 
 
§ 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem 
mais de três pessoas, ou há emprego de armas. 
 
§ 2º - Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. 
 
§ 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. 

Ocorre quando uma pessoa constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça;  

Sujeito Ativo: Qualquer pessoa. 
Sujeito Passivo: Qualquer pessoa com discernimento. 

OBS: Se o sujeito ativo for funcionário público pode responder por crime de abuso de autoridade, 
desde que esteja no exercício da função. 

Elemento Subjetivo: Dolo. Não é possível a modalidade culposa. 

Crime Comum realizado tanto na forma comissiva, quanto omissiva; É um crime material e 
plurissubsistente. É possível tentativa. 

O crime de Constrangimento Ilegal passa a ser subsidiário, caso o sujeito ativo cometa um crime mais 
grave. 

Consumação do Crime: Ocorre quando a vítima deixa o infrator praticar o ato que não aceitava, ou 
seja, a vítima faz ou deixa de fazer algo contrário à sua vontade, obedecendo ao que o agente impõe. 

Existindo a utilização de armas ou se o crime for executado por concurso de  mais de três pessoas, a 
pena é dobrada. 

Se o sujeito ativo causar lesão à vítima e ao mesmo tempo Constrangimento Ilegal, responderá 
cumulativamente; (Concurso Material). 

Não ocorrerá punição (Constrangimento é atípico), caso o constrangimento seja utilizado para: 
* Intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, 
se justificada por iminente perigo de vida; 
* Coação exercida para impedir suicídio. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PRF/2020) 
05) Ainda com relação a aspectos legais que concernem aos procedimentos policiais, julgue o item 
seguinte. 
Considere que uma pessoa esteja morando, transitoriamente, em um trailer. Nesse caso, se alguém entrar nesse 
espaço de forma clandestina, estará sujeito às penas do crime de violação de domicílio. 

Comentário: 
 
CP/40. Art. 150. § 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. 
 
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: 
 
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 
 
Gabarito: Correto. 

(FCC/TJ-PI/2015) 
06) A intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento da vítima ou de seu representante legal, não 
exclui, em qualquer situação, o constrangimento ilegal. 

Comentário: 
 
Não ocorrerá punição (Constrangimento é atípico), caso o constrangimento seja utilizado para: 
 
* Intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se 
justificada por iminente perigo de vida; 
 
* Coação exercida para impedir suicídio. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TCE-SC/2016) 
07) Caracteriza-se o dolo eventual no caso de um caçador que, confiando em sua habilidade de atirador, 
dispara contra a caça, mas atinge um companheiro que se encontra próximo ao animal que ele desejava 
abater. 

Comentário: 
 

Culpa Consciente 

- O agente vê que é possível o resultado, mas crê que não ocorrerá, não assumindo assim o risco, pois 
pensa que evitará.  
 
Ex: Caçador que, confiando em sua habilidade de atirador, dispara contra a caça, mas atinge um 
companheiro que se encontra próximo ao animal que ele desejava abater. 

- Semelhante ao dolo eventual, pois tanto na culpa consciente quanto no dolo eventual, o agente prevê o 
resultado. No dolo eventual, o agente admite e aceita o risco de produzir o resultado, já na culpa 
consciente o agente espera que o resultado não aconteça. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TCE-PR/2016) 
08) Configura-se tentativa imperfeita ou crime falho se o agente esgota todos os atos executórios e, por 
circunstâncias alheias a sua vontade, o crime não se consuma. 

Comentário: 
 

Tipos de Tentativa 

Tentativa Incruenta ou Branca: O agente pratica os atos executórios, no entanto, o objeto material ou 
pessoa não é atingido pela conduta criminosa. 
 
Tentativa Cruenta ou Vermelha: O agente pratica os atos executórios e o objeto material ou pessoa é 
atingido pela atuação criminosa. 
 
Tentativa Perfeita Acabada ou Crime Falho: É aquela em que o agente, mesmo esgotando os meios 
executórios disponíveis, não consuma o crime, por circunstâncias alheias à sua vontade. 



 
Tentativa Imperfeita ou Inacabada: É aquela em que o agente inicia a execução sem, contudo, utilizar 
dos meios que tinha à sua disposição, não se consumando o crime, por circunstâncias alheias à sua 
vontade. 
 
Tentativa Inidônea ou Quase Crime ou Crime Impossível: ocorre quando, por ineficácia absoluta do 
meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TCE-PR/2016) 
09) De acordo com o artigo pertinente do CP, a restituição da coisa, quando cabível e desde que feita até 
o recebimento da denúncia, é condição indispensável para a redução da pena em razão do arrependimento 
posterior, mas a recusa do ofendido em receber a coisa de volta inviabilizará a referida causa de diminuição 
da pena. 

Comentário: 
 

Desistência Voluntária e Arrependimento Eficaz 

- São consideradas causas de exclusão da tipicidade; 

- CP/40. Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução (desistência 
voluntária) ou impede que o resultado se produza (Arrependimento Eficaz), só responde pelos atos 
já praticados. 

Desistência Voluntária 

- O agente desiste, por vontade própria, de seguir os atos executórios, mesmo podendo prosseguir. 

- Desistência Voluntária: Resultado não é consumado devido à desistência do agente; 

Arrependimento Eficaz 

- O agente pratica todos os atos executórios, porém se arrepende e impede a consumação do 
resultado; 

OBS: Mesmo após tentar impedir o resultado e este vier a acontecer, o agente responde pelo crime, 
porém com atenuação da pena. 

- Ocorrendo à desistência voluntária ou arrependimento eficaz em crime de concurso de pessoas, a 
desistência ou arrependimento de um valerá para os demais; 

Arrependimento Posterior 

- Não exclui o crime, pois já foi realizado, porém diminui a pena. 

- Não é aplicável se o crime é cometido com violência ou grave ameaça, salvo, de acordo com a doutrina, 
se a violência for culposa, tendo o agente antes da queixa se arrependido e tomado as providências 
necessárias. 

- CP/40. 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. 

- Mesmo que a vítima se recuse de receber a reparação do dano, o agente tem direito a redução da 
pena; 

 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/MPE-SP/2015) 
10) Comprovada a doença mental ou o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o agente será 
considerado inimputável para os efeitos legais. 

Comentário: 
 

Inimputabilidade – Doença Mental e Desenvolvimento Mental incompleto ou retardado 

- Critério Biopsicológico; 

- Caso o agente seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta será considerado 
inimputável, caso seja parcialmente, será semi-imputável, sendo a pena reduzida de uma a dois 
terços. 

- Mesmo o agente sendo inimputável por ser doente mental, o juiz aplica uma sentença absolutória 
imprópria, ou seja, o agente é absolvido, sendo que o juiz aplica uma medida de segurança como a sua 
internação ou tratamento. 

CP/40. Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incom–
leto 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. 



Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturb–
ção 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. 

- Exclui a culpabilidade por ausência de imputabilidade. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TJ-SC/2019) 
11) No chamado aberratio ictus, quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, em vez de 
vitimar a pessoa que pretendia ofender, o agente atingir pessoa diversa, consideram-se as condições e 
qualidades não da vítima, mas da pessoa que o agente pretendia atingir. 

Comentário: 
 

Erro na Execução ou Erro por Acidente (Aberratio Ictus) 

- O agente atinge a pessoa errada por errar no momento de execução do delito. O agente continua 
respondendo pelo mesmo crime. 

- CP/40, 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. 

- O erro na execução pode ser um erro:  
* Sobre a execução com unidade simples: O agente atinge apenas a pessoa diversa da que deveria 
atingir, respondendo como se tivesse atingido a pessoa visada.  
* Sobre a execução com unidade complexa: O agente atinge a pessoa visada, mas também a não 
visada, respondendo por concurso formal, ou seja, pelos dois crimes. 

- CP/40, Art.20, § 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. 

 
Gabarito: Correto. 

(FUMARC/PC-MG/2018) 
12) Mãe que, a fim de cuidar do machucado de seu filho, aplica sobre o ferimento ácido, pensando tratar-
se de pomada cicatrizante, age em erro de proibição. 

Comentário: 
 
Trata-se de um erro de tipo. 
 

Erro de Tipo Essencial 

- Erro em relação à existência fática de um dos elementos que possui o tipo penal. 

- Ocorre quando o agente pratica um fato típico por meio de um erro sobre algum de seus elementos, 
ou seja, o agente não sabia que estava praticando um ato que era considerado um elemento essencial do 
tipo penal. 

- O erro de tipo pode acontecer nos crimes omissivos impróprios, ou seja, os crimes comissivos por 
omissão em que o agente desconhece o dever de impedir o resultado. 

- O erro de tipo é considerado: 
* Escusável; 
 
* Inescusável. 

Escusável Inescusável 

Ocorre quando o agente não poderia conhecer a 
presença do elemento do tipo, mesmo através da 
racionalidade mental.  
Nesse caso, o agente não responderia pelo crime. 

Ocorre quando o agente erra perante o elemento 
essencial do tipo, porém, caso se esforçasse 
racionalmente, não teria praticado esse erro. 
Nesse caso o agente responderia pelo crime. 

OBS: O erro de tipo permissivo é o erro em relação aos pressupostos objetivos de uma causa de 
justificação (Excludente de ilicitude), ou seja, nesse erro o agente estaria amparado pela excludente de 
ilicitude. 

 

Erro de Proibição 

- É quando o agente comete um fato criminoso por pensar que a conduta não é proibida. 



- Ocorre quando o agente age pensando que sua conduta não é ilícita, ou seja, o agente representa a 
realidade da conduta, mas acredita que é uma conduta lícita. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PRF/2013) 
13) Em relação ao concurso de pessoas, o CP adota a teoria monista, segundo a qual todos os que 
contribuem para a prática de uma mesma infração penal cometem um único crime, distinguindo-se, 
entretanto, os autores do delito dos partícipes. 

Comentário: 
 

Concurso de Pessoas 

Conceito 

- Trata-se do crime ou contravenção penal cometidos por duas ou mais pessoas. 

- Teorias relacionadas ao concurso de pessoas: 
* Pluralista; 
* Dualista; 
* Monista. (Adotada pelo CP) 

Pluralista 

Cada pessoa responde por um crime próprio. (Usada de Modo Excepcional pelo CP) 
Ex¹: Corrupção ativa e passiva (arts. 317 e 333, CP). 
Ex²: Aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante (arts. 124 e 126, do CP). 

Dualista 

Existem dois crimes, um para quem realiza a conduta típica expressa na norma penal, e outro para quem 
desenvolve a atividade secundária. 

Monista 

Todos respondem pelo mesmo crime, porém a pena variará de acordo com a conduta de cada um que 
concorreu ao crime. (Adotada pelo CP – Teoria Monista Temperada) 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TCE-RN/2015) 
14) No concurso de pessoas, o auxílio prestado ao agente, quando não iniciada a execução do crime, é 
passível de punição. 

Comentário: 
 

Existência de Fato Punível 

- A conduta praticada pelos agentes deve ser considerada crime ou tentativa de crime. Com isso, caso o 
ato a ser praticado fique apenas em cogitação, não existe fato punível, salvo os fatos que a lei 
expressamente determina ou os tipos penais autônomos. 

- CP/40, Art. 31 - O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em 
contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. 

 
Gabarito: Errado. 

(FGV/DPE-RJ/2014) 
15) A lei penal mais grave não se aplica ao crime continuado ou ao crime permanente, mesmo se a sua 
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. 

Comentário: 
 
STF/Súmula 711 - 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. 
 
Gabarito: Errado. 

(FGV/MPE-RJ/2014) 
16) O concurso material de infrações exige a soma das penas cominadas. 

Comentário: 
 

Concurso Material ou Real 

-CP/40, Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, 
idênticos (homogêneo) ou não (heterogêneo), 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. (Sistema do Cúmulo Material) 

        § 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não 
suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste 
Código. 
“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando...” 

        § 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente 
as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.  

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TJ-ES/2013) 
17) De acordo com a teoria subjetiva, que foi qualificada como absurdo lógico e dogmático, para a 
caracterização do crime continuado, não importam os aspectos objetivos das diversas ações. 

Comentário: 
 

Teoria Subjetiva 

O crime continuado é definido apenas em relação ao elemento subjetivo do agente, desconsiderando os 
aspectos objetivos. 

Teoria Objetiva – CP ADOTA 

O crime continuado exige apenas requisitos de ordem objetiva, dispensando a unidade de desígnios. 

Teoria Objetivo-Subjetiva – STJ e STF ADOTAM 

O crime continuado leva em consideração os elementos subjetivos (unidade de desígnios) e os elementos 
objetivos (Condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhanças).. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TJ-DFT/2016) 
18) A causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, prevista para o crime de roubo, é aplicável 
para o crime de furto qualificado. 

Comentário: 
 

STJ/Súmula 442 

É inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo. 

 
Gabarito: Errado. 

(MPDFT/MPDFT/2004) 
19) A teoria da prevenção geral negativa, na concepção de Feuerbach, funda-se no caráter intimidatório da 
pena sobre os destinatários das normas jurídicas. 

Comentário: 
 

Teoria Relativa ou Utilitarista – Finalidade Preventiva 

- O condenado é punido com a finalidade de prevenir a prática de novos crimes, mas não com a intenção 
de castigo; 

- Von Liszt 

- A prevenção pode ser:  
* Geral Positiva: Faz com que a sociedade queira se comportar de acordo com a lei;  
* Geral Negativa: Tem por finalidade intimidar a sociedade para que tenha medo da pena; (Feuerbach) 
* Especial: Destina-se ao infrator, e não à sociedade. Tem como finalidade prevenir nova reincidência 
(Teoria Especial Negativa) e ressocializar e reeducar o delinquente (Teoria Especial Positiva). 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/DPE-BA/2016) 
20) A incidência da circunstância atenuante pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.   

Comentário: 
 

STJ/Súmula 231 

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 

 
Gabarito: Errado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


