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Crimes: Parte I - Questões s/comentários 
 

(CESPE/TCE-PR/2016) 
01) Considerando a relação de causalidade prevista no Código Penal, assinale a opção correta. 
A) As causas supervenientes relativamente independentes possuem relação de causalidade com conduta do 
sujeito e não excluem a imputação do resultado. 
B) As causas preexistentes relativamente independentes não possuem relação de causalidade com a conduta do 
sujeito e excluem a imputação do resultado. 
C) As causas preexistentes absolutamente independentes possuem relação de causalidade com a conduta do 
sujeito e não excluem o nexo causal. 
D) As causas concomitantes relativamente independentes não possuem relação de causalidade com a conduta do 
sujeito e não excluem a imputação do resultado. 
E) As causas concomitantes absolutamente independentes não possuem relação de causalidade com a conduta 
do sujeito e excluem o nexo causal. 

 (CESPE/PC-PE/2016) 
02) No que se refere a crime consumado e a crime tentado, assinale a opção correta. 
A) No iter criminis, a aquisição de uma corda a ser utilizada para amarrar a vítima que se pretende sequestrar é 
ato executório do crime de sequestro. 
B) Os atos preparatórios de um crime de homicídio, a ser executado com o emprego de arma de fogo que possui a 
numeração raspada, não caracterizam a tentativa e não podem constituir crime autônomo. 
C) Situação hipotética: Policiais surpreenderam João portando uma chave-mestra enquanto circulava próximo a 
uma loja no interior de um shopping center em atitude suspeita. Assertiva: Nesse caso, João responderá por 
tentativa de furto, pois, devido ao porte da chave-mestra, os policiais puderam inferir que ele pretendia furtar um 
veículo no estacionamento. 
D) Situação hipotética: José deu seis tiros em seu desafeto, que foi socorrido e sobreviveu, por circunstâncias 
alheias à vontade de José. Assertiva: Nesse caso, está configurada a tentativa imperfeita. 
E) Situação hipotética: Maria entrou em uma loja de cosméticos e furtou um frasco de creme hidratante, em um 
momento de descuido da vendedora. Assertiva: Nesse caso, a consumação do crime ocorreu com a mera 
detenção do bem subtraído. 

 (CESPE/PC-PE/2016) 
03) Admite-se a tentativa nos crimes 
A) unissubsistentes. 
B) culposos. 
C) preterdolosos. 
D) complexos. 
E) omissivos próprios. 

 (VUNESP/PC-BA/2018) 
04) Adalberto decidiu matar seu cunhado em face das constantes desavenças, especialmente financeiras, 
pois eram sócios em uma empresa e estavam passando por dificuldades. Preparou seu revólver e se 
dirigiu até a sala que dividiam na empresa. Parou de fronte ao inimigo e apontou a arma em sua direção, 
mas antes de acionar o gatilho foi impedido pela secretária que, ao ver a sombra pela porta, decidiu 
intervir e impedir o disparo. Em face do ocorrido, pode-se afirmar que Adalberto poderá responder por 
A) constrangimento ilegal. 
B) tentativa de homicídio. 
C) tentativa de lesão corporal. 
D) fato atípico. 
E) arrependimento eficaz. 

 (CESPE/PF/2018) 
05) A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente 
revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma 
cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram 
coercitivamente até a delegacia. 
Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
Se a conduta de Pedro não se consumar em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, ele responderá pelo 
crime tentado, para o que está prevista a pena correspondente ao crime consumado diminuída de um a dois 
terços. 

 (CESPE/PF/2018) 
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06) Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um traficante 
disparou um tiro contra agente policial federal que estava em missão em unidade fronteiriça. Após troca 
de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no à autoridade policial local e 
levaram o colega ferido ao hospital da região. 
Nessa situação hipotética, se o policial ferido não falecer em decorrência do tiro disparado pelo traficante, estar-
se-á diante de homicídio tentado, que, no caso, terá como elementos caracterizadores: a conduta dolosa do 
traficante; o ingresso do traficante nos atos preparatórios; e a impossibilidade de se chegar à consumação do 
crime por circunstâncias alheias à vontade do traficante. 

 (CESPE/PRF/2019) 
07) Vitor, namorado de Ana, motivado por ciúmes, resolveu matar o ex-namorado dela, Bruno. Adquiriu, 
ilegalmente, uma arma de fogo para executar o crime e a guardou dentro de um armário em seu quarto. 
Vitor, então, mandou uma mensagem para Bruno pelo celular de Ana, fingindo ser ela e combinou de se 
encontrarem no dia seguinte. Bruno, pensando estar conversando com Ana, aceitou o convite. Durante a 
noite, Vitor desistiu de executar o crime. No dia seguinte, foi ao shopping e lá foi preso, pois Bruno havia 
descoberto o plano e avisado à polícia. 
Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item. 
A polícia agiu de forma correta ao prender Vitor, que responderá por tentativa de homicídio. 

 (CESPE/PRF/2020) 
08) No que se refere a aspectos legais relacionados aos procedimentos policiais, julgue o item a seguir. 
O iter criminis é composto por fases, entre as quais se inclui a fase de execução, que consiste no ato de separar 
os meios necessários para a consecução do plano delituoso. 

 (CESPE/PRF/2020) 
09) No que se refere a aspectos legais relacionados aos procedimentos policiais, julgue o item a seguir. 
O crime culposo ocorre quando o agente não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo, admitindo-se, 
assim, a forma tentada, que é aquela em que, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias 
alheias à vontade do agente. 

 (CESPE/PRF/2020) 
10) No que se refere a aspectos legais relacionados aos procedimentos policiais, julgue o item a seguir. 
A negligência, como modalidade de conduta, é caracterizada quando o agente do delito demonstra inaptidão 
técnica em profissão ou atividade. 

 (INSTITUTO AOCP/PC-ES/2019) 
11) Classifica-se como crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma 
A) por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
B) por inabilidade do agente. 
C) por desistência do agente. 
D) pela deterioração do objeto. 
E) em razão da atipicidade da conduta. 

 (FUNDATEC/PC-RS/2018) 
12) Analise a seguinte situação hipoteticamente descrita: 
Ratão e Cara Riscada, foragidos do sistema prisional gaúcho, dirigiram-se a uma pacata cidade no interior 
do Estado. Lá chegando, por volta das 11 horas, invadiram uma residência, aleatoriamente, e anunciaram 
o assalto à Mindinha, faxineira, que estava sozinha na casa. Amarraram a vítima, trancando-a em um dos 
quartos do imóvel. Os dois permaneceram por aproximadamente 45 minutos no local, buscando objetos e 
valores. Quando já estavam saindo, carregando um cofre, ouviram um barulho, que identificaram como 
sendo uma sirene de viatura policial. Temendo serem presos, empreenderam fuga, sem nada levar. Assim 
que percebeu o silêncio na casa, Mindinha tentou se desamarrar, porém, acabou se lesionando 
gravemente, ao tentar fazer uso de uma faca, para soltar a corda que a prendia. Socorrida a vítima e 
acionada a Polícia Civil, restou esclarecido que a sirene supostamente ouvida pelos assaltantes era a 
sineta de encerramento de aula de uma escola situada ao lado da residência. Os autores do crime foram 
descobertos em seguida, já que não conheciam a cidade e acabaram chamando a atenção dos moradores. 
Assinale a alternativa que corresponde à melhor tipificação a ser atribuída a Ratão e Cara Riscada. 
A) Roubo tentado qualificado pela lesão corporal grave sofrida pela vítima. 
B) Roubo tentado qualificado pela lesão corporal grave e majorado pelo concurso de agentes e restrição da 
liberdade da vítima. 
C) Roubo tentado majorado por concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima. 
D) Ambos não responderão pelo crime de roubo, pois ocorreu aquilo que a doutrina compreende como sendo uma 
desistência voluntária pelos agentes. 
E) De acordo com a doutrina, pode-se dizer que, diante da ocorrência de um obstáculo erroneamente suposto, 
ambos respondem por tentativa abandonada ou qualificada. 
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 (CESPE/TCE-SC/2016) 
13) 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. 

 (CESPE/TCE-SC/2016) 
14) A culpa imprópria ocorre nas hipóteses de descriminantes putativas em que o agente, em virtude de 
erro evitável pelas circunstâncias, dá causa dolosamente a um resultado, mas responde como se tivesse 
praticado um delito culposo. 

 (CESPE/TCE-PR/2016) 
15) 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. 

 (CESPE/TCE-PR/2016) 
16) No direito brasileiro, os atos preparatórios não são puníveis em nenhuma circunstância, nem mesmo 
como tipo penal autônomo. 

 (CESPE/TCE-PR/2016) 
17) A voluntariedade e a espontaneidade da interrupção da execução do crime são requisitos 
caracterizadores fundamentais das hipóteses de desistência voluntária. 

 (CESPE/TCE-PR/2016) 
18) Conforme previsto no CP, a consequência penal do arrependimento eficaz é a mesma do 
arrependimento posterior. 

 (CESPE/TCE-PR/2016) 
19) Caso a restituição da coisa ou a reparação do dano se dê até o recebimento da denúncia, configurar-
se-á o arrependimento posterior. Caso se dê após o recebimento da denúncia e até a sentença, a 
restituição ou reparação será considerada circunstância atenuante. 

 (CESPE/TCE-PR/2016) 
20) 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. 

 (CESPE/ABIN/2018) 
21) João integra conhecida organização criminosa de âmbito nacional especializada em tráfico de drogas e 
lavagem de dinheiro. Com o objetivo de tornar legal o dinheiro obtido ilicitamente, ele convenceu Pedro e 
Jorge, conselheiros fiscais de uma cooperativa de mineradores que atuam na região Norte do país, a 
modificar valores obtidos em uma mina de ouro. Pedro, sem conhecer a fundo a origem dos valores, 
concordou em fazer a transação. Antes de concluí-la, entretanto, ele desistiu da ação, e tentou convencer 
Jorge a fazer o mesmo. Tendo Jorge decidido prosseguir no esquema, Pedro, então, fez uma denúncia 
sigilosa à polícia, que passou a investigar o fato e reuniu elementos necessários ao indiciamento dos 
envolvidos. Antes que concretizasse a ação final de registro de valores, Jorge foi impedido pela polícia, 
que o prendeu em flagrante. 
Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
Pedro será punido com pena atenuada em virtude de arrependimento eficaz, e Jorge será punido por crime 
tentado.   

 (FUNDATEC/PC-RS/2018) 
22) Vitalina quer matar o marido Aderbal, envenenado. Coloca veneno no café com leite que acabou de 
preparar para ele. Enquanto aguardava o marido chegar na cozinha, para tomar a bebida, distraiu-se e não 
percebeu que a filha Ritinha entrou no local e tomou a bebida, preparada para o pai. Ritinha, socorrida pela 
mãe, morre a caminho do hospital. Nessa hipótese, considerando o Código Penal e a doutrina, assinale a 
alternativa correta. 
A) Vitalina deverá responder por homicídio culposo, já que não teve a intenção de matar a filha. 
B) Na hipótese de Vitalina vir a ser condenada, o juiz sentenciante poderá aplicar a ela o perdão judicial. 
C) Vitalina deverá responder por homicídio doloso, restando configurada situação denominada de aberratio ictus 
por acidente. 
D) Vitalina não responderá por homicídio, em razão de ter havido aberratio ictus. 
E) Vitalina responderá por homicídio doloso, restando configurada situação de aberratio ictus por erro no uso dos 
meios de execução. 

 (CESPE/TJ-DFT/2015) 
23) Segundo o Código Penal, no caso de erro de execução, devem-se considerar, para fins de aplicação da 
pena, tanto as condições ou qualidades da pessoa contra a qual se deseja praticar o delito quanto as 
condições ou qualidades da pessoa contra a qual efetivamente se praticou o crime. 
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 (CESPE/TRE-RS/2015) 
24) Um agente alvejou vítima com disparo e, embora tenha iniciado a execução do ilícito, não exauriu toda 
a sua potencialidade lesiva ante a falha da arma de fogo empregada, fugindo do local do crime em 
seguida. 
Nessa situação hipotética, a atitude do agente configura 
A) tentativa perfeita ou crime falho, pois a execução foi concluída, mas o crime não se consumou. 
B) arrependimento eficaz, uma vez que ele, após ter esgotado todos os meios de que dispunha, evitou que o 
resultado acontecesse. 
C) crime impossível por absoluta ineficácia do meio empregado para a realização do crime visado. 
D) tentativa imperfeita, pois ele não conseguiu praticar todos os atos executórios necessários à consumação, por 
interferência externa. 
E) a desistência voluntária, pois ele, voluntariamente, desistiu de prosseguir na execução. 

 (CESPE/TJ-DFT/2015) 
25) Em se tratando do delito de furto, havendo subsequente arrependimento do agente e devolução 
voluntária da res substracta antes do oferecimento da denúncia, fica caracterizado o arrependimento 
eficaz, devendo a pena, nesse caso, ser reduzida de um a dois terços. 

 (CESPE/TRE-MT/2015) 
26) A legítima defesa sucessiva é inadmissível como causa excludente de ilicitude da conduta. 

 (CESPE/TRE-MT/2015) 
27) A coação física irresistível configura causa excludente da culpabilidade. 

 (CESPE/TRE-MT/2016) 
28) Situação hipotética: André, que tinha praticado crime de roubo e subtraído, na ocasião, R$ 1.000 de 
Bruno, restituiu voluntariamente o referido valor a este antes do recebimento da denúncia. Assertiva: 
Nessa situação, a restituição do dinheiro subtraído configura arrependimento posterior, o que incorre no 
reconhecimento de causa de diminuição de pena. 

 (CESPE/TCE-RN/2015) 
29) Se a preparação de flagrante pela polícia impedir a consumação do crime, estará caracterizado crime 
impossível. 

 (CESPE/AGU/2015) 
30) 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. 

 (VUNESP/PC-SP/2018) 
31) A respeito dos artigos 13 ao 25 do Código Penal, é correto afirmar que 
A) a redução da pena em virtude do arrependimento posterior aplica-se a todos os crimes, excepcionados apenas 
os cometidos com violência.  
B) o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, considerando-se, no entanto, as 
condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime e não as da vítima. 
C) o agente que, por circunstâncias alheias à própria vontade, não prossegue na execução do crime, só 
responderá pelos atos já praticados. 
D) o dever de agir para evitar o resultado incumbe a quem tenha, por lei ou convenção social, obrigação de 
cuidado, proteção e vigilância. 
E) são excludentes da ilicitude o estado de necessidade e a legítima defesa, não sendo punível o excesso, se 
praticado por culpa. 

 (VUNESP/CRBio - 1º Região/2017) 
32) De acordo com o Código Penal Brasileiro, 
A) nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, o arrependimento posterior isenta de pena o autor do 
crime, desde que reparado o dano até o recebimento da denúncia ou queixa. 
B) responde penalmente, a título de omissão, aquele que deixa de agir para evitar o resultado quando, por lei ou 
convenção social, tenha obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. 
C) o crime é tentado quando, iniciada a execução, o agente impede a realização do resultado. 
D) fica sujeito à lei brasileira, embora praticado no estrangeiro, o crime contra o patrimônio dos municí pios. O 
agente será punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido no estrangeiro. 
E) o crime praticado sob coação irresistível ou em obediência à ordem de superior hierárquico, desde que não 
manifestamente ilegal, é punido de forma atenuada. 

 (VUNESP/PC-CE/2015) 
33) Com relação à consumação e tentativa do crime, nos termos previstos no Código Penal, é correto 
afirmar que 
A) diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem a maioria dos elementos de sua definição legal. 
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B) diz-se o crime tentado quando não se exaure por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
C) diz-se o crime tentado quando, iniciada a cogitação, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do 
agente 
D) salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída 
de um a dois terços. 
E) diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem dois terços dos elementos de sua definição legal 

 (VUNESP/PC-SP/2018) 
34) Aquele que 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 sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se, 
A) comete crime, embora esteja amparado por causa excludente de culpabilidade.  
B) não comete crime, pois age amparado pelo estrito cumprimento do dever legal. 
C) comete crime, embora esteja amparado por causa excludente de punibilidade. 
D) não comete crime, pois age amparado pelo estado de necessidade. 
E) não comete crime, pois age amparado pela legítima defesa. 

 (VUNESP/PC-CE/2015) 
35) O indivíduo “B”, com intenção de matar a pessoa “D”, efetua dez disparos de arma de fogo em direção 
a um veículo que se encontra estacionado na via pública por imaginar que dentro desse veículo 
encontrava-se a pessoa “D”, contudo, não havia nenhuma pessoa no interior do veículo. Com relação à 
conduta praticada por “B”, é correto afirmar que 
A) o indivíduo “B” poderá ser punido pelo crime de homicídio tentado, por analogia ao crime de homicídio em vista 
de sua intenção. 
B) o indivíduo “B” não poderá ser punido pelo crime de homicídio. 
C) o indivíduo “B” poderá ser punido pelo crime de homicídio consumado, em virtude da interpretação extensiva do 
crime de homicídio. 
D) o indivíduo “B” poderá ser punido pelo crime de homicídio consumado, por analogia ao crime de homicídio em 
vista de sua intenção. 
E) o indivíduo “B” poderá ser punido pelo crime de homicídio tentado, em virtude da interpretação extensiva do 
crime de homicídio em vista de sua intenção. 

 (VUNESP/PC-SP/2018) 
36) Quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impraticável 
consumar-se o crime, configura-se o instituto 
A) da tentativa. 
B) do arrependimento eficaz. 
C) da desistência voluntária. 
D) do arrependimento posterior. 
E) do crime impossível. 

 (FGV/TJ-AL/2018) 
37) Leandro, pretendendo causar a morte de José, o empurra do alto de uma escada, caindo a vítima 
desacordada. Supondo já ter alcançado o resultado desejado, Leandro pratica nova ação, dessa vez 
realiza disparo de arma de fogo contra José, pois, acreditando que ele já estaria morto, desejava simular 
um ato de assalto. Ocorre que somente na segunda ocasião Leandro obteve o que pretendia desde o 
início, já que, diferentemente do que pensara, José não estava morto quando foram efetuados os disparos. 
Em análise da situação narrada, prevalece o entendimento de que Leandro deve responder apenas por um 
crime de homicídio consumado, e não por um crime tentado e outro consumado em concurso, em razão 
da aplicação do instituto do:  
A) crime preterdoloso; 
B) dolo eventual; 
C) dolo alternativo; 
D) dolo geral;  
E) dolo de 2º grau. 

 (FGV/OAB/2017) 
38) Acreditando estar grávida, Pâmela, 18 anos, desesperada porque ainda morava com os pais e eles 
sequer a deixavam namorar, utilizando um instrumento próprio, procura eliminar o feto sozinha no 
banheiro de sua casa, vindo a sofrer, em razão de tal comportamento, lesão corporal de natureza grave. 
Encaminhada ao hospital para atendimento médico, fica constatado que, na verdade, ela não se achava e 
nunca esteve grávida. O Hospital, todavia, é obrigado a noticiar o fato à autoridade policial, tendo em vista 
que a jovem de 18 anos chegou ao local em situação suspeita, lesionada. Diante disso, foi instaurado 
procedimento administrativo investigatório próprio e, com o recebimento dos autos, o Ministério Público 
ofereceu denúncia em face de Pâmela pela prática do crime de “aborto provocado pela gestante”, 
qualificado pelo resultado de lesão corporal grave, nos termos dos Art. 124 c/c o Art. 127, ambos do 
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Código Penal. Diante da situação narrada, assinale a opção que apresenta a alegação do advogado de 
Pâmela. 
A) A atipicidade de sua conduta. 
B) O afastamento da qualificadora, tendo em vista que esta somente pode ser aplicada aos crimes de aborto 
provocado por terceiro, com ou sem consentimento da gestante, mas não para o delito de autoaborto de Pâmela. 
C) A desclassificação para o crime de lesão corporal grave, afastando a condenação pelo aborto. 
D) O reconhecimento da tentativa do crime de aborto qualificado pelo resultado. 

 (FGV/TRT-12/2017) 
39) Oficial de Justiça ingressa em comunidade no interior do Estado de Santa Catarina para realizar 
intimação de morador do local. Quando chega à rua, porém, depara-se com a situação em que um 
inimputável em razão de doença mental está atacando com um pedaço de madeira uma jovem de 22 anos 
que apenas caminhava pela localidade. Verificando que a vida da jovem estava em risco e não havendo 
outra forma de protegê-la, pega um outro pedaço de pau que estava no chão e desfere golpe no 
inimputável, causando lesão corporal de natureza grave. 
Com base apenas nas informações narradas, é correto afirmar que, de acordo com a doutrina majoritária, 
a conduta do Oficial de Justiça:  
A) não configura crime, em razão da atipicidade; 
B) não configura crime, em razão do estado de necessidade; 
C) configura crime, mas o resultado somente poderá ser imputado a título de culpa, em razão do estado de 
necessidade;  
D) não configura crime, em razão da legítima defesa; 
E) configura crime, tendo em vista que não havia direito próprio do Oficial de Justiça em risco para ser protegido. 

 (CESPE/PC-MA/2018) 
40) Durante o cumprimento de um mandado de prisão a determinado indivíduo, este atirou em um 
investigador policial, o qual, revidando, atingiu fatalmente o agressor. 
Nessa situação hipotética, a conduta do investigador configura 
A) legítima defesa própria. 
B) exercício regular de direito. 
C) estrito cumprimento do dever legal. 
D) homicídio doloso. 
E) homicídio culposo. 

 (FGV/MPE-RJ/2016) 
41) Diz-se que o crime é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, e que 
o crime é culposo, quando o agente deu causa a resultado previsível por imprudência, negligência ou 
imperícia. Sobre o tema, é correto afirmar que:  
A) o dolo direto de segundo grau também é conhecido como dolo de consequências necessárias;  
B) para a teoria finalista da ação, o dolo e a culpa integram a culpabilidade; 
C) no crime culposo, a imprudência se caracteriza por uma conduta negativa, enquanto a negligência, por um 
comportamento positivo;  
D) o crime culposo admite como regra a forma tentada;  
E) na culpa consciente, o agente prevê o resultado como possível, mas com ele não se importa. 

 (INSTITUTO AOCP/PC-ES/2019) 
42) Considera-se crime culposo quando 
A) o agente atinge o resultado delitivo requerido. 
B) o agente impede que resultado delitivo se conclua. 
C) o agente não quer o resultado delitivo, mas assume o risco de se realizar. 
D) o agente pratica a conduta por imperícia, imprudência ou negligência. 
E) o delito se agrava por resultado diverso do pretendido. 

 (VUNESP/PC-BA/2018) 
43) Tendo em conta a teoria geral do crime, assinale a alternativa correta. 
A) Os partidários da teoria tripartida do delito consideram a culpabilidade como pressuposto da pena e não 
elemento do crime. 
B) Os partidários da teoria tripartida do delito consideram elementos do crime a tipicidade, a antijuricidade e a 
punibilidade. 
C) A tipicidade, elemento do crime, na concepção material, esgota-se na subsunção da conduta ao tipo penal. 
D) O dolo, na escola clássica, deixou de ser elemento integrante da culpabilidade, deslocando-se para a conduta, 
já que ação e intenção são indissociáveis. 
E) Os partidários da teoria funcionalista da culpabilidade entendem que a culpabilidade é limitada pela finalidade 
preventiva da pena; constatada a desnecessidade da pena, o agente não será punido. 

 (FGV/CODEBA/2016) 
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44) Diego e Júlio César, que exercem a mesma função, estão trabalhando dentro de um armazém 
localizado no Porto de Salvador, quando se inicia um incêndio no local em razão de problemas na fiação 
elétrica. Existe apenas uma pequena porta que permite a saída dos trabalhadores do armazém, mas em 
razão da rapidez com que o fogo se espalha, apenas dá tempo para que um dos trabalhadores saia sem se 
queimar. Quando Diego, que estava mais próximo da porta, vai sair, Júlio César, desesperado por ver que 
se queimaria se esperasse a saída do companheiro, dá um soco na cabeça do colega de trabalho e passa à 
sua frente, deixando o armazém. Diego sofre uma queda, tem parte do corpo queimada, mas também 
consegue sair vivo do local. Em razão do ocorrido, Diego ficou com debilidade permanente de membro. 
Considerando apenas os fatos narrados na situação hipotética, é correto afirmar que a conduta de Júlio 
César 
A)  configura crime de lesão corporal grave, sendo o fato típico, ilícito e culpável.  
B) está amparada pelo instituto da legítima defesa, causa de exclusão da ilicitude. 
C) configura crime de lesão corporal gravíssima, sendo o fato típico, ilícito e culpável.  
D) está amparada pelo instituto do estado de necessidade, causa de exclusão da ilicitude.  
E) está amparada pelo instituto do estado de necessidade, causa de exclusão da culpabilidade. 

 (NUCEPE/PC-PI/2018) 
45) Caio tem um desafeto a quem sempre faz ameaças de morte. O último encontro foi num bar. Caio 
observou que havia um revólver com seis munições sobre uma mesa e aproveitou para concretizar o 
desejo de matar seu oponente. Anunciou que iria matar seu desafeto PEDRO, efetuando um disparo na 
sua perna. Neste momento PEDRO suplica por sua vida. Caio, sensível ao apelo da vítima, desiste de 
continuar disparando, afirma que não iria mais matar o rival e deixa a arma em cima da mesa. Em seguida, 
se retira do local. Com relação aos fatos descritos indique a alternativa CORRETA. 
A) Caio deve ser condenado por tentativa de homicídio. 
B) Caio não deve responder por qualquer crime. 
C) Há apenas o crime de ameaça a ser apurado. 
D) Caio responde por tentativa de homicídio e ameaça. 
E) Caio deve responder por lesão corporal. 

 (FGV/OAB/2016) 
46) 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. 

 (FGV/Senado Federal/2008) 
47) Relativamente ao Direito Penal Brasileiro, analise as afirmativas a seguir:  
I. Os crimes unissubsistentes, habituais próprios, comissivos e permanentes na forma omissiva não 
admitem tentativa.  
II. Considera-se desistência voluntária ou arrependimento posterior a conduta do agente que, depois de 
consumado o crime, repara o dano causado respondendo o agente somente pelos fatos praticados.  
III. Considera-se impossível o crime quando o meio utilizado pelo agente é relativamente incapaz de 
alcançar o resultado.  
IV. Nos crimes tentados, aplica-se a pena do crime consumado reduzindo-a de 1/3 a 2/3, ao passo que no 
arrependimento eficaz se aplica a pena do crime consumado reduzindo-a de 1/6 a 1/3.  
Assinale: 
A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas I e IV estiverem corretas. 
D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
E) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 (FGV/Senado Federal/2008) 
48) Em relação à responsabilidade do agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou 
impede que o resultado se produza, é correto afirmar que:  
A) não há nenhuma responsabilidade criminal possível. 
B) o agente responde apenas pelos atos praticados. 
C) o agente será punido com a pena do crime consumado, reduzida de 1/3 a 2/3. 
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D) não obstante a desistência ou o impedimento da produção do resultado, o agente responderá pelo crime tal 
como se ele tivesse sido consumado. 
E) se trata de hipótese de erro de tipo, que exclui a responsabilidade penal, salvo se inescusável. 

 (FGV/OAB/2011) 
49) Apolo foi ameaçado de morte por Hades, conhecido matador de aluguel. Tendo tido ciência, por fontes 
seguras, que Hades o mataria naquela noite e, com o intuito de defender-se, Apolo saiu de casa com uma 
faca no bolso de seu casaco. Naquela noite, ao encontrar Hades em uma rua vazia e escura e, vendo que 
este colocava a mão no bolso, Apolo precipita-se e, objetivando impedir o ataque que imaginava iminente, 
esfaqueia Hades, provocando-lhe as lesões corporais que desejava. Todavia, após o ocorrido, o próprio 
Hades contou a Apolo que não ia matá-lo, pois havia desistido de seu intento e, naquela noite, foi ao seu 
encontro justamente para dar-lhe a notícia. Nesse sentido, é correto afirmar que  
A) havia dolo na conduta de Apolo. 
B) mesmo sendo o erro escusável, Apolo não é isento de pena. 
C) Apolo não agiu em legítima defesa putativa. 
D) mesmo sendo o erro inescusável, Apolo responde a título de dolo. 

 (FGV/OAB/2012) 
50) José conversava com Antônio em frente a um prédio. Durante a conversa, José percebe que João, do 
alto do edifício, jogara um vaso mirando a cabeça de seu interlocutor. Assustado, e com o fim de evitar a 
possível morte de Antônio, José o empurra com força. Antônio cai e, na queda, fratura o braço. Do alto do 
prédio, João vê a cena e fica irritado ao perceber que, pela atuação rápida de José, não conseguira acertar 
o vaso na cabeça de Antônio.  
Com base no caso apresentado, segundo os estudos acerca da teoria da imputação objetiva, assinale a 
afirmativa correta.  
A) José praticou lesão corporal culposa. 
B) José praticou lesão corporal dolosa. 
C) O resultado não pode ser imputado a José, ainda que entre a lesão e sua conduta exista nexo de causalidade. 
D) O resultado pode ser imputado a José, que agiu com excesso e sem a observância de devido cuidado. 

 (FGV/MPE-MS/2013) 
51) Determinado agente, insatisfeito com as diversas brigas que tinha com seu vizinho, resolve matá-lo. 
Ao ver seu desafeto passando pela rua, pega sua arma, que estava em situação regular e contava com 
apenas uma bala, e atira, vindo a atingi-lo na barriga. Lembrando-se que o vizinho era pai de duas 
crianças, arrepende-se de seu ato e leva a vítima ao hospital. O médico, diante do pronto atendimento e 
rápida cirurgia, salva a vida da vítima. 
Diante da situação acima, o membro do Ministério Público deve 
A) denunciar o agente pelo crime de lesão corporal, pois o arrependimento posterior no caso impede que o agente 
responda pelo resultado pretendido inicialmente. 
B) denunciar o agente pelo crime de lesão corporal, pois houve arrependimento eficaz. 
C) denunciar o agente pelo crime de lesão corporal, pois houve desistência voluntária. 
D) denunciar o agente pelo crime de tentativa de homicídio, tendo em vista que o resultado pretendido inicialmente 
não foi obtido. 
E) requerer o arquivamento, diante da atipicidade da conduta. 

 (FGV/MPE-RJ/2014) 
52) Entende-se por culpabilidade: 
A) a relação de contrariedade formal entre uma conduta típica e o ordenamento jurídico, tendo como requisitos a 
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa;  
B) a relação de contrariedade formal e material entre uma conduta típica e o ordenamento jurídico, tendo como 
requisitos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa; 
C) a adequação formal e material entre uma conduta dolosa e/ou culposa frente a uma norma legal incriminadora, 
pressupondo-se ainda a sua prévia antijuridicidade; 
D) o juízo de reprovabilidade que se exerce sobre uma determinada pessoa que pratica um fato típico e 
antijurídico, tendo como requisitos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de 
conduta diversa; 
E) o juízo de reprovabilidade que se exerce sobre uma determinada pessoa que pratica um fato típico e ilícito, 
tendo como requisitos a imputabilidade, a consciência plena da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa. 

 (FGV/MPE-RJ/2014) 
53) Jorge pretende matar seu desafeto Marcos. Para tanto, coloca uma bomba no jato particular que o 
levará para a cidade de Brasília. Com 45 minutos de voo, a aeronave executiva explode no ar em 
decorrência da detonação do artefato, vindo a falecer, além de Marcos, seu assessor Paulo e os dois 
pilotos que conduziam a aeronave. Considerando que, ao eleger esse meio para realizar o seu intento, 
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Jorge sabia perfeitamente que as demais pessoas envolvidas também viriam a perder a vida, o elemento 
subjetivo de sua atuação em relação à morte de Paulo e dos dois pilotos é o: 
A) dolo alternativo; 
B) dolo eventual; 
C) dolo geral ou erro sucessivo; 
D) dolo normativo; 
E) dolo direto de 2º grau ou de consequências necessárias. 

 (FGV/MPE-RJ/2014) 
54) Carlos, imbuído de perniciosa lascívia concupiscente em face de sua colega de trabalho, Joana, 
resolve estuprá-la após o fim do expediente. Para tanto, fica escondido no corredor de saída do escritório 
e, quando a vítima surge diante de si, desfere-lhe um violento soco no rosto, que a leva ao chão. 
Aproveitando-se da debilidade da moça, Carlos deita-se sobre a mesma, já se preparando para despi-la, 
porém, antes da prática de qualquer ato libidinoso, repentinamente, imbuído de súbito remorso por ver 
uma enorme quantidade de sangue jorrando do nariz de sua colega, faz cessar sua intenção e a conduz ao 
departamento médico, para que receba o atendimento adequado.  
Em relação a sua conduta, Carlos: 
A) responderá por estupro tentado, em virtude da ocorrência de tentativa imperfeita; 
B) não responderá por estupro, em virtude da desistência voluntária; 
C) não responderá por estupro, em virtude de arrependimento eficaz; 
D) não responderá por estupro, em virtude de arrependimento posterior; 
E) responderá por estupro consumado, pois atualmente a lei não exige a prática de conjunção carnal para a 
configuração desse delito.  

 (NUCEPE/PC-PI/2018) 
55) JOÃO e JOSÉ estão na praia e resolveram entrar no mar. Em determinado momento eles começam a se 
afogar. Havia naquele local um salva-vidas que, ao avistar apenas JOÃO, notou que ele era seu desafeto e 
se recusou a salvá-lo; próximo a eles havia também um surfista, este avistou apenas JOSÉ pedindo 
socorro, mas, por ser seu inimigo, não atendeu aos pedidos dele, resolvendo sair do local. As duas 
pessoas acabam se afogando e morrendo. Em relação ao caso, qual das alternativas abaixo está 
CORRETA? 
A) O salva-vidas responde por homicídio doloso por omissão. 
B) O salva-vidas responde por omissão de socorro. 
C) O surfista responde por homicídio doloso por omissão. 
D) A conduta do surfista é atípica. 
E) O surfista responde por homicídio culposo.  

 (FGV/OAB/2014) 
56) Isadora, mãe da adolescente Larissa, de 12 anos de idade, saiu um pouco mais cedo do trabalho e, ao 
chegar à sua casa, da janela da sala, vê seu companheiro, Frederico, mantendo relações sexuais com sua 
filha no sofá. Chocada com a cena, não teve qualquer reação. Não tendo sido vista por ambos, Isadora 
decidiu, a partir de então, chegar à sua residência naquele mesmo horário e verificou que o fato se repetia 
por semanas. Isadora tinha efetiva ciência dos abusos perpetrados por Frederico, porém, muito 
apaixonada por ele, nada fez. Assim, Isadora, sabendo dos abusos cometidos por seu companheiro contra 
sua filha, deixa de agir para impedi-los.  
Nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido por Isadora é 
A) omissivo impróprio. 
B) omissivo próprio. 
C) comissivo. 
D) omissivo por comissão.  

 (CESPE/PRF/2020) 
57) No que se refere a aspectos legais relacionados aos procedimentos policiais, julgue o item a seguir. 
Uma pessoa que tenha condições e o dever de agir em determinada situação, mas não o faz, comete crime 
omissivo impróprio, passando a responder pelo resultado da omissão. 

 (FGV/TJ-RO/2015) 
58)  No dia 03.02.2015, Daniel ingressou na residência da família Silva com a intenção de praticar um crime 
de roubo com emprego de arma branca. Já no interior da residência, com uma faca na mão, mas antes de 
subtrair qualquer bem, encontra uma foto de todos os membros da família abraçados. Comovido com 
aquela imagem, decide deixar a residência antes mesmo de ser visto por qualquer pessoa, não levando 
qualquer bem. Considerando a situação hipotética narrada, é correto afirmar que Daniel responderá 
pelo(s): 
A) crime de roubo majorado pelo emprego de arma, cabendo redução da pena em 1/3 a 1/2 em razão da tentativa; 
B) atos já praticados, mas não pelo crime de roubo, já que houve desistência voluntária; 
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C) crime de roubo majorado pelo emprego de arma, cabendo redução da pena em 1/3 a 2/3 em razão da tentativa; 
D) atos já praticados, mas não pelo crime de roubo, já que houve arrependimento eficaz; 
E) atos já praticados, mas não pelo crime de roubo, já que houve arrependimento posterior.  

 (FGV/PROCEMPA/2014) 
59) Majoritariamente, a doutrina conceitua crime como sendo um fato típico, ilícito e culpável. Como 
elementos do fato típico estão a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade.  
Com relação a tais elementos, assinale a afirmativa correta. 
A) Não há crime sem resultado jurídico. 
B) Na teoria finalista da ação, o dolo e a culpa devem ser analisados na antijuridicidade. 
C) A coação moral irresistível, diferentemente da resistível, afasta a própria conduta e, assim, a tipicidade. 
D) Para que seja reconhecida a tipicidade material, basta a simples adequação da conduta ao tipo penal. 
E) A superveniência de causa relativamente independente que, por si só, produza o resultado, faz com que o 
agente apenas responda pelo resultado a título de culpa. 

 (COPS-UEL/PC-PR/2018) 
60) A respeito da teoria jurídica do delito, em especial da tipicidade, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às 
afirmativas a seguir. 
( ) Pela adequação típica mediata ou indireta, haverá subsunção da conduta ao tipo penal por meio de uma 
outra norma, de caráter extensivo. 
 
( ) A tipicidade, como elemento integrador do conceito de delito, expressa a contrariedade do fato com 
todo o ordenamento jurídico. 
 
( ) De acordo com a teoria indiciária da tipicidade, também chamada de ratio cognoscendi, a tipicidade 
possui uma finalidade unicamente descritiva, nada indicando a respeito da ilicitude. 
 
( ) Pelo caráter excepcional do delito culposo, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido 
por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. 
 
( ) No chamado dolo eventual, o agente prevê o resultado danoso como possível, mas não o deseja 
diretamente e ainda tem a convicção de que não ocorrerá. 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. 
A) V, V, F, F, F. 
B) V, F, V, V, F. 
C) V, F, F, V, F. 
D) F, V, F, F, V. 
E) F, F, V, V, V. 

 (FGV/SUSAM/2014) 
61) São elementos do crime culposo: conduta voluntária, inobservância de um dever objetivo de cuidado; 
resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente; nexo causal entre a conduta descuidada e 
o resultado; previsibilidade; tipicidade. 

 (FGV/SUSAM/2014) 
62) Na culpa consciente, o agente prevê o resultado e pratica a conduta acreditando que ele não irá 
ocorrer; na culpa inconsciente, embora previsível o resultado, o agente não o prevê. 

 (FUMARC/PC-MG/2018) 
63) NÃO é um elemento do tipo culposo de crime: 
A) Conduta involuntária. 
B) Inobservância de dever objetivo de cuidado. 
C) Previsibilidade objetiva. 
D) Tipicidade. 

 (FGV/TJ-AM/2013) 
64) Paulo, querendo matar Lucia, vem a jogá-la da janela do apartamento do casal. A vítima na queda não 
vem a falecer, apesar de sofrer lesões graves, tendo caído na área do apartamento térreo do prédio. 
Naquele local, vem a ser atacada por um cão raivoso que lhe causa diversas outras lesões que foram à 
causa de sua morte. 
De acordo com o caso apresentado e as lições acerca da teoria do crime, assinale a afirmativa correta. 
A) Paulo deverá responder por homicídio consumado, porque realizado o resultado por ele desejado desde o 
início. 
B) Paulo deverá responder por lesão corporal grave, em razão da quebra do nexo causal entre a sua conduta e o 
resultado morte. 
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C) Paulo deverá responder por homicídio culposo, porque previsível que a queda por ele operada poderia causar 
a morte da vítima. 
D) Paulo deverá responder por tentativa de homicídio por força do surgimento de causa superveniente 
relativamente independente que, por si só, causou o resultado. 
E) Paulo deverá responde por tentativa de homicídio, por força do surgimento de causa superveniente 
absolutamente independente.  

 (FGV/TJ-AM/2013) 
65) Observada a doutrina majoritária brasileira no estudo da teoria do crime, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. O fato típico é composto da conduta humana dolosa ou culposa, resultado, nexo causal e tipicidade. 
II. A força irresistível, o movimento reflexo e a coação moral irresistível, são hipóteses de ausência de 
conduta.  
III. A força física absoluta que exclui a conduta pode ser proveniente da natureza ou da ação de um 
terceiro. 
Assinale: 
A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.   

 (FGV/DPE-DF/2014) 
66) Mário, ao chegar em casa, deparou-se com uma tragédia. Seu filho, André, um jovem de 20 anos, 
manuseava, sem o cuidado devido, uma arma de fogo pertencente a seu pai, quando esta acidentalmente 
disparou e o projétil veio a atingir uma funcionária da casa. Sabendo que o disparo fora acidental, mas 
temendo pelas consequências do lamentável episódio para a vida de seu filho, optou Mário por não 
procurar as autoridades policiais. Ao contrário, ao anoitecer, transportou o corpo para um terreno baldio 
existente no seu bairro e ali o deixou. Ocorre que a funcionária em questão, na verdade, estava apenas 
ferida e acabou sendo encontrada e levada para o hospital.  
Sobre as condutas de Mário e André, é correto afirmar que: 
A) Mário deve ser punido pelo crime de ocultação de cadáver e André pelo de lesão corporal culposa. 
B) Mário deve ser punido pelo crime de ocultação de cadáver e André pelo de homicídio na forma tentada. 
C) Mário deve ser punido pelo crime de ocultação de cadáver, na forma tentada, e André pelo de lesão corporal, 
também na forma tentada. 
D) Mário deve ser punido pelo crime de ocultação de cadáver, e André deve ser punido pelo de homicídio, também 
na forma tentada. 
E) Mário não deve ser punido pela prática de crime e André deve ser punido pela prática do crime de lesão 
corporal culposa.   

 (FCC/TRF - 5ª REGIÃO/2017) 
67) Édipo, irritado com as constantes festas que seu vizinho Laio promove à noite, atrapalhando seu 
descanso, resolve procurá-lo a fim de resolver definitivamente a situação. Para tanto, arma-se de uma 
espingarda e se dirige à casa de Laio, vindo a encontrá- lo distraído. Ato contínuo, aponta a arma em sua 
direção a fim de efetuar um disparo contra sua cabeça. Contudo, Jocasta, que, por coincidência, havia 
acabado de chegar ao local, surpreende e consegue impedir Édipo de seu intento, retirando-lhe a arma de 
sua mão, evitando, assim, o disparo fatal. A conduta de Édipo, para o Direito Penal, pode ser enquadrada 
no ordenamento jurídico como  
A) arrependimento posterior.  
B) desistência voluntária. 
C) crime tentado.  
D) circunstância atenuante.  
E) arrependimento eficaz.    

 (CESPE/ABIN/2018) 
68) Maria, esposa de Carlos, que cumpre pena de reclusão, era obrigada por ele, de forma reiterada, a levar 
drogas para dentro do sistema penitenciário, para distribuição. Carlos a ameaçava dizendo que, se ela não 
realizasse a missão, seu filho, enteado de Carlos, seria assassinado pelos comparsas soltos. Durante a 
revista de rotina em uma das visitas a Carlos, Maria foi flagrada carregando a encomenda. Por considerar 
que estava sob proteção policial, ela revelou o que a motivava a praticar tal conduta, tendo provado as 
ameaças sofridas a partir de gravações por ela realizadas. Em sua defesa, Carlos alegou que o crime não 
fora consumado. 
No que se refere a essa situação hipotética, julgue o próximo item. 
Carlos não será punido, pois, de fato, o crime não se consumou. 
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 (FCC/TRF - 5ª REGIÃO/2017) 
69) Considere: 
I. Não provocação voluntária do perigo. 
II. Exigibilidade de sacrifício do bem salvo.  
III. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo.  
IV. Conhecimento da situação justificante.  
V. Agressão atual ou pretérita.  
São requisitos do estado de necessidade o que se afirma APENAS em   
A) I, III e IV.  
B) II, III e IV. 
C) I, II e V.  
D) II, IV e V.  
E) I, III e V.    

 (FCC/SEGEP-MA/2016) 
70) NÃO há crime quando o agente pratica o fato típico descrito na lei penal  
A) mediante coação irresistível ou em estrita obediência a ordem de superior hierárquico.  
B) por culpa, dolo eventual, erro sobre os elementos do tipo e excesso justificado.  
C) somente em estado de necessidade e legítima defesa.  
D) mediante erro sobre a pessoal contra a qual o crime é praticado, em concurso de pessoas culposo e nos casos 
de excesso doloso.  
E)  em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de 
direito.    

 (FCC/SEGEP-MA/2016) 
71) O Código Penal, ao tratar da relação de causalidade do crime, considera causa a 
A) emoção ou a paixão. 
B) delação. 
C) ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 
D) excludente de ilicitude. 
E) descriminante putativa.   

 (FCC/TCM-GO/2015) 
72) A consumação se dá nos crimes 
A) de mera conduta, com a ocorrência do resultado naturalístico. 
B) omissivos impróprios com a prática de conduta capaz de produzir o resultado naturalístico. 
C) permanentes, no momento em que cessa a permanência. 
D) omissivos próprios, com a simples omissão. 
E) culposos, com a prática da conduta imprudente, imperita ou negligente   

 (FCC/TCM-RJ/2015) 
73) Há desistência voluntária quando o agente, embora tenha iniciado a execução de um delito, desiste de 
prosseguir na realização típica, atendendo sugestão de terceiro.    

 (FCC/TCM-RJ/2015) 
74) Há arrependimento eficaz, quando o agente, após ter esgotado os meios de que dispunha para a 
prática do crime, arrepende-se e tenta, sem êxito, por todas as formas, impedir a consumação. 

 (FCC/TCM-RJ/2015) 
75) Em todos os crimes contra o patrimônio, o arrependimento posterior consistente na reparação 
voluntária e completa do prejuízo causado, implica a redução obrigatória da pena de um a dois terços. 

 (FCC/TCM-RJ/2015) 
76) Há crime impossível quando a consumação não ocorre pela utilização de meio relativamente inidôneo 
para produzir o resultado. 

 (FCC/TCE-CE/2015) 
77) São elementos do crime doloso: 
A) previsibilidade objetiva e dever de cuidado objetivo. 
B) previsibilidade subjetiva e dever de cuidado objetivo.  
C) desejo do resultado e assunção do risco de produzi-lo.  
D) previsão do resultado pelo agente, mas que não se realize sinceramente a sua produção e especificidade do 
dolo.  
E) elemento subjetivo do tipo e previsibilidade subjetiva. 

(FCC/TCE-CE/2015) 
78) São elementos da tentativa: 
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A) início de execução do tipo penal; falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente; dolo e 
culpa. 
B) início de execução do tipo penal; falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente; dolo. 
C) início de execução do tipo penal; falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente; culpa 
consciente. 
D) atos preparatórios; Início de execução do tipo penal; falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade 
do agente; dolo e culpa. 
E) atos preparatórios; Início de execução do tipo penal; falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade 
do agente; dolo. 

 (FCC/TJ-CE/2014) 
79) Os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão são aqueles 
A) cuja consumação se protrai no tempo, enquanto perdurar a conduta.  
B) em que a relação de causalidade é normativa.  
C) praticados mediante o “não fazer” o que a lei manda, sem dependência de qualquer resultado naturalístico.  
D) que se consumam antecipadamente, sem dependência de ocorrer ou não o resultado desejado pelo agente.  
E) que o agente deixa de fazer o que estava obrigado, ainda que sem a produção de qualquer resultado. 

(FCC/TJ-AP/2014) 
80) Com relação à exclusão de ilicitude é correto afirmar: 
A) Há crime quando o agente pratica o fato em exclusão de ilicitude, havendo, no entanto, redução da pena. 
B) Considera-se em estado de necessidade quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 
C) Considera-se em legítima defesa 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 sacrifício, nas circunstâncias, não era 
razoável exigir-se. 
D) Pode alegar estado de necessidade mesmo quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. 
E) Ainda que o agente haja em caso de exclusão de ilicitude, este responderá pelo excesso doloso ou culposo. 

 (FCC/TJ-AP/2014) 
81) É correto afirmar que: 
A) 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. 
B) O agente que, involuntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, 
não responde pelos atos já praticados. 
C) Diz-se o crime tentado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. 
D) Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, exceto 
culposamente. 
E) Não se pune a tentativa quando, por absoluta impropriedade do meio ou por ineficácia absoluta do objeto, é 
impossível consumar-se o crime. 

 (FCC/MPE-PA/2014) 
82) Segundo sua classificação doutrinária dominante, o chamado ofendículo pode mais precisamente 
caracterizar situação de exclusão de 
A) antijuridicidade. 
B) tipicidade. 
C) periculosidade. 
D) culpabilidade. 
E) punibilidade. 

 (IBFC/SEAP-MG/2018) 
83) Não há de se falar em crime quando o autor pratica a conduta: 
A) em estrito cumprimento de dever legal e no exercício regular de direito. 
B) em estrito cumprimento de dever legal e na obediência hierárquica. 
C) no exercício regular de direito e na coação moral irresistível. 
D) em excesso de estado de necessidade e na inimputabilidade. 
E) em legítima defesa recíproca e no erro de direito. 

 (FCC/IAPEN-AP/2018) 
84) Não há crime quando o agente pratica o fato 
A) mediante mera tentativa. 
B) com imprudência, negligência ou imperícia. 
C) com arrependimento posterior. 
D) no exercício regular de direito. 
E) em concurso de pessoas. 

https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/
https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/


@Quebrandoquestões 

 
15/111 

 

 (FCC/TCE-PI/2014) 
85) Em direito penal:  
I. Reconhecida a tentativa, a pena há de ser diminuída na proporção inversa do iter criminis percorrido 
pelo agente.  
II. A causalidade, nos crimes comissivos por omissão, não é fática, mas jurídica, consistente em não haver 
atuado o omitente, como devia e podia, para impedir o resultado.  
III. O crime culposo comissivo por omissão pressupõe a violação por parte do omitente do dever de agir 
para impedir o resultado.  
IV. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, exclui a punibilidade e se confunde com o 
desconhecimento da lei.  
Está correto o que se afirma APENAS em 
A) I, II e III. 
B) I, II e IV. 
C) II, III e IV. 
D) III e IV. 
E) I e III. 

 (FCC/TRT-18/2014) 
86) É causa de exclusão da tipicidade, 
A) a insignificância do fato ou a sua adequação social, segundo corrente doutrinária e jurisprudencial. 
B) o erro inevitável sobre a ilicitude do fato. 
C) a coação moral irresistível. 
D) a não exigibilidade de conduta diversa. 
E) a obediência hierárquica. 

 (FCC/Câmara Municipal de São Paulo - SP/2014) 
87) Na tentativa punível, o correspondente abatimento na pena intensifica-se segundo 
A) a aptidão para consumar.  
B) a periculosidade demonstrada.  
C) a lesividade já efetivada. 
D) o itinerário já percorrido.  
E) o exaurimento já alcançado. 

 (FCC/IAPEN-AP/2018) 
88) O crime é tentado quando 
A) o agente é preso em flagrante imediatamente após a prática do crime. 
B) o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 
C) a conduta do agente é reconhecida como insignificante. 
D) o agente pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, direito próprio ou alheio. 
E) iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 

 (FUMARC/PC-MG/2018) 
89) Com relação ao iter criminis, é CORRETO afirmar: 
A) No crime falho ou na tentativa imperfeita, o processo de execução é integralmente realizado pelo agente e o 
resultado é atingido. 
B) Não existe desistência voluntária no caso de agente que desiste de prosseguir com os atos de execução por 
conselho de seu advogado, já que ausente a voluntariedade. 
C) Com relação à tentativa, o Código Penal adota, como regra, a teoria objetiva e aplica ao agente a pena 
correspondente ao crime consumado, reduzida de um a dois terços, conforme maior ou menor tenha sido a 
proximidade do resultado almejado. 
D) O arrependimento posterior tem natureza jurídica de causa de exclusão da tipicidade, desde que restituída a 
coisa ou reparado o dano nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça até o recebimento da denúncia 
ou queixa. 

 (VUNESP/PC-BA/2018) 
90) Dentro do tema do crime consumado e tentado, é correto afirmar que 
A) os crimes unissubsistentes admitem tentativa. 
B) os crimes omissivos impróprios consumam-se com a ação ou omissão prevista e punida na norma penal 
incriminadora. 
C) só haverá consumação do crime quando ocorre resultado naturalístico ou material. 
D) há tentativa cruenta quando o objeto material não é atingido, ou seja, o bem jurídico não é lesionado. 
E) não admitem tentativa os crimes de atentado ou de empreendimento. 

 (FCC/TRF - 3ª REGIÃO/2014) 
91) Não há crime sem. 
A) dolo.  
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B) resultado naturalístico. 
C) imprudência.  
D) conduta.  
E) lesão. 

 (FCC/DPE-CE/2014) 
92) Segundo entendimento doutrinário, o consentimento do ofendido (quando não integra a própria 
descrição típica), a adequação social e a inexigibilidade de conduta diversa constituem causas supralegais 
de exclusão, respectivamente, da 
A) tipicidade, da culpabilidade e da ilicitude. 
B) culpabilidade, da tipicidade e da ilicitude. 
C) ilicitude, da tipicidade e da culpabilidade. 
D) ilicitude, da culpabilidade e da tipicidade. 
E) culpabilidade, da ilicitude e da tipicidade. 

 (FCC/ TCE-GO/2014) 
93) A adequação perfeita entre o fato natural, concreto, e a descrição abstrata contida na lei denomina-se 
A) culpabilidade. 
B) tipicidade. 
C) antijuridicidade. 
D) relação de causalidade. 
E) consunção. 

 (FCC/TCM-GO/2015) 
94) Fernando deu início à execução de um delito material, praticando atos capazes de produzir o resultado 
lesivo. Todavia, aliou-se à sua ação uma concausa  
I. preexistente, absolutamente independente em relação à conduta do agente que, por si só, produziu o 
resultado.  
II. concomitante, absolutamente independente em relação à conduta do agente que, por si só, produziu o 
resultado. 
III. superveniente, relativamente independente em relação à conduta do agente, situada na mesma linha de 
desdobramento físico da conduta do agente, concorrendo para a produção do resultado.  
IV. superveniente, relativamente independente em relação à conduta do agente, sem guardar posição de 
homogeneidade em relação à conduta do agente e que, por si só, produziu o resultado.  
O resultado lesivo NÃO será imputado a Fernando, que responderá apenas pelos atos praticados, nas 
situações indicadas em 
A) I, II e IV. 
B) III e IV. 
C) I e III. 
D) I e II. 
E) II, III e IV. 

 (FCC/TCM-GO/2015) 
95) A respeito do dolo e da culpa, é correto afirmar que 
A) na culpa consciente o agente prevê o resultado e admite a sua ocorrência como consequência provável da sua 
conduta. 
B) no dolo eventual o agente prevê a ocorrência do resultado, mas espera sinceramente que ele não aconteça. 
C) a imprudência é a ausência de precaução, a falta de adoção das cautelas exigíveis por parte do agente. 
D) a imperícia é a prática de conduta arriscada ou perigosa, aferida pelo comportamento do homem médio. 
E) é previsível o fato cujo possível superveniência não escapa à perspicácia comum. 

 (VUNESP/PC-SP/2018) 
96) “Existe_________ quando o agente prevê o resultado, mas espera, sinceramente, que não ocorrerá; 
configura- se _________ quando a vontade do agente não está dirigida para a obtenção do resultado, pois 
ele quer algo diverso, mas, prevendo que o evento possa ocorrer, assume assim mesmo a possibilidade 
de sua produção.” 
Assinale a alternativa que correta e respectivamente completa as lacunas. 
A) dolo indireto ... dolo alternativo 
B) dolo eventual ... culpa consciente 
C) culpa inconsciente ... culpa consciente 
D) culpa consciente ... dolo eventual 
E) culpa inconsciente ... dolo eventual  

 (CESPE/PRF/2019) 
97) Cleiton, policial rodoviário federal e professor de curso de direção defensiva e ofensiva, viajava de 
carro com sua namorada, Gisele. Durante a viagem, Gisele reclamou da alta velocidade empreendida pelo 
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namorado e o alertou da possibilidade de causar um acidente, tendo em vista o tempo chuvoso. Cleiton, 
por sua vez, respondeu que nada aconteceria, porque ele era um profissional competente, de excelência, 
que ensinava outros policiais rodoviários federais a pilotarem viaturas. Entretanto, durante uma curva, o 
veículo derrapou na pista molhada, o carro ficou desgovernado, capotou e Gisele faleceu 
instantaneamente. Cleiton sofreu pequenas escoriações. A perícia feita no local constatou excesso de 
velocidade. 
A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. 
Cleiton agiu com dolo eventual, devendo responder pela prática de homicídio doloso. 

 (FCC/TCE-SP/2011) 
98) Os crimes que resultam do não fazer o que a lei manda, sem dependência de qualquer resultado 
naturalístico, são chamados de  
A) comissivos por omissão. 
B) formais. 
C) omissivos próprios. 
D) comissivos. 
E) omissivos impróprios. 

 (FCC/TCE-SP/2011) 
99) No estado de necessidade,  
A) há necessariamente reação contra agressão. 
B) o agente responderá apenas pelo excesso culposo. 
C) deve haver proporcionalidade entre a gravidade do perigo que ameaça o bem jurídico e a gravidade da lesão 
causada. 
D) a ameaça deve ser apenas a direito próprio. 
E) inadmissível a modalidade putativa. 

 (FCC/TCE-SP/2011) 
100) Para a doutrina finalista, o dolo integra a  
A) culpabilidade. 
B) tipicidade. 
C) ilicitude. 
D) antijuridicidade. 
E) punibilidade. 

 (FCC/DPE-AM/2018) 
101) O erro de tipo, no Direito Penal,  
A) exclui a culpabilidade subjetiva, impedindo a punição do agente.   
B) quando escusável, permite a punição por crime culposo.   
C) é incabível em crimes hediondos e equiparados.  
D) é inescusável nos crimes da Lei de Drogas, no desconhecimento da lei penal.  
E) incide sobre o elemento constitutivo do tipo e exclui o dolo. 

 (FGV/OAB/2015) 
102) Cristiane, revoltada com a traição de seu marido, Pedro, decide matá-lo. Para tanto, resolve esperar 
que ele adormeça para, durante a madrugada, acabar com sua vida. Por volta das 22h, Pedro deita para ver 
futebol na sala da residência do casal. Quando chega à sala, Cristiane percebe que Pedro estava deitado 
sem se mexer no sofá. Acreditando estar dormindo, desfere 10 facadas em seu peito. Nervosa e 
arrependida, liga para o hospital e, com a chegada dos médicos, é informada que o marido faleceu. O 
laudo de exame cadavérico, porém, constatou que Pedro havia falecido momentos antes das facadas em 
razão de um infarto fulminante. Cristiane, então, foi denunciada por tentativa de homicídio. 
Você, advogado(a) de Cristiane, deverá alegar em seu favor a ocorrência de  
A) crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. 
B) desistência voluntária. 
C) arrependimento eficaz. 
D) crime impossível por ineficácia do meio. 

 (UEG/PC-GO/2018) 
103) Quando o agente, em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, repara 
voluntariamente o dano até o recebimento da denúncia, ocorre: 
A) arrependimento eficaz. 
B) arrependimento posterior. 
C) crime impossível. 
D) desistência voluntária. 
E) tentativa. 
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 (FGV/OAB/2015) 
104) Mário subtraiu uma TV do seu local de trabalho. Ao chegar em casa com a coisa subtraída, é 
convencido pela esposa a devolvê-la, o que efetivamente vem a fazer no dia seguinte, quando o fato já 
havia sido registrado na delegacia.  
O comportamento de Mário, de acordo com a teoria do delito, configura  
A) desistência voluntária, não podendo responder por furto. 
B) arrependimento eficaz, não podendo responder por furto. 
C) arrependimento posterior, com reflexo exclusivamente no processo dosimétrico da pena. 
D) furto, sendo totalmente irrelevante a devolução do bem a partir de convencimento da esposa. 

 (FGV/SEFAZ-AP/2010) 
105) Trata-se de hipótese de exclusão de culpabilidade: 
A) estado de necessidade. 
B) estrito cumprimento de dever legal. 
C) erro inevitável sobre a ilicitude do fato. 
D) exercício regular de direito. 
E) legítima defesa. 

 (FGV/TCE-BA/2013) 
106) A  doutrina majoritária  brasileira  reconhece  como  elementos  do  crime a tipicidade, a ilicitude e a 
culpabilidade.  
Sobre estes elementos, assinale a assertiva incorreta.  
A) O  Superior  Tribunal  de  Justiça  reconhece  que  a  falta  de  tipicidade material pode, por si só, tornar o fato 
atípico 
B) A  legítima  defesa,  o  estado  de  necessidade,  a  obediência  hierárquica  e  o  exercício  regular  do  direito  
são  causas  excludentes da ilicitude ou antijuridicidade.  
C) O agente, em qualquer das hipóteses de exclusão da ilicitude,  responderá pelo excesso doloso ou culposo 
D) O pai que protege a  integridade física de seu filho do ataque  de um animal está amparado pela excludente da  
ilicitude do  estado de necessidade. 
E) A embriaguez voluntária e até mesmo a culposa não excluem  a imputabilidade penal. 

 (CESPE/PC-MA/2018) 
107) Determinado policial, ao cumprir um mandado de prisão, teve de usar a força física para conter o 
acusado. Após a concretização do ato, o policial continuou a ser fisicamente agressivo, mesmo não 
havendo a necessidade. 
Nessa situação hipotética, o policial 
A) excedeu o estrito cumprimento do dever legal. 
B) abusou do exercício regular de direito. 
C) prevaleceu-se de condição excludente de ilicitude. 
D) agiu sob o estado de necessidade. 
E) manifestou conduta típica de legítima defesa. 

 (FGV/SEAD-AP/2010) 
108) Um funcionário público apropria-se de valores particulares, dos quais tinha posse em razão do cargo, 
em proveito próprio. Posteriormente, acometido por um conflito moral, arrepende-se e, antes do 
recebimento da denúncia, por ato voluntário, restitui os valores indevidamente apropriados e repara 
totalmente os danos decorrentes de sua conduta. 
De acordo com o Código Penal, a hipótese será de: 
A) causa de inadequação típica pelo arrependimento eficaz. 
B) desistência voluntária com exclusão da tipicidade. 
C) arrependimento posterior que extingue a punibilidade. 
D) circunstância atenuante genérica pela reparação eficaz do dano. 
E) causa de diminuição de pena pelo arrependimento posterior. 

 (FGV/TCM-RJ/2008) 
109) São consideradas causas legais de exclusão da ilicitude: 
A) estado de necessidade, legítima defesa e embriaguez voluntária. 
B) estado de necessidade, legítima defesa, coação moral resistível e obediência hierárquica de ordem não 
manifestamente ilegal. 
C) estado de necessidade, legítima defesa, coação moral irresistível e obediência hierárquica de ordem não 
manifestamente ilegal. 
D) coação física irresistível, obediência hierárquica de ordem não manifestamente ilegal, estado de necessidade, 
legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal e embriaguez voluntária. 
E) estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. 

 (FGV/OAB/2012) 
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110) Filolau, querendo estuprar Filomena, deu início à execução do crime de estupro, empregando grave 
ameaça à vítima. Ocorre que ao se preparar para o coito vagínico, que era sua única intenção, não 
conseguiu manter seu pênis ereto em virtude de falha fisiológica alheia à sua vontade. Por conta disso, 
desistiu de prosseguir na execução do crime e abandonou o local. Nesse caso, é correto afirmar que  
A) trata-se de caso de desistência voluntária, razão pela qual Filolau não responderá pelo crime de estupro.  
B) trata-se de arrependimento eficaz, fazendo com que Filolau responda tão somente pelos atos praticados.  
C) a conduta de Filolau é atípica.  
D) Filolau deve responder por tentativa de estupro. 

 (FCC/DPE-AM/2018) 
111) No Direito Penal brasileiro, o erro  
A) sobre os elementos do tipo impede a punição do agente, pois exclui a tipicidade subjetiva em todas as suas 
formas 
B) determinado por terceiro faz com que este responda pelo crime.  
C) sobre a pessoa leva em consideração as condições e qualidades da vítima para fins de aplicação da pena.  
D) de proibição exclui o dolo, tornando a conduta atípica.  
E) sobre a ilicitude do fato isenta o agente de pena quando evitável. 

 (FCC/DPE-AP/2018) 
112) Nos crimes comissivos por omissão, 
A) pelo critério nomológico, violam-se normas mandamentais. 
B) a tipicidade é a do tipo comissivo, mas pode também, excepcionalmente, ser a do tipo omissivo.  
C) a falta do poder de agir gera atipicidade da conduta. 
D) são delitos de mera atividade, que se consumam com a simples inatividade. 
E) no caso de ingerência, a conduta anterior deve ser a produtora do dano ou lesão. 

 (FCC/Prefeitura de São Luís - MA/2018) 
113) Diz-se crime tentado quando 
A) ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, após iniciada a execução. 
B) impossível de se consumar em razão da ineficácia absoluta do meio ou da absoluta impropriedade do objeto.  
C) o agente, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia ou da queixa, repara o dano ou restitui a coisa. 
D) o agente desiste, de forma voluntária, de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. 
E) o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 

 (FCC/MPE-PB/2018) 
114) O arrependimento eficaz  
A) configura-se quando a execução do crime é interrompida pela vontade do agente.  
B) dá-se após a execução, mas antes da consumação do crime.  
C) decorre da interrupção casuística do iter criminis. 
D) é causa inominada de exclusão da ilicitude.  
E) exige que a manifestação do autor do crime seja posterior à consumação do delito. 

 (FCC/MPE-PB/2018) 
115) Nos termos do Código Penal, pune-se o crime tentado com a pena correspondente ao crime 
consumado, diminuída de um a dois terços. Para o Supremo Tribunal Federal, a pena será diminuída  
A) considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.  
B) tomando-se por base os antecedentes e a personalidade do acusado.  
C) com base nas condições de ordem subjetiva do autor do delito.  
D) na proporção inversa do iter criminis percorrido pelo agente.  
E) de forma equitativa ao dano causado à vítima do crime 

 (FCC/Câmara Legislativa do Distrito Federal/2018) 
116) De acordo com o que estabelece o Código Penal, 
A) não há crime quando o agente pratica o fato no exercício regular de direito. 
B) entende-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua 
vontade, nem podia de outro modo evitar. 
C) é possível a invocação do estado de necessidade mesmo para aquele que tinha o dever legal de enfrentar o 
perigo. 
D) é plenamente possível a compensação de culpas quando ambos os agentes agiram com imprudência, 
negligência ou imperícia na prática do ilícito. 
E) considera-se praticado o crime no momento do resultado, ainda que outro seja o momento da ação ou omissão. 

 (FCC/SEFAZ-SC/2018) 
117) À luz do que dispõe o Ordenamento Penal brasileiro, 
A) o agente que desiste de forma voluntária de prosseguir na execução do crime, ou impede que o resultado se 
produza, terá sua pena reduzida de um a dois terços. 
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B) o arrependimento posterior, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, deve ocorrer até o 
oferecimento da denúncia ou da queixa. 
C) não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. 
D) crime impossível é aquele em que o agente, embora tenha praticado todos os atos executórios à sua 
disposição, não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. 
E) diz-se crime culposo, quando o agente assumiu o risco de produzi-lo. 

 (VUNESP/TJ-SP/2013) 
118) Há crime em que a tentativa é punida com a mesma pena do crime consumado, sem a diminuição 
legal. Exemplo: art. 309 do Código Eleitoral (“votar ou tentar votar, mais de uma vez, ou em lugar de 
outrem”).  
Recebe, em doutrina, a denominação de 
A) crime consunto. 
B) crime de conduta mista. 
C) crime de atentado ou de empreendimento. 
D) crime multitudinário. 

 (VUNESP/DPE-MS/2012) 
119) Com relação ao crime culposo, assinale a alternativa correta. 
A) Imprudência é uma omissão, uma ausência de precaução em relação ao ato realizado. 
B) Na culpa consciente, o resultado não é previsto pelo agente, embora previsível. 
C) O resultado involuntário trata de elemento do fato típico culposo. 
D) Na culpa imprópria, o resultado não é previsto, embora seja previsível. 

 (VUNESP/TJ-SP/2008) 
120) Após a morte da mãe, A recebeu, durante um ano, a pensão previdenciária daquela, depositada 
mensalmente em sua conta bancária, em virtude de ser procuradora da primeira. Descoberto o fato, A foi 
denunciada por apropriação indébita. Se a sentença concluir que a acusada (em razão de sua incultura, 
pouca vivência, etc.) não tinha percepção da antijuricidade de sua conduta, estará reconhecendo 
A) erro sobre elemento do tipo, que exclui o dolo. 
B) erro de proibição. 
C) descriminante putativa. 

D) ignorância da lei. (IDECAN/PC-CE/2021) 
121) Segundo a teoria tripartite, majoritariamente adotada, o delito é composto de fato típico, ilicitude e 
culpabilidade. São elementos do fato típico: 
A) tipicidade, ilicitude, imputabilidade. 
B) conduta dolosa ou culposa, ausência de situações justificantes, imputabilidade. 
C) conduta dolosa ou culposa, resultado, nexo causal e tipicidade. 
D) tipicidade, ausência de situações justificantes, culpabilidade. 
E) tipicidade formal, tipicidade material, ausência de situações justificantes e imputabilidade. 

(FGV/PC-RN/2021) 
122) Lidiane, exímia nadadora, convida sua amiga Karen para realizarem a travessia a nado de um rio, 
afirmando que poderia socorrê-la caso tivesse qualquer dificuldade. Durante a travessia, Karen e Lidiane 
foram pegas por um forte redemoinho que as puxou para o fundo do rio. Lidiane conseguiu escapar, mas, 
em razão da forte correnteza, não conseguiu salvar Karen, que veio a falecer por afogamento. 
Considerando o fato acima narrado, Lidiane: 
A) será responsabilizada pelo homicídio de Karen por omissão imprópria, visto que criou a situação de perigo e 
assumiu a posição de garantidora. 
B) assumiu a função de garantidora, devendo responder pela omissão de socorro com resultado morte. 
C) assumiu a função de garantidora, mas não responderá pela morte de Karen, pois estava impossibilitada de agir. 
D) não será responsabilizada pela morte de Karen, visto que não possuía o dever de agir. 
E) não assumiu a função de garantidora, devendo, contudo, responder pelo crime de omissão de socorro com 
resultado morte. 

(FGV/TJ-SC/2021) 
123) Matheus, inconformado com a participação de Gustavo e Nilza, pais de sua ex-companheira Mariana, 
no fim de seu relacionamento, decide praticar um crime de roubo na residência do rico casal. Para isso, 
compra cordas e elásticos, que utilizaria para amarrar as mãos das vítimas, além de um simulacro de arma 
de fogo. Momentos antes da prática delitiva, quando Matheus se preparava para sair de casa, Mariana liga 
e demonstra interesse em retomar a relação, o que faz com que Matheus decida não mais ir até a casa de 
Gustavo e Nilza, mas sim ao encontro de Mariana. 
Considerando apenas as informações expostas, é correto afirmar que a conduta de Matheus é: 
A) típica, mas deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa em seu patamar mínimo, tendo 
em vista que o critério a ser observado para definir o quantum de redução de pena é a gravidade do delito. 
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B) típica, mas deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa em seu patamar máximo, já que o 
critério a ser observado no quantum de redução de pena é o iter criminis percorrido. 
C) atípica, em razão de não ter sido iniciada a execução. 
D) atípica, em razão do arrependimento eficaz. 
E) atípica, em razão da desistência voluntária. 

(INSTITUTO AOCP/MPE-RS/2021) 
124) Referente ao Código Penal, assinale a alternativa correta. 
A) Quanto ao tempo e ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. 
B) O crime impossível constitui causa de exclusão da culpabilidade. 
C) Os menores de dezoito anos são penalmente imputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na 
legislação especial. 
D) Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a dois terços. 
E) O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a quarenta anos. 

(FGV/PM-RJ/2021) 
125) Jéssica, policial militar, após forte discussão com Maicon, seu marido, durante seu mês de férias, 
pega, na gaveta da cômoda, arma de fogo registrada em seu nome que regularmente possuía e, com 
animus necandi, efetua um disparo na sua direção. 
Jéssica se surpreende, pois o disparo não foi efetivado, descobrindo que a arma estava sem munição, 
visto que Maicon, sem que sua esposa soubesse, havia retirado e arremessado a munição em um rio, ao 
lado do imóvel. 
Diante da confusão instaurada, policiais foram chamados ao local e a encaminharam à unidade policial. 
Considerando os fatos narrados, o fato praticado por Jéssica, conforme entendimento doutrinário 
majoritário, configura. 
A) crime impossível, diante da absoluta ineficácia do meio. 
B) tentativa de homicídio simples, pois a ineficácia do meio era relativa. 
C) tentativa de homicídio qualificado, pois Jéssica não tinha conhecimento que a arma estava desmuniciada. 
D) tentativa de homicídio simples, pois presente elemento subjetivo e a impropriedade do objeto era relativa. 
E) crime impossível, diante da absoluta impropriedade do objeto. 

(CESPE/PM-AL/2021) 
126) Com relação ao direito penal, julgue o item a seguir. 
Sendo o meio, ainda que parcialmente, eficaz, fica afastada a possibilidade de crime impossível 

(IADES/PM-PA/2021) 
127) Em conformidade com a parte geral do Código Penal, caracterizam-se como causas excludentes de 
ilicitude a (o) 
A) estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de um direito. 
B) emoção e a paixão. 
C) inimputabilidade por idade de 18 anos e a embriaguez, voluntária ou culposa, por álcool ou substância de 
efeitos análogos. 
D) coação física e moral irresistíveis. 
E) consentimento do ofendido e a doença mental ou o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, quando o 
agente era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se 
determinar de acordo com esse entendimento. 

(CONSULTEC/DPE-RJ/2021) 
128) Assinale a única alternativa que NÃO configura uma causa excludente da ilicitude: 
A) Coação moral irresistível. 
B) Exercício regular do direito. 
C) Estrito cumprimento do dever legal. 
D) Legítima defesa. 
E) Estado de necessidade. 

(CESPE/PM-AL/2021) 
129) À luz do disposto no Código Penal, julgue o item que segue. 
Ainda que amparado pelas hipóteses de excludente de ilicitude, o agente pode responder pelo excesso 
doloso ou culposo. 

(FGV/PC-RN/2021) 
130) Joana caminhava pela rua, quando percebeu que um cachorro de grande porte se desvencilhou da 
coleira de seu dono e correu ferozmente em direção a uma criança que brincava na calçada. Com o 
objetivo de proteger a criança, Joana atirou uma pedra na cabeça do animal, que veio a falecer. 
Considerando os fatos acima, Joana agiu em: 
A) estado de necessidade, que afasta a culpabilidade de sua conduta. 
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B) legítima defesa de terceiro, que afasta a tipicidade de sua conduta. 
C) estado de necessidade, que afasta a ilicitude de sua conduta. 
D) legítima defesa de terceiro, que afasta a ilicitude de sua conduta. 
E) estado de necessidade, que afasta a tipicidade de sua conduta. 

(INSTITUTO AOCP/ITEP-RN/2021) 
131) Assinale a alternativa correta em relação ao Código Penal. 
A) Considera-se praticado o crime no momento do resultado, ainda que outro seja o momento da ação ou 
omissão. 
B) Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. 
C) Diz-se o crime tentado, quando, iniciada a execução, o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir ou 
impede que o resultado se produza. 
D) O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime 
culposo, ainda que não previsto em lei. 
E) Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. 

(FGV/PC-RN/2021) 
132) Durante uma partida de futebol, Rogério agrediu Jonas com um soco, que lhe causou um leve 
ferimento no olho direito. No dia seguinte, Jonas vai tirar satisfação com Rogério e, no meio da discussão, 
saca uma arma de fogo e parte na direção de Rogério, que, então, retira de sua mochila um revólver que 
carregava legalmente e dispara contra Jonas, causando sua morte. 
Considerando a situação apresentada, com relação à morte de Jonas, Rogério: 
A) responderá por homicídio, ficando, porém, isento de pena por ter atuado no exercício regular de direito; 
B) responderá por homicídio, pois provocou a situação em que se encontrava, afastando eventual excludente de 
ilicitude; 
C) não responderá por homicídio, considerando que agiu em legítima defesa, que é causa de exclusão da 
culpabilidade; 
D) responderá por homicídio culposo, pois agiu em excesso de legítima defesa; 
E) não responderá por homicídio, pois agiu em legítima defesa, o que afasta a ilicitude de sua conduta. 
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Gabarito   

1 E 41 A 81 A 121 C 

2 E 42 D 82 A 122 C 

3 D 43 E 83 A 123 C 

4 B 44 D 84 D 124 E 

5 C 45 E 85 A 125 A 

6 E 46 B 86 A 126 C 

7 E 47 D 87 D 127 A 

8 E 48 B 88 E 128 A 

9 E 49 E 89 C 129 C 

10 E 50 C 90 E 130 C 

11 A 51 B 91 D 131 E 

12 C 52 D 92 C 132 E 

13 E 53 E 93 B   

14 C 54 B 94 A   

15 E 55 A 95 E   

16 E 56 A 96 D   

17 E 57 C 97 E   

18 E 58 B 98 C   

19 C 59 A 99 C   

20 E 60 C 100 B   

21 E 61 C 101 E   

22 C 62 C 102 A   

23 E 63 A 103 B   

24 D 64 D 104 C   

25 E 65 D 105 C   

26 E 66 E 106 B   

27 E 67 C 107 A   

28 E 68 E 108 E   

29 C 69 A 109 E   

30 E 70 E 110 D   

31 B 71 C 111 B   

32 D 72 D 112 C   

33 D 73 C 113 A   

34 D 74 E 114 B   

35 B 75 E 115 D   

36 E 76 E 116 A   

37 D 77 C 117 C   

38 A 78 B 118 C   

39 D 79 B 119 C   

40 A 80 E 120 B   
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Crimes: Parte I – Questões c/comentários 
 

(CESPE/TCE-PR/2016) 
01) Considerando a relação de causalidade prevista no Código Penal, assinale a opção correta. 
A) As causas supervenientes relativamente independentes possuem relação de causalidade com conduta do 
sujeito e não excluem a imputação do resultado. 
B) As causas preexistentes relativamente independentes não possuem relação de causalidade com a conduta do 
sujeito e excluem a imputação do resultado. 
C) As causas preexistentes absolutamente independentes possuem relação de causalidade com a conduta do 
sujeito e não excluem o nexo causal. 
D) As causas concomitantes relativamente independentes não possuem relação de causalidade com a conduta do 
sujeito e não excluem a imputação do resultado. 
E) As causas concomitantes absolutamente independentes não possuem relação de causalidade com a conduta 
do sujeito e excluem o nexo causal. 

Comentário: 
 

Teoria da Causalidade Adequada 

- Adotada pelo C.P em situações específicas; 

- Ocorre nos casos de concausa superveniente relativamente independente que, por si só, produz 
resultado.  
 
Nesse caso, a causa superveniente não é consequência da causa original da conduta concorrente, sendo 
assim, considerada um evento fora da linha da normalidade. 

- Concausas: Circunstâncias (preexistentes, concomitantes ou supervenientes) que são exercidas 
paralelamente à ação do agente, influenciando no curso do resultado. 

- As concausas podem ser:  
* Absolutamente independentes;  
 
* Relativamente independentes. 

Absolutamente Independentes 

Não se vinculam à conduta do agente para gerar o resultado, podendo existir antes da conduta, surgir 
durante ou depois.  
 
Com isso, a conduta do agente não contribui para o resultado, não respondendo por este. 

Relativamente Independentes 

Vinculam-se à conduta do agente para gerar o resultado, podendo existir antes da conduta, surgir 
durante e depois.  
 
Com isso, como a conduta do agente é causa para o resultado, aquele responde por este. 

OBS: Nas concausas supervenientes relativamente independentes, a causa superveniente pode: 
 
* Produzir por si só o resultado; (Teoria da Causalidade Adequada) 
 
* Ser consequência natural da ação do agente e influenciar na produção do resultado. 

CP. Art. 13, § 1º- A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por 
si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. 

 
Gabarito: Letra E. 

(CESPE/PC-PE/2016) 
02) No que se refere a crime consumado e a crime tentado, assinale a opção correta. 
A) No iter criminis, a aquisição de uma corda a ser utilizada para amarrar a vítima que se pretende sequestrar é 
ato executório do crime de sequestro. 
B) Os atos preparatórios de um crime de homicídio, a ser executado com o emprego de arma de fogo que possui a 
numeração raspada, não caracterizam a tentativa e não podem constituir crime autônomo. 
C) Situação hipotética: Policiais surpreenderam João portando uma chave-mestra enquanto circulava próximo a 
uma loja no interior de um shopping center em atitude suspeita. Assertiva: Nesse caso, João responderá por 
tentativa de furto, pois, devido ao porte da chave-mestra, os policiais puderam inferir que ele pretendia furtar um 
veículo no estacionamento. 
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D) Situação hipotética: José deu seis tiros em seu desafeto, que foi socorrido e sobreviveu, por circunstâncias 
alheias à vontade de José. Assertiva: Nesse caso, está configurada a tentativa imperfeita. 
E) Situação hipotética: Maria entrou em uma loja de cosméticos e furtou um frasco de creme hidratante, em um 
momento de descuido da vendedora. Assertiva: Nesse caso, a consumação do crime ocorreu com a mera 
detenção do bem subtraído. 

Comentário: 
 

Iter Criminis 

- É o caminho percorrido pelo agente até a consumação do crime. 

- É dividido em 04 etapas:  
* Cogitação;  
* Atos Preparatórios;  
* Atos Executórios;  
* Consumação. 

Cogitação 

- É a idealização do crime na mente do agente, sem sua exteriorização, não sendo punível, pois fica 
apenas na mente do indivíduo. 

Atos Preparatórios 

- O agente dá início aos preparativos, mas não inicia a prática do crime, sendo considerados não 
puníveis, pois o crime não está em execução, salvo quando se tratar de um delito autônomo.  

Atos Executórios 

- O agente efetivamente começa a praticar a conduta criminosa, podendo provocar resultado. 

- Atualmente, a teoria objetivo-individual é a mais adotada. Essa teoria estabelece que os atos 
executórios são aqueles que ocorrem imediatamente antes do início da execução da conduta expressa 
no núcleo do tipo penal. 

Consumação 

- O crime é oficialmente realizado atingindo o tipo penal previsto e causando a lesão jurídica 
apresentada em lei penal. 

- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos (conduta, resultado naturalístico, nexo de 
causalidade e tipicidade) de sua definição legal; 

Exaurimento 

- É o que ocorre após a consumação do crime, não ocorrendo à alteração da conduta tipificada. 

 
Letra A: Errada. 
 

Atos Preparatórios 

- O agente dá início aos preparativos, mas não inicia a prática do crime, sendo considerados não 
puníveis, pois o crime não está em execução, salvo quando se tratar de um delito autônomo. 
 
Ex: A aquisição de uma corda a ser utilizada para amarrar a vítima que se pretende sequestrar. 

 
Letra B: Errada. 
 
Os atos preparatórios de um crime de homicídio, a ser executado com o emprego de arma de fogo que possui a 
numeração raspada, caracterizam a tentativa e podem constituir crime autônomo. 
 
Letra C: Errada. 
 

Cogitação 

- É a idealização do crime na mente do agente, sem sua exteriorização, não sendo punível, pois fica 
apenas na mente do indivíduo. 

Atos Preparatórios 

- O agente dá início aos preparativos, mas não inicia a prática do crime, sendo considerados não 
puníveis, pois o crime não está em execução, salvo quando se tratar de um delito autônomo. 

 
Letra D: Errada. 
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Nesse caso, está configurada a tentativa perfeita, pois o autor pratica todos atos executórios, mas não foi 
consumado por motivos alheios a vontade do agente. 
 
Letra E: Correta. 
 

STJ/REsp 1.524.450-RJ 

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo 
e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível  (dispensável) a posse mansa e pacífica ou 
desvigiada. 

 
Gabarito: Letra E. 

(CESPE/PC-PE/2016) 
03) Admite-se a tentativa nos crimes 
A) unissubsistentes. 
B) culposos. 
C) preterdolosos. 
D) complexos. 
E) omissivos próprios. 

Comentário: 
 

Crime por Tentativa 

- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do 
agente. 

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

- Não estarão, em regra, presentes os elementos resultado e nexo de causalidade, pois o crime não foi 
consumado; 

- O CP adota a teoria dualística, realística ou objetiva, que é aquela em que a tentativa é punida devido 
ao perigo efetivo causado ao bem jurídico tutelado. 

- A tentativa segue a regra da mesma pena do crime consumado, porém com uma redução de um a dois 
terços. 

- Todos os crimes admitem tentativa, salvo:  
* Crimes Culposos;  
* Crimes Preterdolosos; 
* Crimes Unissubsistentes; 
* Crimes Omissivos próprios;  
* Crimes de Perigo abstrato;  
* Contravenções Penais;  
* Crime de Atentado;  
* Crimes habituais; 

 
Gabarito: Letra D. 

(VUNESP/PC-BA/2018) 
04) Adalberto decidiu matar seu cunhado em face das constantes desavenças, especialmente financeiras, 
pois eram sócios em uma empresa e estavam passando por dificuldades. Preparou seu revólver e se 
dirigiu até a sala que dividiam na empresa. Parou de fronte ao inimigo e apontou a arma em sua direção, 
mas antes de acionar o gatilho foi impedido pela secretária que, ao ver a sombra pela porta, decidiu 
intervir e impedir o disparo. Em face do ocorrido, pode-se afirmar que Adalberto poderá responder por 
A) constrangimento ilegal. 
B) tentativa de homicídio. 
C) tentativa de lesão corporal. 
D) fato atípico. 
E) arrependimento eficaz. 

Comentário: 
 
Adalberto responderá por tentativa de homicídio, pois ao tentar matar seu cunhado a execução iniciada não se 
consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
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- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
 
Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime 
consumado, diminuída de um a dois terços. 
 
Gabarito: Letra B. 

(CESPE/PF/2018) 
05) A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente 
revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma 
cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram 
coercitivamente até a delegacia. 
Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
Se a conduta de Pedro não se consumar em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, ele responderá pelo 
crime tentado, para o que está prevista a pena correspondente ao crime consumado diminuída de um a dois 
terços. 

Comentário: 
 
- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
 
Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime 
consumado, diminuída de um a dois terços. 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PF/2018) 
06) Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um traficante 
disparou um tiro contra agente policial federal que estava em missão em unidade fronteiriça. Após troca 
de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no à autoridade policial local e 
levaram o colega ferido ao hospital da região. 
Nessa situação hipotética, se o policial ferido não falecer em decorrência do tiro disparado pelo traficante, estar-
se-á diante de homicídio tentado, que, no caso, terá como elementos caracterizadores: a conduta dolosa do 
traficante; o ingresso do traficante nos atos preparatórios; e a impossibilidade de se chegar à consumação do 
crime por circunstâncias alheias à vontade do traficante. 

Comentário: 
 
Um dos elementos caracterizadores para o homicídio tentado está incorreto. A partir do momento que o traficante 
atira no agente, ele passa dos atos preparatórios para os atos executórios. Sendo assim, o elemento 
caracterizador para o homicídio tentado é o ato executório e não preparatório. 
 
- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
 
Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime 
consumado, diminuída de um a dois terços. 
 

Iter Criminis 

- É o caminho percorrido pelo agente até a consumação do crime. 

- É dividido em 04 etapas:  
* Cogitação;  
* Atos Preparatórios;  
* Atos Executórios;  
* Consumação. 

Cogitação 

- É a idealização do crime na mente do agente, sem sua exteriorização, não sendo punível, pois fica 
apenas na mente do indivíduo. 

Atos Preparatórios 
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- O agente dá início aos preparativos, mas não inicia a prática do crime, sendo considerados não 
puníveis, pois o crime não está em execução, salvo quando se tratar de um delito autônomo.  

Atos Executórios 

- O agente efetivamente começa a praticar a conduta criminosa, podendo provocar resultado. 

- Atualmente, a teoria objetivo-individual é a mais adotada. Essa teoria estabelece que os atos 
executórios são aqueles que ocorrem imediatamente antes do início da execução da conduta expressa 
no núcleo do tipo penal. 

Consumação 

- O crime é oficialmente realizado atingindo o tipo penal previsto e causando a lesão jurídica 
apresentada em lei penal. 

- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos (conduta, resultado naturalístico, nexo de 
causalidade e tipicidade) de sua definição legal; 

Exaurimento 

- É o que ocorre após a consumação do crime, não ocorrendo à alteração da conduta tipificada. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PRF/2019) 
07) Vitor, namorado de Ana, motivado por ciúmes, resolveu matar o ex-namorado dela, Bruno. Adquiriu, 
ilegalmente, uma arma de fogo para executar o crime e a guardou dentro de um armário em seu quarto. 
Vitor, então, mandou uma mensagem para Bruno pelo celular de Ana, fingindo ser ela e combinou de se 
encontrarem no dia seguinte. Bruno, pensando estar conversando com Ana, aceitou o convite. Durante a 
noite, Vitor desistiu de executar o crime. No dia seguinte, foi ao shopping e lá foi preso, pois Bruno havia 
descoberto o plano e avisado à polícia. 
Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item. 
A polícia agiu de forma correta ao prender Vitor, que responderá por tentativa de homicídio. 

Comentário: 
 
Vitor atuou nas duas primeiras fases do iter criminis: Cogitação e Atos preparatórios. No entanto, não passou para 
a fase de executar o ato. Sendo assim, Vitor não pode ser preso por tentativa de homicídio, pois não houve a fase 
do ato executório. 
 
- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PRF/2020) 
08) No que se refere a aspectos legais relacionados aos procedimentos policiais, julgue o item a seguir. 
O iter criminis é composto por fases, entre as quais se inclui a fase de execução, que consiste no ato de separar 
os meios necessários para a consecução do plano delituoso. 

Comentário: 
 
O iter criminis é composto por fases, entre as quais se inclui a fase de execução (preparação), que consiste no 
ato de separar os meios necessários para a consecução do plano delituoso. 
 

Iter Criminis 

- É o caminho percorrido pelo agente até a consumação do crime. 

- É dividido em 04 etapas:  
* Cogitação;  
* Atos Preparatórios;  
* Atos Executórios;  
* Consumação. 

Cogitação 

- É a idealização do crime na mente do agente, sem sua exteriorização, não sendo punível, pois fica 
apenas na mente do indivíduo. 

Atos Preparatórios 

- O agente dá início aos preparativos, mas não inicia a prática do crime, sendo considerados não 
puníveis, pois o crime não está em execução, salvo quando se tratar de um delito autônomo.  
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Atos Executórios 

- O agente efetivamente começa a praticar a conduta criminosa, podendo provocar resultado. 

- Atualmente, a teoria objetivo-individual é a mais adotada. Essa teoria estabelece que os atos 
executórios são aqueles que ocorrem imediatamente antes do início da execução da conduta expressa 
no núcleo do tipo penal. 

Consumação 

- O crime é oficialmente realizado atingindo o tipo penal previsto e causando a lesão jurídica 
apresentada em lei penal. 

- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos (conduta, resultado naturalístico, nexo de 
causalidade e tipicidade) de sua definição legal; 

Exaurimento 

- É o que ocorre após a consumação do crime, não ocorrendo à alteração da conduta tipificada. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PRF/2020) 
09) No que se refere a aspectos legais relacionados aos procedimentos policiais, julgue o item a seguir. 
O crime culposo ocorre quando o agente não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo, admitindo-se, 
assim, a forma tentada, que é aquela em que, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias 
alheias à vontade do agente. 

Comentário: 
 
O crime culposo (dolo eventual) ocorre quando o agente não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-
lo... 
 
Não é possível a tentativa em crimes culposos. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PRF/2020) 
10) No que se refere a aspectos legais relacionados aos procedimentos policiais, julgue o item a seguir. 
A negligência, como modalidade de conduta, é caracterizada quando o agente do delito demonstra inaptidão 
técnica em profissão ou atividade. 

Comentário: 
 

Crime Culposo 

- CP/40, Art. 18 - Diz-se o crime: 
 
II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 

- O crime culposo ocorre quando o agente pratica uma conduta voluntária, mas sem a intenção de 
produzir o resultado ocorrido. 

- O crime culposo ocorre por meio da negligência (o agente lesa um bem jurídico de outro por não tomar as 
medidas cautelares necessárias), imprudência (algo não recomendado por todos) ou imperícia (falta 
de conhecimento técnico). 

 
Gabarito: Errado. 

(INSTITUTO AOCP/PC-ES/2019) 
11) Classifica-se como crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma 
A) por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
B) por inabilidade do agente. 
C) por desistência do agente. 
D) pela deterioração do objeto. 
E) em razão da atipicidade da conduta. 

Comentário: 
 
CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
 
Gabarito: Letra A. 
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(FUNDATEC/PC-RS/2018) 
12) Analise a seguinte situação hipoteticamente descrita: 
Ratão e Cara Riscada, foragidos do sistema prisional gaúcho, dirigiram-se a uma pacata cidade no interior 
do Estado. Lá chegando, por volta das 11 horas, invadiram uma residência, aleatoriamente, e anunciaram 
o assalto à Mindinha, faxineira, que estava sozinha na casa. Amarraram a vítima, trancando-a em um dos 
quartos do imóvel. Os dois permaneceram por aproximadamente 45 minutos no local, buscando objetos e 
valores. Quando já estavam saindo, carregando um cofre, ouviram um barulho, que identificaram como 
sendo uma sirene de viatura policial. Temendo serem presos, empreenderam fuga, sem nada levar. Assim 
que percebeu o silêncio na casa, Mindinha tentou se desamarrar, porém, acabou se lesionando 
gravemente, ao tentar fazer uso de uma faca, para soltar a corda que a prendia. Socorrida a vítima e 
acionada a Polícia Civil, restou esclarecido que a sirene supostamente ouvida pelos assaltantes era a 
sineta de encerramento de aula de uma escola situada ao lado da residência. Os autores do crime foram 
descobertos em seguida, já que não conheciam a cidade e acabaram chamando a atenção dos moradores. 
Assinale a alternativa que corresponde à melhor tipificação a ser atribuída a Ratão e Cara Riscada. 
A) Roubo tentado qualificado pela lesão corporal grave sofrida pela vítima. 
B) Roubo tentado qualificado pela lesão corporal grave e majorado pelo concurso de agentes e restrição da 
liberdade da vítima. 
C) Roubo tentado majorado por concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima. 
D) Ambos não responderão pelo crime de roubo, pois ocorreu aquilo que a doutrina compreende como sendo uma 
desistência voluntária pelos agentes. 
E) De acordo com a doutrina, pode-se dizer que, diante da ocorrência de um obstáculo erroneamente suposto, 
ambos respondem por tentativa abandonada ou qualificada. 

Comentário: 
 
- O concurso de pessoas ocorre quando o crime ou contravenção penal são cometidos por duas ou mais 
pessoas. 
 
No caso, Ratão e Cara Riscada atuaram juntos. O roubo não foi consumado, mas sim tentado, pois a execução do 
crime iniciada não se concluiu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, no caso, a sineta da escola. 
Sendo assim o roubo foi tentado. 
 
- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
 
O crime de roubo pode ser majorado em alguns casos, dentre eles estão os casos de concurso de duas ou mais 
pessoas e no caso de restrição de liberdade da vítima. 
 
Roubo 
 
CP/40. Art. 157. § 2º  A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade (Majorante aplicável no roubo próprio 
e impróprio – Chamado também de Roubo Circunstanciado):            
 
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; 
 
V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.               
 
Gabarito: Letra C. 

(CESPE/TCE-SC/2016) 
13) 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 

https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/
https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/


 

@Quebrandoquestões 

 
32/111 

 

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-SC/2016) 
14) A culpa imprópria ocorre nas hipóteses de descriminantes putativas em que o agente, em virtude de 
erro evitável pelas circunstâncias, dá causa dolosamente a um resultado, mas responde como se tivesse 
praticado um delito culposo. 

Comentário: 
 

Culpa Inconsciente 

- O agente não prevê que possa ocorrer o resultado, mas acaba ocorrendo, mesmo não querendo. 

- Caracterizadores da Culpa Inconsciente: 
a) Inobservância do cuidado objetivo. 
b) Comportamento humano voluntário. 
c) Produção de um resultado involuntário 

Culpa Própria 

- O agente não quer o resultado criminoso, mas acaba ocasionando por imprudência, negligência ou 
imperícia. 

- Pode ser consciente ou inconsciente; 

Culpa Imprópria 

- O agente pratica um ilícito penal evitável, de forma intencional, pensando que está amparado a uma 
determinada excludente de ilicitude (discriminante putativa), só que não. 

- CP/40. Art. 20, § 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. 

OBS: Não existe compensação de culpas no Direito Penal Brasileiro. 

Descriminante Putativa X Delito Putativo 

Descriminante Putativa: O agente age pensando que, no erro cometido, existe uma situação que 
tornaria seu ato legítimo, ou seja, excludentes de ilicitude, mas acaba praticando uma conduta típica e 
ilícita. 

Delito Putativo: O agente pensou que estivesse cometendo um delito, mas este crime não existe, ou 
seja, é um indiferente penal. O crime só existe dentro da imaginação do agente. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TCE-PR/2016) 
15) 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) 
16) No direito brasileiro, os atos preparatórios não são puníveis em nenhuma circunstância, nem mesmo 
como tipo penal autônomo. 
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Comentário: 
 

Atos Preparatórios 

O agente dá início aos preparativos, mas não inicia a prática do crime, sendo considerados não 
puníveis, pois o crime não está em execução, salvo quando se tratar de um delito autônomo. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TCE-PR/2016) 
17) A voluntariedade e a espontaneidade da interrupção da execução do crime são requisitos 
caracterizadores fundamentais das hipóteses de desistência voluntária. 

Comentário: 
 
Não é preciso espontaneidade. 
 

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. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TCE-PR/2016) 
18) Conforme previsto no CP, a consequência penal do arrependimento eficaz é a mesma do 
arrependimento posterior. 

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. 

(CESPE/TCE-PR/2016) 
19) Caso a restituição da coisa ou a reparação do dano se dê até o recebimento da denúncia, configurar-
se-á o arrependimento posterior. Caso se dê após o recebimento da denúncia e até a sentença, a 
restituição ou reparação será considerada circunstância atenuante. 

Comentário: 
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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: Correto. 

(CESPE/TCE-PR/2016) 
20) 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; 
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Gabarito: Errado. 

(CESPE/ABIN/2018) 
21) João integra conhecida organização criminosa de âmbito nacional especializada em tráfico de drogas e 
lavagem de dinheiro. Com o objetivo de tornar legal o dinheiro obtido ilicitamente, ele convenceu Pedro e 
Jorge, conselheiros fiscais de uma cooperativa de mineradores que atuam na região Norte do país, a 
modificar valores obtidos em uma mina de ouro. Pedro, sem conhecer a fundo a origem dos valores, 
concordou em fazer a transação. Antes de concluí-la, entretanto, ele desistiu da ação, e tentou convencer 
Jorge a fazer o mesmo. Tendo Jorge decidido prosseguir no esquema, Pedro, então, fez uma denúncia 
sigilosa à polícia, que passou a investigar o fato e reuniu elementos necessários ao indiciamento dos 
envolvidos. Antes que concretizasse a ação final de registro de valores, Jorge foi impedido pela polícia, 
que o prendeu em flagrante. 
Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
Pedro será punido com pena atenuada em virtude de arrependimento eficaz, e Jorge será punido por crime 
tentado.   

Comentário: 
 
A situação apresentada trata-se da desistência voluntária.  
 
“Pedro, sem conhecer a fundo a origem dos valores, concordou em fazer a transação. Antes de concluí-la, 
entretanto, ele desistiu da ação,...” 
 

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. 

 
Gabarito: Errado. 

(FUNDATEC/PC-RS/2018) 
22) Vitalina quer matar o marido Aderbal, envenenado. Coloca veneno no café com leite que acabou de 
preparar para ele. Enquanto aguardava o marido chegar na cozinha, para tomar a bebida, distraiu-se e não 
percebeu que a filha Ritinha entrou no local e tomou a bebida, preparada para o pai. Ritinha, socorrida pela 
mãe, morre a caminho do hospital. Nessa hipótese, considerando o Código Penal e a doutrina, assinale a 
alternativa correta. 
A) Vitalina deverá responder por homicídio culposo, já que não teve a intenção de matar a filha. 
B) Na hipótese de Vitalina vir a ser condenada, o juiz sentenciante poderá aplicar a ela o perdão judicial. 
C) Vitalina deverá responder por homicídio doloso, restando configurada situação denominada de aberratio ictus 
por acidente. 
D) Vitalina não responderá por homicídio, em razão de ter havido aberratio ictus. 
E) Vitalina responderá por homicídio doloso, restando configurada situação de aberratio ictus por erro no uso dos 
meios de execução. 

Comentário: 
 
A hipótese trazida consiste no caso de Aberratio Ictus ou Erro na Execução ou por acidente, que é 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. Nesse tipo de erro, o agente responde como se tivesse praticado o crime contra a 
pessoa que queria atingir. 
 
Então, no caso, Vitalina responderá por homicídio doloso. 
 

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. 
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- 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. 

- Relação Pessoa x Pessoa 

 
Gabarito: Letra C. 

(CESPE/TJ-DFT/2015) 
23) Segundo o Código Penal, no caso de erro de execução, devem-se considerar, para fins de aplicação da 
pena, tanto as condições ou qualidades da pessoa contra a qual se deseja praticar o delito quanto as 
condições ou qualidades da pessoa contra a qual efetivamente se praticou o crime. 

Comentário: 
 

Erro sobre a pessoa ou Error in persona 

- O agente confunde a pessoa que deveria praticar o ato, ou seja, o agente pratica a ação contra pessoa 
diversa. 

- O erro é considerado irrelevante uma vez que o agente acaba sendo punido como se tivesse praticado 
o crime contra a pessoa visada. 

- 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. 

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. 

- Relação Pessoa x Pessoa 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TRE-RS/2015) 
24) Um agente alvejou vítima com disparo e, embora tenha iniciado a execução do ilícito, não exauriu toda 
a sua potencialidade lesiva ante a falha da arma de fogo empregada, fugindo do local do crime em 
seguida. 
Nessa situação hipotética, a atitude do agente configura 
A) tentativa perfeita ou crime falho, pois a execução foi concluída, mas o crime não se consumou. 
B) arrependimento eficaz, uma vez que ele, após ter esgotado todos os meios de que dispunha, evitou que o 
resultado acontecesse. 
C) crime impossível por absoluta ineficácia do meio empregado para a realização do crime visado. 
D) tentativa imperfeita, pois ele não conseguiu praticar todos os atos executórios necessários à consumação, por 
interferência externa. 
E) a desistência voluntária, pois ele, voluntariamente, desistiu de prosseguir na execução. 

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 
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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: Letra D. 

(CESPE/TJ-DFT/2015) 
25) Em se tratando do delito de furto, havendo subsequente arrependimento do agente e devolução 
voluntária da res substracta antes do oferecimento da denúncia, fica caracterizado o arrependimento 
eficaz, devendo a pena, nesse caso, ser reduzida de um a dois terços. 

Comentário: 
 

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; 

 

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; 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TRE-MT/2015) 
26) A legítima defesa sucessiva é inadmissível como causa excludente de ilicitude da conduta. 

Comentário: 
 

Legítima Defesa Sucessiva 

- Ocorre quando o agente que sofre a primeira lesão revida de maneira desproporcional e faz com que o 
primeiro que iniciou a lesão possa utilizar-se de legítima defesa. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TRE-MT/2015) 
27) A coação física irresistível configura causa excludente da culpabilidade. 

Comentário: 
 

Excludente de Ilicitude 

- Estado de necessidade; 
- Legítima defesa; 
- Estrito cumprimento de dever legal; 
- Exercício regular de direito. 

 

Excludente de Tipicidade 

- Caso fortuito; 
- Coação física irresistível; (é diferente de coação moral irresistível, que é excludente de 
culpabilidade) 
- Estado de inconsciência; 
- Erro de tipo inevitável (escusável); 
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- Movimentos reflexos; 
- Princípio da Insignificância. 

 

Excludente de Culpabilidade 

- Erro inevitável sobre a ilicitude do fato. 
- Coação moral irresistível. 
- Obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. 
- Menoridade; 
- Doença Mental; 
- Desenvolvimento mental retardado ou incompleto; 
- Embriaguez completa e acidental; 
- Erro de proibição inevitável; 
- Coação moral irresistível; 
- Obediência hierárquica. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TRE-MT/2016) 
28) Situação hipotética: André, que tinha praticado crime de roubo e subtraído, na ocasião, R$ 1.000 de 
Bruno, restituiu voluntariamente o referido valor a este antes do recebimento da denúncia. Assertiva: 
Nessa situação, a restituição do dinheiro subtraído configura arrependimento posterior, o que incorre no 
reconhecimento de causa de diminuição de pena. 

Comentário: 
 

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; 

 
O crime de roubo consiste em violência ou grave ameaça. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TCE-RN/2015) 
29) Se a preparação de flagrante pela polícia impedir a consumação do crime, estará caracterizado crime 
impossível. 

Comentário: 
 
Súmula 145 STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua 
consumação. 
 
Flagrante Preparado: Policial ou terceiro induz o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, toma providências 
para evitar a consumação, e, como a intenção do agente não é natural, inexiste o crime. 
 
Gabarito: Certo. 

(CESPE/AGU/2015) 
30) 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. 

Comentário: 
 

Nexo de Causalidade 

- CP/40, Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe 
deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 

- É o elo da conduta com o resultado naturalístico; 

- Aplicado apenas aos crimes materiais; 
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- O nexo de causalidade possui algumas teorias:  
* Teoria da Equivalência dos Antecedentes;  
* Teoria da Causalidade Adequada;  
* Teoria da Imputação Objetiva; 

Teoria da Equivalência dos Antecedentes 

- Estabelece que a causa é toda a ação ou omissão sem a qual o resultado não se teria produzido. 

- Tudo o que contribui, in concreto, para o resultado, é causa. 

- Estabelece que se uma das ações executadas pelo agente não tivesse ocorrido, o resultado teria 
deixado de acontecer.  

- Adotado pelo CP; 

- CP/40, Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe 
deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 

Teoria da Causalidade Adequada 

- Adotada pelo C.P em situações específicas; 

- Ocorre nos casos de concausa superveniente relativamente independente que, por si só, produz 
resultado.  
 
Nesse caso, a causa superveniente não é consequência da causa original da conduta concorrente, sendo 
assim, considerada um evento fora da linha da normalidade. 

- Concausas: Circunstâncias (preexistentes, concomitantes ou supervenientes) que são exercidas 
paralelamente à ação do agente, influenciando no curso do resultado. 

- As concausas podem ser:  
* Absolutamente independentes;  
 
* Relativamente independentes. 

Absolutamente Independentes 

Não se vinculam à conduta do agente para gerar o resultado, podendo existir antes da conduta, surgir 
durante ou depois.  
 
Com isso, a conduta do agente não contribui para o resultado, não respondendo por este. 

Relativamente Independentes 

Vinculam-se à conduta do agente para gerar o resultado, podendo existir antes da conduta, surgir 
durante e depois.  
 
Com isso, como a conduta do agente é causa para o resultado, aquele responde por este. 

OBS: Nas concausas supervenientes relativamente independentes, a causa superveniente pode: 
 
* Produzir por si só o resultado; (Teoria da Causalidade Adequada) 
 
* Ser consequência natural da ação do agente e influenciar na produção do resultado. 

Teoria da Imputação Objetiva 

- Estabelece que a imputação apenas aconteceria quando o agente tivesse dado causa ao fato, existindo 
ao de forma concomitante uma causalidade normativa com a origem de um risco não aceito para o bem 
jurídico tutelado. 

- Para a Teoria da Imputação Objetiva :  
* a conduta deve dar origem ou ampliar um risco, caso não exista essa característica, o crime não terá 
acontecido;  
* O risco precisa ser vedado pelo direito;  
* O risco precisa ser criado no resultado, não sendo imputado crime àquele que não criou o risco para 
a ocorrência; 

 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/PC-SP/2018) 
31) A respeito dos artigos 13 ao 25 do Código Penal, é correto afirmar que 
A) a redução da pena em virtude do arrependimento posterior aplica-se a todos os crimes, excepcionados apenas 
os cometidos com violência.  
B) o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, considerando-se, no entanto, as 
condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime e não as da vítima. 
C) o agente que, por circunstâncias alheias à própria vontade, não prossegue na execução do crime, só 
responderá pelos atos já praticados. 
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D) o dever de agir para evitar o resultado incumbe a quem tenha, por lei ou convenção social, obrigação de 
cuidado, proteção e vigilância. 
E) são excludentes da ilicitude o estado de necessidade e a legítima defesa, não sendo punível o excesso, se 
praticado por culpa. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 

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; 

 
Letra B: Correta. 
 

Erro sobre a pessoa ou Error in persona 

- O agente confunde a pessoa que deveria praticar o ato, ou seja, o agente pratica a ação contra pessoa 
diversa. 

- O erro é considerado irrelevante uma vez que o agente acaba sendo punido como se tivesse praticado 
o crime contra a pessoa visada. 

- 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. 

 
Letra C: Errada. 
 

Crime por Tentativa 

- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do 
agente. 

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

- Não estarão, em regra, presentes os elementos resultado e nexo de causalidade, pois o crime não foi 
consumado; 

- O CP adota a teoria dualística, realística ou objetiva, que é aquela em que a tentativa é punida devido 
ao perigo efetivo causado ao bem jurídico tutelado. 

- A tentativa segue a regra da mesma pena do crime consumado, porém com uma redução de um a dois 
terços. 

- Todos os crimes admitem tentativa, salvo:  
* Crimes Culposos;  
* Crimes Preterdolosos; 
* Crimes Unissubsistentes; 
* Crimes Omissivos próprios;  
* Crimes de Perigo abstrato;  
* Contravenções Penais;  
* Crime de Atentado;  
* Crimes habituais; 

 
Letra D: Errada. 
 
Art. 13, CP (...) § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado. O dever de agir incumbe a quem: 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 
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b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. 
 
Letra E: Errada. 
 

Excesso Punível 

- Ocorre quando a excludente de ilicitude é utilizada de maneira irregular, ou seja, a excludente é 
realizada de maneira desproporcional ou a circunstância não permite. 

- CP/40. Art. 23, Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo 
excesso doloso ou culposo. 

 
Gabarito: Letra B. 

(VUNESP/CRBio - 1º Região/2017) 
32) De acordo com o Código Penal Brasileiro, 
A) nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, o arrependimento posterior isenta de pena o autor do 
crime, desde que reparado o dano até o recebimento da denúncia ou queixa. 
B) responde penalmente, a título de omissão, aquele que deixa de agir para evitar o resultado quando, por lei ou 
convenção social, tenha obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. 
C) o crime é tentado quando, iniciada a execução, o agente impede a realização do resultado. 
D) fica sujeito à lei brasileira, embora praticado no estrangeiro, o crime contra o patrimônio dos municí pios. O 
agente será punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido no estrangeiro. 
E) o crime praticado sob coação irresistível ou em obediência à ordem de superior hierárquico, desde que não 
manifestamente ilegal, é punido de forma atenuada. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 
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. 
 
Letra B: Errada. 
 
Não existe previsão de convenção social. 
 
Art. 13, CP (...) § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado. O dever de agir incumbe a quem: 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. 
 
Letra C: Errada. 
 

Crime por Tentativa 

- CP/40, Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do 
agente. 

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

- Não estarão, em regra, presentes os elementos resultado e nexo de causalidade, pois o crime não foi 
consumado; 

- O CP adota a teoria dualística, realística ou objetiva, que é aquela em que a tentativa é punida devido 
ao perigo efetivo causado ao bem jurídico tutelado. 

- A tentativa segue a regra da mesma pena do crime consumado, porém com uma redução de um a dois 
terços. 

- Todos os crimes admitem tentativa, salvo:  
* Crimes Culposos;  
* Crimes Preterdolosos; 
* Crimes Unissubsistentes; 
* Crimes Omissivos próprios;  
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* Crimes de Perigo abstrato;  
* Contravenções Penais;  
* Crime de Atentado;  
* Crimes habituais; 

 
 
Letra D: Correta. 
 
CP/40. Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:  I - os crimes: 
 
 b) 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; 
 
  § 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no 
estrangeiro. 
 
Letra E: Errada. 
 
CP/40. Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não 
manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. 
 
Gabarito: Letra D. 

(VUNESP/PC-CE/2015) 
33) Com relação à consumação e tentativa do crime, nos termos previstos no Código Penal, é correto 
afirmar que 
A) diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem a maioria dos elementos de sua definição legal. 
B) diz-se o crime tentado quando não se exaure por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
C) diz-se o crime tentado quando, iniciada a cogitação, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do 
agente 
D) salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída 
de um a dois terços. 
E) diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem dois terços dos elementos de sua definição legal 

Comentário: 
 

Art. 14 - Diz-se o crime:  

 

Crime consumado  

 

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

 

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. 
 
Gabarito: Letra D. 

(VUNESP/PC-SP/2018) 
34) Aquele que 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 sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se, 
A) comete crime, embora esteja amparado por causa excludente de culpabilidade.  
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B) não comete crime, pois age amparado pelo estrito cumprimento do dever legal. 
C) comete crime, embora esteja amparado por causa excludente de punibilidade. 
D) não comete crime, pois age amparado pelo estado de necessidade. 
E) não comete crime, pois age amparado pela legítima defesa. 

Comentário: 
 
- CP/40. Art. 24 - Considera-se em 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 sacrifício, nas 
circunstâncias, não era razoável exigir-se. 
 
Gabarito: Letra D. 

(VUNESP/PC-CE/2015) 
35) O indivíduo “B”, com intenção de matar a pessoa “D”, efetua dez disparos de arma de fogo em direção 
a um veículo que se encontra estacionado na via pública por imaginar que dentro desse veículo 
encontrava-se a pessoa “D”, contudo, não havia nenhuma pessoa no interior do veículo. Com relação à 
conduta praticada por “B”, é correto afirmar que 
A) o indivíduo “B” poderá ser punido pelo crime de homicídio tentado, por analogia ao crime de homicídio em vista 
de sua intenção. 
B) o indivíduo “B” não poderá ser punido pelo crime de homicídio. 
C) o indivíduo “B” poderá ser punido pelo crime de homicídio consumado, em virtude da interpretação extensiva do 
crime de homicídio. 
D) o indivíduo “B” poderá ser punido pelo crime de homicídio consumado, por analogia ao crime de homicídio em 
vista de sua intenção. 
E) o indivíduo “B” poderá ser punido pelo crime de homicídio tentado, em virtude da interpretação extensiva do 
crime de homicídio em vista de sua intenção. 

Comentário: 
 

Crime Impossível ou Tentativa Inidônea 

- CP/40. Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 

- Consiste no ato que nunca seria consumado por causa da ineficácia absoluta do meio empregado ou 
devido à impropriedade absoluta do objeto. 

- O CP adota a teoria Objetiva da Punibilidade do Crime Impossível, não sendo possível punir a tentativa 
inidônea; 

 
Gabarito: Letra B. 

(VUNESP/PC-SP/2018) 
36) Quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impraticável 
consumar-se o crime, configura-se o instituto 
A) da tentativa. 
B) do arrependimento eficaz. 
C) da desistência voluntária. 
D) do arrependimento posterior. 
E) do crime impossível. 

Comentário: 
 

Crime Impossível ou Tentativa Inidônea 

- CP/40. Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 

- Consiste no ato que nunca seria consumado por causa da ineficácia absoluta do meio empregado ou 
devido à impropriedade absoluta do objeto. 

- O CP adota a teoria Objetiva da Punibilidade do Crime Impossível, não sendo possível punir a tentativa 
inidônea; 

 
Gabarito: Letra E. 

(FGV/TJ-AL/2018) 
37) Leandro, pretendendo causar a morte de José, o empurra do alto de uma escada, caindo a vítima 
desacordada. Supondo já ter alcançado o resultado desejado, Leandro pratica nova ação, dessa vez 
realiza disparo de arma de fogo contra José, pois, acreditando que ele já estaria morto, desejava simular 
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um ato de assalto. Ocorre que somente na segunda ocasião Leandro obteve o que pretendia desde o 
início, já que, diferentemente do que pensara, José não estava morto quando foram efetuados os disparos. 
Em análise da situação narrada, prevalece o entendimento de que Leandro deve responder apenas por um 
crime de homicídio consumado, e não por um crime tentado e outro consumado em concurso, em razão 
da aplicação do instituto do:  
A) crime preterdoloso; 
B) dolo eventual; 
C) dolo alternativo; 
D) dolo geral;  
E) dolo de 2º grau. 

Comentário: 
 

Crime Preterdoloso 

- O agente com vontade de executar certo crime (dolo), acaba praticando um crime mais grave, mas por 
culpa, e não por dolo.  
 
Ex: Lesão corporal seguida de morte. 

- CP/40. Art. 129. § 3° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o resultado, 
nem assumiu o risco de produzí-lo:          
Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 

- O crime preterdoloso é considerado uma espécie do crime qualificado pelo resultado.  

 

Dolo Eventual ou Indireto 

A vontade do agente não está dirigida para a obtenção do resultado, pois ele quer algo diverso, mas, 
prevendo que o resultado possa ocorrer, assume assim mesmo a possibilidade de sua produção. Ou seja, o 
agente, conscientemente, admite e aceita o risco de produzir o resultado. 

 

Dolo geral, por erro sucessivo 

O agente pensa que atingiu o seu objetivo com uma primeira conduta e pratica uma nova conduta com 
finalidade diversa, sendo que esta última foi a que causou efetivamente o resultado. 

 

Dolo Direto de 2º Grau 

O agente não pretende produzir o resultado, porém aceita o resultado como consequência necessária 
dos meios empregados; 

 
Gabarito: Letra D. 

(FGV/OAB/2017) 
38) Acreditando estar grávida, Pâmela, 18 anos, desesperada porque ainda morava com os pais e eles 
sequer a deixavam namorar, utilizando um instrumento próprio, procura eliminar o feto sozinha no 
banheiro de sua casa, vindo a sofrer, em razão de tal comportamento, lesão corporal de natureza grave. 
Encaminhada ao hospital para atendimento médico, fica constatado que, na verdade, ela não se achava e 
nunca esteve grávida. O Hospital, todavia, é obrigado a noticiar o fato à autoridade policial, tendo em vista 
que a jovem de 18 anos chegou ao local em situação suspeita, lesionada. Diante disso, foi instaurado 
procedimento administrativo investigatório próprio e, com o recebimento dos autos, o Ministério Público 
ofereceu denúncia em face de Pâmela pela prática do crime de “aborto provocado pela gestante”, 
qualificado pelo resultado de lesão corporal grave, nos termos dos Art. 124 c/c o Art. 127, ambos do 
Código Penal. Diante da situação narrada, assinale a opção que apresenta a alegação do advogado de 
Pâmela. 
A) A atipicidade de sua conduta. 
B) O afastamento da qualificadora, tendo em vista que esta somente pode ser aplicada aos crimes de aborto 
provocado por terceiro, com ou sem consentimento da gestante, mas não para o delito de autoaborto de Pâmela. 
C) A desclassificação para o crime de lesão corporal grave, afastando a condenação pelo aborto. 
D) O reconhecimento da tentativa do crime de aborto qualificado pelo resultado. 

Comentário: 
 

Crime Impossível ou Tentativa Inidônea 

- CP/40. Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 

- Consiste no ato que nunca seria consumado por causa da ineficácia absoluta do meio empregado ou 
devido à impropriedade absoluta do objeto. 
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- O CP adota a teoria Objetiva da Punibilidade do Crime Impossível, não sendo possível punir a tentativa 
inidônea; 

 
Gabarito: Letra A. 

(FGV/TRT-12/2017) 
39) Oficial de Justiça ingressa em comunidade no interior do Estado de Santa Catarina para realizar 
intimação de morador do local. Quando chega à rua, porém, depara-se com a situação em que um 
inimputável em razão de doença mental está atacando com um pedaço de madeira uma jovem de 22 anos 
que apenas caminhava pela localidade. Verificando que a vida da jovem estava em risco e não havendo 
outra forma de protegê-la, pega um outro pedaço de pau que estava no chão e desfere golpe no 
inimputável, causando lesão corporal de natureza grave. 
Com base apenas nas informações narradas, é correto afirmar que, de acordo com a doutrina majoritária, 
a conduta do Oficial de Justiça:  
A) não configura crime, em razão da atipicidade; 
B) não configura crime, em razão do estado de necessidade; 
C) configura crime, mas o resultado somente poderá ser imputado a título de culpa, em razão do estado de 
necessidade;  
D) não configura crime, em razão da legítima defesa; 
E) configura crime, tendo em vista que não havia direito próprio do Oficial de Justiça em risco para ser protegido. 

Comentário: 
 

Legítima Defesa 

- CP/40. 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. 

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em 
legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima 
mantida refém durante a prática de crimes. (Lei 13.964/2019) 

- Para ocorrer a legítima defesa a Agressão precisa ser:  
* Injusta;  
* Atual ou prestes a acontecer;  
* Contra direito próprio ou alheio;  
* de Reação Proporcional;  
 
OBS: O agente deve ter conhecimento da situação jurídica e ter a intenção de se defender.  

- A legitima defesa pode ser considerada:  
* Agressiva: Quando o agente revida uma agressão feita primeiramente por terceiro;  
* Defensiva: O agente apenas se defende, não revidando;  
* Própria: Proteção do próprio bem jurídico do agente;  
* De terceiro: Proteção de bem jurídico de outra pessoa;  
* Real: Agressão ocorre de fato no mundo real;  
* Putativa: Quando a agressão faz parte apenas da imaginação do agente; 

- O acusado deve provar a legítima defesa, não sendo esta presumida; 

- Caso o agente que revide atinja outra pessoa, estará ainda protegido pela excludente de ilicitude; 

 
Gabarito: Letra D. 

(CESPE/PC-MA/2018) 
40) Durante o cumprimento de um mandado de prisão a determinado indivíduo, este atirou em um 
investigador policial, o qual, revidando, atingiu fatalmente o agressor. 
Nessa situação hipotética, a conduta do investigador configura 
A) legítima defesa própria. 
B) exercício regular de direito. 
C) estrito cumprimento do dever legal. 
D) homicídio doloso. 
E) homicídio culposo. 

Comentário: 
 

Legítima Defesa 

- CP/40. 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. 

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em 
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legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima 
mantida refém durante a prática de crimes. (Lei 13.964/2019) 

- Para ocorrer a legítima defesa a Agressão precisa ser:  
* Injusta;  
* Atual ou prestes a acontecer;  
* Contra direito próprio ou alheio;  
* de Reação Proporcional;  
 
OBS: O agente deve ter conhecimento da situação jurídica e ter a intenção de se defender.  

- A legitima defesa pode ser considerada:  
* Agressiva: Quando o agente revida uma agressão feita primeiramente por terceiro;  
* Defensiva: O agente apenas se defende, não revidando;  
* Própria: Proteção do próprio bem jurídico do agente;  
* De terceiro: Proteção de bem jurídico de outra pessoa;  
* Real: Agressão ocorre de fato no mundo real;  
* Putativa: Quando a agressão faz parte apenas da imaginação do agente; 

- O acusado deve provar a legítima defesa, não sendo esta presumida; 

- Caso o agente que revide atinja outra pessoa, estará ainda protegido pela excludente de ilicitude; 

 
Gabarito: Letra A. 

(FGV/MPE-RJ/2016) 
41) Diz-se que o crime é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, e que 
o crime é culposo, quando o agente deu causa a resultado previsível por imprudência, negligência ou 
imperícia. Sobre o tema, é correto afirmar que:  
A) o dolo direto de segundo grau também é conhecido como dolo de consequências necessárias;  
B) para a teoria finalista da ação, o dolo e a culpa integram a culpabilidade; 
C) no crime culposo, a imprudência se caracteriza por uma conduta negativa, enquanto a negligência, por um 
comportamento positivo;  
D) o crime culposo admite como regra a forma tentada;  
E) na culpa consciente, o agente prevê o resultado como possível, mas com ele não se importa. 

Comentário: 
 
Letra A: Correta. 
 

Dolo Direto de 2º Grau 

O agente pretende atingir determinado resultado, no entanto, para chegar nesse resultado, acaba como 
consequência necessária, tendo que atingir resultados não planejados para alcançar aquele que era 
almejado. 
 
O agente não pretende produzir o resultado, porém aceita o resultado como consequência necessária 
dos meios empregados; 

 
Letra B: Errada. 
 

Teoria Psicológica 

- A culpabilidade é analisada de acordo com a imputabilidade e a vontade. 

- Culpabilidade do agente: Imputável no momento do crime + agir com dolo ou culpa. 

- Teoria usada por quem adota a teoria causalista da conduta uma vez que o dolo e a culpa se encontram 
na culpabilidade.  

- A teoria finalista que é adotada pelo CP estabelece que a culpa e o dolo estejam na conduta e no fato 
típico. 

 
Letra C: Errada. 
 

Crime Culposo 

- CP/40,  Art. 18 - Diz-se o crime: 
 
II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 

- O crime culposo ocorre quando o agente pratica uma conduta voluntária, mas sem a intenção de 
produzir o resultado ocorrido. 
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- O crime culposo ocorre por meio da negligência (falta de cuidado e desleixo em uma determinada 
situação), imprudência (ação que não foi pensada e foi feita sem recomendações) ou imperícia (falta 
de conhecimento técnico). 

 
Letra D: Errada. 
 

Crime Culposo 

- CP/40,  Art. 18 - Diz-se o crime: 
       II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 

- O crime culposo ocorre quando o agente pratica uma conduta voluntária, mas sem a intenção de 
produzir o resultado ocorrido. 

Na Culpa própria (regra), a forma tentada não é possível, pois o agente não atua com vontade na causação 
do resultado. No entanto, a culpa imprópria admite hipótese em que o agente possui consciência e vontade 
(dolo) de conseguir resultado que é previsível, mas atua em erro vencível. 

 
Letra E: Errada. 
 

Culpa Consciente 

- O agente vê que é possível o resultado, mas crê que não ocorrerá, não assumindo assim o risco, pois 
pensa que evitará.  

- 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: Letra A. 

(INSTITUTO AOCP/PC-ES/2019) 
42) Considera-se crime culposo quando 
A) o agente atinge o resultado delitivo requerido. 
B) o agente impede que resultado delitivo se conclua. 
C) o agente não quer o resultado delitivo, mas assume o risco de se realizar. 
D) o agente pratica a conduta por imperícia, imprudência ou negligência. 
E) o delito se agrava por resultado diverso do pretendido. 

Comentário: 
 
CP/40,  Art. 18 - Diz-se o crime: 
 
II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 
 
Gabarito: Letra D. 

(VUNESP/PC-BA/2018) 
43) Tendo em conta a teoria geral do crime, assinale a alternativa correta. 
A) Os partidários da teoria tripartida do delito consideram a culpabilidade como pressuposto da pena e não 
elemento do crime. 
B) Os partidários da teoria tripartida do delito consideram elementos do crime a tipicidade, a antijuricidade e a 
punibilidade. 
C) A tipicidade, elemento do crime, na concepção material, esgota-se na subsunção da conduta ao tipo penal. 
D) O dolo, na escola clássica, deixou de ser elemento integrante da culpabilidade, deslocando-se para a conduta, 
já que ação e intenção são indissociáveis. 
E) Os partidários da teoria funcionalista da culpabilidade entendem que a culpabilidade é limitada pela finalidade 
preventiva da pena; constatada a desnecessidade da pena, o agente não será punido. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 
Conforme a teoria da tripartida a culpabilidade é um dos elementos do crime. 
 
Letra B: Errada. 
 
A punibilidade é uma consequência do crime, não fazendo parte dos elementos do crime. 
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Crime ou Delito 

- O conceito de crime ou Delito pode ser dividido em três sentidos: 
* Sentido Material; 
* Sentido Formal ou Legal; 
* Sentido Analítico. 

Sentido Material 

Crime consiste na conduta de um indivíduo que afeta ou apresenta perigo a um bem jurídico de 
terceiro;  

Sentido Formal ou Legal 

Crime é a infração penal que a lei estabelece pena de reclusão ou detenção, podendo ser de maneira 
isolada, alternativa ou cumulativamente com multa. 

Uma conduta para ser considerada crime exige-se a criação de uma lei penal para a aplicação da sanção. 

LICP/41, Art 1º Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, 
quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração 
penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou 
cumulativamente. 

Sentido Analítico 

É dividido em três teorias. 

Teoria Quadripartida Crime é o fato típico, ilícito, culpável e punível. (Não se aplica); 

Teoria Tripartida Crime é o fato típico, ilícito e culpável. (Predomina no Brasil); 

Teoria Bipartida Crime é o fato típico e ilícito. 

- Com isso considera-se crime a infração penal que a lei estabelece pena de reclusão ou detenção, 
podendo ser de maneira isolada, alternativa ou cumulativa com multa. 

 
Letra C: Errada. 
 
Trata-se da concepção formal. 
 
Letra D: Errada. 
 

Crime Doloso e Crime Culposo 

- O dolo e a culpa são elementos subjetivos do tipo penal. 

- Em razão da teoria Finalista, o dolo e a culpa fazem parte da tipicidade, e não da culpabilidade. 

 
Letra E: Correta. 
 
 
Gabarito: Letra E. 

(FGV/CODEBA/2016) 
44) Diego e Júlio César, que exercem a mesma função, estão trabalhando dentro de um armazém 
localizado no Porto de Salvador, quando se inicia um incêndio no local em razão de problemas na fiação 
elétrica. Existe apenas uma pequena porta que permite a saída dos trabalhadores do armazém, mas em 
razão da rapidez com que o fogo se espalha, apenas dá tempo para que um dos trabalhadores saia sem se 
queimar. Quando Diego, que estava mais próximo da porta, vai sair, Júlio César, desesperado por ver que 
se queimaria se esperasse a saída do companheiro, dá um soco na cabeça do colega de trabalho e passa à 
sua frente, deixando o armazém. Diego sofre uma queda, tem parte do corpo queimada, mas também 
consegue sair vivo do local. Em razão do ocorrido, Diego ficou com debilidade permanente de membro. 
Considerando apenas os fatos narrados na situação hipotética, é correto afirmar que a conduta de Júlio 
César 
A)  configura crime de lesão corporal grave, sendo o fato típico, ilícito e culpável.  
B) está amparada pelo instituto da legítima defesa, causa de exclusão da ilicitude. 
C) configura crime de lesão corporal gravíssima, sendo o fato típico, ilícito e culpável.  
D) está amparada pelo instituto do estado de necessidade, causa de exclusão da ilicitude.  
E) está amparada pelo instituto do estado de necessidade, causa de exclusão da culpabilidade. 

Comentário: 
 

Estado de Necessidade 

- Requisitos:  
* Situação de perigo atual a um bem jurídico próprio ou de terceiro, desde que não originada 
voluntariamente pelo agente;  
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* O agente sacrifica o bem alheio para salvar a si próprio ou terceiro; 

A conduta do agente será  
* Inevitável: Quando não existir outra forma para o bem jurídico ser salvo;  
* Proporcional: Quando deve sacrificar os bens jurídicos de menor ou igual valor; (Conduta Proporcional) 

O agente age em um estado:  
* Agressivo: Quando quer salvar o seu bem jurídico, sacrificando um bem jurídico de terceiro que não 
influenciou a situação de perigo. 
* Defensivo: quando sacrifica um bem jurídico que causou situação de perigo. 

A situação de perigo pode ser:  
* Real: quando efetivamente existe;  
* Putativa: quando existe apenas na imaginação do agente; 

- CP/40. Art. 24 - Considera-se em 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 sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. 

 
Gabarito: Letra D. 

(NUCEPE/PC-PI/2018) 
45) Caio tem um desafeto a quem sempre faz ameaças de morte. O último encontro foi num bar. Caio 
observou que havia um revólver com seis munições sobre uma mesa e aproveitou para concretizar o 
desejo de matar seu oponente. Anunciou que iria matar seu desafeto PEDRO, efetuando um disparo na 
sua perna. Neste momento PEDRO suplica por sua vida. Caio, sensível ao apelo da vítima, desiste de 
continuar disparando, afirma que não iria mais matar o rival e deixa a arma em cima da mesa. Em seguida, 
se retira do local. Com relação aos fatos descritos indique a alternativa CORRETA. 
A) Caio deve ser condenado por tentativa de homicídio. 
B) Caio não deve responder por qualquer crime. 
C) Há apenas o crime de ameaça a ser apurado. 
D) Caio responde por tentativa de homicídio e ameaça. 
E) Caio deve responder por lesão corporal. 

Comentário: 
 
Caio queria matar seu desafeto, no entanto, por vontade própria, desistiu (desistência voluntária) de cometer o 
crime de homicídio. Sendo assim, Caio responderá apenas pelos atos que foram praticados (lesão corporal devido 
ao disparo na perna do desafeto), e não por homicídio tentado. 
 

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; 

 
Gabarito: Letra E. 

(FGV/OAB/2016) 
46) 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. 
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D) responderá por tentativa de homicídio. 

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: Letra B. 

(FGV/Senado Federal/2008) 
47) Relativamente ao Direito Penal Brasileiro, analise as afirmativas a seguir:  
I. Os crimes unissubsistentes, habituais próprios, comissivos e permanentes na forma omissiva não 
admitem tentativa.  
II. Considera-se desistência voluntária ou arrependimento posterior a conduta do agente que, depois de 
consumado o crime, repara o dano causado respondendo o agente somente pelos fatos praticados.  
III. Considera-se impossível o crime quando o meio utilizado pelo agente é relativamente incapaz de 
alcançar o resultado.  
IV. Nos crimes tentados, aplica-se a pena do crime consumado reduzindo-a de 1/3 a 2/3, ao passo que no 
arrependimento eficaz se aplica a pena do crime consumado reduzindo-a de 1/6 a 1/3.  
Assinale: 
A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas I e IV estiverem corretas. 
D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
E) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 

Comentário: 
 
Item I: Errado. 
 

Crime por Tentativa 

- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do 
agente. 

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

- Não estarão, em regra, presentes os elementos resultado e nexo de causalidade, pois o crime não foi 
consumado; 

- O CP adota a teoria dualística, realística ou objetiva, que é aquela em que a tentativa é punida devido 
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ao perigo efetivo causado ao bem jurídico tutelado. 

- A tentativa segue a regra da mesma pena do crime consumado, porém com uma redução de um a dois 
terços. 

- Todos os crimes admitem tentativa, salvo:  
* Crimes Culposos;  
* Crimes Preterdolosos; 
* Crimes Unissubsistentes; 
* Crimes Omissivos próprios;  
* Crimes de Perigo abstrato;  
* Contravenções Penais;  
* Crime de Atentado;  
* Crimes habituais; 

 
Item II: Errado.  
 

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; 

 
Item III: Errado. 
 

Crime Impossível ou Tentativa Inidônea 

- CP/40. Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 

- Consiste no ato que nunca seria consumado por causa da ineficácia absoluta do meio empregado ou 
devido à impropriedade absoluta do objeto. 

- O CP adota a teoria Objetiva da Punibilidade do Crime Impossível, não sendo possível punir a tentativa 
inidônea; 

 
Item IV: Errado. 
 

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. 
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- 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: Letra D. 

(FGV/Senado Federal/2008) 
48) Em relação à responsabilidade do agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou 
impede que o resultado se produza, é correto afirmar que:  
A) não há nenhuma responsabilidade criminal possível. 
B) o agente responde apenas pelos atos praticados. 
C) o agente será punido com a pena do crime consumado, reduzida de 1/3 a 2/3. 
D) não obstante a desistência ou o impedimento da produção do resultado, o agente responderá pelo crime tal 
como se ele tivesse sido consumado. 
E) se trata de hipótese de erro de tipo, que exclui a responsabilidade penal, salvo se inescusável. 

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. 

 
Gabarito: Letra B. 

(FGV/OAB/2011) 
49) Apolo foi ameaçado de morte por Hades, conhecido matador de aluguel. Tendo tido ciência, por fontes 
seguras, que Hades o mataria naquela noite e, com o intuito de defender-se, Apolo saiu de casa com uma 
faca no bolso de seu casaco. Naquela noite, ao encontrar Hades em uma rua vazia e escura e, vendo que 
este colocava a mão no bolso, Apolo precipita-se e, objetivando impedir o ataque que imaginava iminente, 
esfaqueia Hades, provocando-lhe as lesões corporais que desejava. Todavia, após o ocorrido, o próprio 
Hades contou a Apolo que não ia matá-lo, pois havia desistido de seu intento e, naquela noite, foi ao seu 
encontro justamente para dar-lhe a notícia. Nesse sentido, é correto afirmar que  
A) havia dolo na conduta de Apolo. 
B) mesmo sendo o erro escusável, Apolo não é isento de pena. 
C) Apolo não agiu em legítima defesa putativa. 
D) mesmo sendo o erro inescusável, Apolo responde a título de dolo. 

Comentário: 
 
- A legitima defesa pode ser considerada:  
 
* Real: Agressão ocorre de fato no mundo real;  
 
* Putativa: Quando a agressão faz parte apenas da imaginação do agente; 
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O caso citado apresenta um exemplo de legitima defesa putativa que ocorre Quando a agressão faz parte 
apenas da imaginação do agente. Apesar de ser uma legitima defesa putativa, Apolo responderá por conduta 
dolosa.  
 
Gabarito: Letra A. 

(FGV/OAB/2012) 
50) José conversava com Antônio em frente a um prédio. Durante a conversa, José percebe que João, do 
alto do edifício, jogara um vaso mirando a cabeça de seu interlocutor. Assustado, e com o fim de evitar a 
possível morte de Antônio, José o empurra com força. Antônio cai e, na queda, fratura o braço. Do alto do 
prédio, João vê a cena e fica irritado ao perceber que, pela atuação rápida de José, não conseguira acertar 
o vaso na cabeça de Antônio.  
Com base no caso apresentado, segundo os estudos acerca da teoria da imputação objetiva, assinale a 
afirmativa correta.  
A) José praticou lesão corporal culposa. 
B) José praticou lesão corporal dolosa. 
C) O resultado não pode ser imputado a José, ainda que entre a lesão e sua conduta exista nexo de causalidade. 
D) O resultado pode ser imputado a José, que agiu com excesso e sem a observância de devido cuidado. 

Comentário: 
 

Teoria da Imputação Objetiva 

- Estabelece que a imputação apenas aconteceria quando o agente tivesse dado causa ao fato, existindo 
ao de forma concomitante uma causalidade normativa com a origem de um risco não aceito para o bem 
jurídico tutelado. 

- Para a Teoria da Imputação Objetiva :  
* a conduta deve dar origem ou ampliar um risco, caso não exista essa característica, o crime não terá 
acontecido;  
* O risco precisa ser vedado pelo direito;  
* O risco precisa ser criado no resultado, não sendo imputado crime àquele que não criou o risco para 
a ocorrência; 

 

Estado de Necessidade 

- Requisitos:  
* Situação de perigo atual a um bem jurídico próprio ou de terceiro, desde que não originada 
voluntariamente pelo agente;  
* O agente sacrifica o bem alheio para salvar a si próprio ou terceiro; 

A conduta do agente será  
* Inevitável: Quando não existir outra forma para o bem jurídico ser salvo;  
* Proporcional: Quando deve sacrificar os bens jurídicos de menor ou igual valor; (Conduta Proporcional) 

O agente age em um estado:  
* Agressivo: Quando quer salvar o seu bem jurídico, sacrificando um bem jurídico de terceiro que não 
influenciou a situação de perigo. 
* Defensivo: quando sacrifica um bem jurídico que causou situação de perigo. 

A situação de perigo pode ser:  
* Real: quando efetivamente existe;  
* Putativa: quando existe apenas na imaginação do agente; 

- CP/40. Art. 24 - Considera-se em 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 sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. 

 
Gabarito: Letra C. 

(FGV/MPE-MS/2013) 
51) Determinado agente, insatisfeito com as diversas brigas que tinha com seu vizinho, resolve matá-lo. 
Ao ver seu desafeto passando pela rua, pega sua arma, que estava em situação regular e contava com 
apenas uma bala, e atira, vindo a atingi-lo na barriga. Lembrando-se que o vizinho era pai de duas 
crianças, arrepende-se de seu ato e leva a vítima ao hospital. O médico, diante do pronto atendimento e 
rápida cirurgia, salva a vida da vítima. 
Diante da situação acima, o membro do Ministério Público deve 
A) denunciar o agente pelo crime de lesão corporal, pois o arrependimento posterior no caso impede que o agente 
responda pelo resultado pretendido inicialmente. 
B) denunciar o agente pelo crime de lesão corporal, pois houve arrependimento eficaz. 
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C) denunciar o agente pelo crime de lesão corporal, pois houve desistência voluntária. 
D) denunciar o agente pelo crime de tentativa de homicídio, tendo em vista que o resultado pretendido inicialmente 
não foi obtido. 
E) requerer o arquivamento, diante da atipicidade da conduta. 

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: Letra B. 

(FGV/MPE-RJ/2014) 
52) Entende-se por culpabilidade: 
A) a relação de contrariedade formal entre uma conduta típica e o ordenamento jurídico, tendo como requisitos a 
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa;  
B) a relação de contrariedade formal e material entre uma conduta típica e o ordenamento jurídico, tendo como 
requisitos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa; 
C) a adequação formal e material entre uma conduta dolosa e/ou culposa frente a uma norma legal incriminadora, 
pressupondo-se ainda a sua prévia antijuridicidade; 
D) o juízo de reprovabilidade que se exerce sobre uma determinada pessoa que pratica um fato típico e 
antijurídico, tendo como requisitos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de 
conduta diversa; 
E) o juízo de reprovabilidade que se exerce sobre uma determinada pessoa que pratica um fato típico e ilícito, 
tendo como requisitos a imputabilidade, a consciência plena da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa. 

Comentário: 
 

Culpabilidade - Conceito 

Consiste no juízo de reprovabilidade acerca da conduta do agente, que se exerce sobre uma determinada 
pessoa que pratica um fato típico e antijurídico. 

Elementos da Culpabilidade 

- São considerados elementos da culpabilidade:  
* Imputabilidade Penal;  
* Potencial Consciência da Ilicitude;  
* Exigibilidade de Conduta Diversa. 

 
Gabarito: Letra D. 

(FGV/MPE-RJ/2014) 
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53) Jorge pretende matar seu desafeto Marcos. Para tanto, coloca uma bomba no jato particular que o 
levará para a cidade de Brasília. Com 45 minutos de voo, a aeronave executiva explode no ar em 
decorrência da detonação do artefato, vindo a falecer, além de Marcos, seu assessor Paulo e os dois 
pilotos que conduziam a aeronave. Considerando que, ao eleger esse meio para realizar o seu intento, 
Jorge sabia perfeitamente que as demais pessoas envolvidas também viriam a perder a vida, o elemento 
subjetivo de sua atuação em relação à morte de Paulo e dos dois pilotos é o: 
A) dolo alternativo; 
B) dolo eventual; 
C) dolo geral ou erro sucessivo; 
D) dolo normativo; 
E) dolo direto de 2º grau ou de consequências necessárias. 

Comentário: 
 

Dolo Alternativo 

- O agente prevê pluralidade de resultados e dirige sua conduta na busca de realizar qualquer um deles 
indistintamente.  
Exemplo: o agente quer praticar lesão corporal ou homicídio indistintamente. O agente tem a mesma 
vontade de um ou de outro. 
Fonte:https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2598857/qual-e-a-distincao-entre-dolo-alternativo-e-dolo-eventual-denise-cristina-mantovani-
cera 
Curso: Curso Intensivo I da Rede de Ensino LFG Professor Rogério Sanches. 

 

Dolo Eventual 

A vontade do agente não está dirigida para a obtenção do resultado, pois ele quer algo diverso, mas, 
prevendo que o resultado possa ocorrer, assume assim mesmo a possibilidade de sua produção. Ou seja, o 
agente, conscientemente, admite e aceita o risco de produzir o resultado. 

O agente analisa os resultados que podem ser gerados, pretende atingir um deles, no entanto, assume o 
risco de atingir os demais. 

 

Dolo Geral ou Erro Sucessivo 

- O agente pensa que atingiu o seu objetivo com uma primeira conduta e pratica uma nova conduta com 
finalidade diversa, sendo que esta última foi a que causou efetivamente o resultado. 

 

Dolo Normativo 

O dolo normativo é formado da consciência (percepção da realidade), vontade (querer ou aceitação da 
conduta) e consciência da ilicitude (conhecimento do erro na conduta). É acatado pelo sistema causal-
naturalista da teoria do crime. 

 

Dolo Direto de 2º Grau 

O agente pretende atingir determinado resultado, no entanto, para chegar nesse resultado, acaba como 
consequência necessária, tendo que atingir resultados não planejados para alcançar aquele que era 
almejado. 

 
Gabarito: Letra E. 

(FGV/MPE-RJ/2014) 
54) Carlos, imbuído de perniciosa lascívia concupiscente em face de sua colega de trabalho, Joana, 
resolve estuprá-la após o fim do expediente. Para tanto, fica escondido no corredor de saída do escritório 
e, quando a vítima surge diante de si, desfere-lhe um violento soco no rosto, que a leva ao chão. 
Aproveitando-se da debilidade da moça, Carlos deita-se sobre a mesma, já se preparando para despi-la, 
porém, antes da prática de qualquer ato libidinoso, repentinamente, imbuído de súbito remorso por ver 
uma enorme quantidade de sangue jorrando do nariz de sua colega, faz cessar sua intenção e a conduz ao 
departamento médico, para que receba o atendimento adequado.  
Em relação a sua conduta, Carlos: 
A) responderá por estupro tentado, em virtude da ocorrência de tentativa imperfeita; 
B) não responderá por estupro, em virtude da desistência voluntária; 
C) não responderá por estupro, em virtude de arrependimento eficaz; 
D) não responderá por estupro, em virtude de arrependimento posterior; 
E) responderá por estupro consumado, pois atualmente a lei não exige a prática de conjunção carnal para a 
configuração desse delito.  

Comentário: 
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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; 

 
Gabarito: Letra B. 

(NUCEPE/PC-PI/2018) 
55) JOÃO e JOSÉ estão na praia e resolveram entrar no mar. Em determinado momento eles começam a se 
afogar. Havia naquele local um salva-vidas que, ao avistar apenas JOÃO, notou que ele era seu desafeto e 
se recusou a salvá-lo; próximo a eles havia também um surfista, este avistou apenas JOSÉ pedindo 
socorro, mas, por ser seu inimigo, não atendeu aos pedidos dele, resolvendo sair do local. As duas 
pessoas acabam se afogando e morrendo. Em relação ao caso, qual das alternativas abaixo está 
CORRETA? 
A) O salva-vidas responde por homicídio doloso por omissão. 
B) O salva-vidas responde por omissão de socorro. 
C) O surfista responde por homicídio doloso por omissão. 
D) A conduta do surfista é atípica. 
E) O surfista responde por homicídio culposo.  

Comentário: 
 
O salva-vidas tinha por obrigação de cuidado, proteção ou vigilância o dever de agir. Sendo assim, ocorre um 
crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Nesse caso, a omissão é penalmente relevante, respondendo 
o salva-vidas por crime de homicídio doloso por omissão. 
 
Já o surfista, como não tem a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância não pratica um crime omissivo 
impróprio, mas sim um crime omissivo próprio ou puro, respondendo por omissão de socorro. 
 

Crimes Omissivos 

Omissivos Puros ou Próprios 
Omissivos Impróprios ou Impuros ou Comissivo 

por Omissão 

Consistem nos crimes que resultam do não fazer o 
que a lei manda, sem dependência de qualquer 
resultado naturalístico.  
 
O resultado naturalístico é considerado irrelevante; 
 
São previstos em tipos penais específicos; 
 
Existe uma norma penal que descreve a omissão 
ou o não fazer. 
 
O omitente não responde pelo resultado, 
perfazendo-se o crime com a simples omissão do 
agente. 

O agente (garantidor) possuía o dever legal de agir 
para evitar o resultado, porém não agiu, 
respondendo pelo resultado lesivo que ocorrer.  
 
O resultado naturalístico é relevante, sendo 
imputado ao agente que se omitiu.  
 
Nesses crimes, a conduta de omissão do agente ao 
resultado é normativa e não física, com isso o 
resultado é a ele imputado por descumprir a lei. 
 
Os delitos omissivos impróprios são crimes próprios, 
já que se exige do autor uma qualidade especial. 

Omissão de socorro 
 
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: 
 
Omissão de Notificação de Doença 
 
CP. Art. 269. Deixar o médico de denunciar à 
autoridade pública doença cuja notificação é 
compulsória: 

Relevância da omissão  
 
Art.13. § 2º - A omissão é penalmente relevante 
quando o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado. O dever de agir incumbe a quem: 
 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância; 
 
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de 
impedir o resultado; 
 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco 
da ocorrência do resultado. 

Não cabe tentativa. Cabe tentativa. 

OBS: Os crimes comissivos possuem uma relação de causalidade física ou natural, já os crimes 
comissivos por omissão possuem uma relação de causalidade normativa. 
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Gabarito: Letra A. 

(FGV/OAB/2014) 
56) Isadora, mãe da adolescente Larissa, de 12 anos de idade, saiu um pouco mais cedo do trabalho e, ao 
chegar à sua casa, da janela da sala, vê seu companheiro, Frederico, mantendo relações sexuais com sua 
filha no sofá. Chocada com a cena, não teve qualquer reação. Não tendo sido vista por ambos, Isadora 
decidiu, a partir de então, chegar à sua residência naquele mesmo horário e verificou que o fato se repetia 
por semanas. Isadora tinha efetiva ciência dos abusos perpetrados por Frederico, porém, muito 
apaixonada por ele, nada fez. Assim, Isadora, sabendo dos abusos cometidos por seu companheiro contra 
sua filha, deixa de agir para impedi-los.  
Nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido por Isadora é 
A) omissivo impróprio. 
B) omissivo próprio. 
C) comissivo. 
D) omissivo por comissão.  

Comentário: 
 

Crimes Omissivos 

Omissivos Puros ou Próprios 
Omissivos Impróprios ou Impuros ou Comissivo 

por Omissão 

Consistem nos crimes que resultam do não fazer o 
que a lei manda, sem dependência de qualquer 
resultado naturalístico.  
 
O resultado naturalístico é considerado irrelevante; 
 
São previstos em tipos penais específicos; 
 
Existe uma norma penal que descreve a omissão 
ou o não fazer. 
 
O omitente não responde pelo resultado, 
perfazendo-se o crime com a simples omissão do 
agente. 

O agente (garantidor) possuía o dever legal de agir 
para evitar o resultado, porém não agiu, 
respondendo pelo resultado lesivo que ocorrer.  
 
O resultado naturalístico é relevante, sendo 
imputado ao agente que se omitiu.  
 
Nesses crimes, a conduta de omissão do agente ao 
resultado é normativa e não física, com isso o 
resultado é a ele imputado por descumprir a lei. 
 
Os delitos omissivos impróprios são crimes próprios, 
já que se exige do autor uma qualidade especial. 

Omissão de socorro 
 
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: 
 
Omissão de Notificação de Doença 
 
CP. Art. 269. Deixar o médico de denunciar à 
autoridade pública doença cuja notificação é 
compulsória: 

Relevância da omissão  
 
Art.13. § 2º - A omissão é penalmente relevante 
quando o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado. O dever de agir incumbe a quem: 
 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância; 
 
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de 
impedir o resultado; 
 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco 
da ocorrência do resultado. 

Não cabe tentativa. Cabe tentativa. 

OBS: Os crimes comissivos possuem uma relação de causalidade física ou natural, já os crimes 
comissivos por omissão possuem uma relação de causalidade normativa. 

 
Gabarito: Letra A. 

(CESPE/PRF/2020) 
57) No que se refere a aspectos legais relacionados aos procedimentos policiais, julgue o item a seguir. 
Uma pessoa que tenha condições e o dever de agir em determinada situação, mas não o faz, comete crime 
omissivo impróprio, passando a responder pelo resultado da omissão. 

Comentário: 
 

Crimes Omissivos 

Omissivos Puros ou Próprios Omissivos Impróprios ou Impuros ou Comissivo 
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por Omissão 

Consistem nos crimes que resultam do não fazer o 
que a lei manda, sem dependência de qualquer 
resultado naturalístico.  
 
O resultado naturalístico é considerado irrelevante; 
 
São previstos em tipos penais específicos; 
 
Existe uma norma penal que descreve a omissão 
ou o não fazer. 
 
O omitente não responde pelo resultado, 
perfazendo-se o crime com a simples omissão do 
agente. 

O agente (garantidor) possuía o dever legal de agir 
para evitar o resultado, porém não agiu, 
respondendo pelo resultado lesivo que ocorrer.  
 
O resultado naturalístico é relevante, sendo 
imputado ao agente que se omitiu.  
 
Nesses crimes, a conduta de omissão do agente ao 
resultado é normativa e não física, com isso o 
resultado é a ele imputado por descumprir a lei. 
 
Os delitos omissivos impróprios são crimes próprios, 
já que se exige do autor uma qualidade especial. 

Omissão de socorro 
 
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: 
 
Omissão de Notificação de Doença 
 
CP. Art. 269. Deixar o médico de denunciar à 
autoridade pública doença cuja notificação é 
compulsória: 

Relevância da omissão  
 
Art.13. § 2º - A omissão é penalmente relevante 
quando o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado. O dever de agir incumbe a quem: 
 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância; 
 
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de 
impedir o resultado; 
 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco 
da ocorrência do resultado. 

Não cabe tentativa. Cabe tentativa. 

OBS: Os crimes comissivos possuem uma relação de causalidade física ou natural, já os crimes 
comissivos por omissão possuem uma relação de causalidade normativa. 

 
Gabarito: Correto. 

(FGV/TJ-RO/2015) 
58)  No dia 03.02.2015, Daniel ingressou na residência da família Silva com a intenção de praticar um crime 
de roubo com emprego de arma branca. Já no interior da residência, com uma faca na mão, mas antes de 
subtrair qualquer bem, encontra uma foto de todos os membros da família abraçados. Comovido com 
aquela imagem, decide deixar a residência antes mesmo de ser visto por qualquer pessoa, não levando 
qualquer bem. Considerando a situação hipotética narrada, é correto afirmar que Daniel responderá 
pelo(s): 
A) crime de roubo majorado pelo emprego de arma, cabendo redução da pena em 1/3 a 1/2 em razão da tentativa; 
B) atos já praticados, mas não pelo crime de roubo, já que houve desistência voluntária; 
C) crime de roubo majorado pelo emprego de arma, cabendo redução da pena em 1/3 a 2/3 em razão da tentativa; 
D) atos já praticados, mas não pelo crime de roubo, já que houve arrependimento eficaz; 
E) atos já praticados, mas não pelo crime de roubo, já que houve arrependimento posterior.  

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, 
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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: Letra B. 

(FGV/PROCEMPA/2014) 
59) Majoritariamente, a doutrina conceitua crime como sendo um fato típico, ilícito e culpável. Como 
elementos do fato típico estão a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade.  
Com relação a tais elementos, assinale a afirmativa correta. 
A) Não há crime sem resultado jurídico. 
B) Na teoria finalista da ação, o dolo e a culpa devem ser analisados na antijuridicidade. 
C) A coação moral irresistível, diferentemente da resistível, afasta a própria conduta e, assim, a tipicidade. 
D) Para que seja reconhecida a tipicidade material, basta a simples adequação da conduta ao tipo penal. 
E) A superveniência de causa relativamente independente que, por si só, produza o resultado, faz com que o 
agente apenas responda pelo resultado a título de culpa. 

Comentário: 
 
Letra A: Correta. 
 
Todo crime tem resultado jurídico, porque sempre agride um bem tutelado pela norma. 
 
Letra B: Errada. 
 

Crime Doloso e Crime Culposo 

- O dolo e a culpa são elementos subjetivos do tipo penal. 

- Em razão da teoria Finalista, o dolo e a culpa fazem parte da tipicidade, e não da culpabilidade. 

 
Letra C: Errada. 
 

Coação Moral Irresistível X Coação Física Irresistível 

- A coação moral irresistível exclui a culpabilidade, pois o agente possui vontade, embora seja 
viciada, já a coação física irresistível exclui a tipicidade, pois o agente atua sem vontade e não 
controla seus movimentos. 

- Coação Moral Irresistível: Exclui a Culpabilidade. 

- Coação Física Irresistível: Exclui a tipicidade. 

 
Letra D: Errada. 
 

Tipicidade 

Trata-se da adequação do fato concreto com a descrição do fato delituoso contida na lei penal. 

- A tipicidade pode ser:  
* Tipicidade Formal;  
* Tipicidade Material; 

Tipicidade Formal 

É a conduta exercida pelo agente que está estabelecida (tipificada) na norma penal. (Conduta praticada 
+ previsão na lei penal); 

OBS: Adequação Imediata (Tipicidade Direta) ocorre quando a conduta praticada pelo agente é aquela 
apresentada no tipo penal, sem análise de outro dispositivo, já a adequação mediata (Tipicidade 
Indireta) ocorre quando é preciso a análise de mais de um dispositivo para adequar o tipo penal que o 
agente cometeu. 
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Tipicidade Material 

Consiste em averiguar se uma conduta formalmente típica causou ofensa intolerável ao objeto jurídico 
penalmente protegido. 
 
Se a conduta do agente não ocasionar uma lesão relevante ao bem jurídico, não ocorrerá tipicidade 
material, apesar de existir previsão legal. 

 
Letra E: Errada. 
 

Teoria da Causalidade Adequada 

- Adotada pelo C.P em situações específicas; 

- Ocorre nos casos de concausa superveniente relativamente independente que, por si só, produz 
resultado.  
 
Nesse caso, a causa superveniente não é consequência da causa original da conduta concorrente, sendo 
assim, considerada um evento fora da linha da normalidade. 

- Concausas: Circunstâncias (preexistentes, concomitantes ou supervenientes) que são exercidas 
paralelamente à ação do agente, influenciando no curso do resultado. 

- As concausas podem ser:  
* Absolutamente independentes;  
 
* Relativamente independentes. 

Absolutamente Independentes 

Não se vinculam à conduta do agente para gerar o resultado, podendo existir antes da conduta, surgir 
durante ou depois.  
 
Com isso, a conduta do agente não contribui para o resultado, não respondendo por este. 

Relativamente Independentes 

Vinculam-se à conduta do agente para gerar o resultado, podendo existir antes da conduta, surgir 
durante e depois.  
 
Com isso, como a conduta do agente é causa para o resultado, aquele responde por este. 

OBS: Nas concausas supervenientes relativamente independentes, a causa superveniente pode: 
 
* Produzir por si só o resultado; (Teoria da Causalidade Adequada) 
 
* Ser consequência natural da ação do agente e influenciar na produção do resultado. 

CP. Art. 13, § 1º- A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por 
si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. 

 
Gabarito: Letra A. 

(COPS-UEL/PC-PR/2018) 
60) A respeito da teoria jurídica do delito, em especial da tipicidade, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às 
afirmativas a seguir. 
( ) Pela adequação típica mediata ou indireta, haverá subsunção da conduta ao tipo penal por meio de uma 
outra norma, de caráter extensivo. 
 
( ) A tipicidade, como elemento integrador do conceito de delito, expressa a contrariedade do fato com 
todo o ordenamento jurídico. 
 
( ) De acordo com a teoria indiciária da tipicidade, também chamada de ratio cognoscendi, a tipicidade 
possui uma finalidade unicamente descritiva, nada indicando a respeito da ilicitude. 
 
( ) Pelo caráter excepcional do delito culposo, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido 
por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. 
 
( ) No chamado dolo eventual, o agente prevê o resultado danoso como possível, mas não o deseja 
diretamente e ainda tem a convicção de que não ocorrerá. 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. 
A) V, V, F, F, F. 
B) V, F, V, V, F. 
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C) V, F, F, V, F. 
D) F, V, F, F, V. 
E) F, F, V, V, V. 

Comentário: 
 
Item I: Correto. 
 

Tipicidade 

Trata-se da adequação do fato concreto com a descrição do fato delituoso contida na lei penal. 

- A tipicidade pode ser:  
* Tipicidade Formal;  
* Tipicidade Material; 

Tipicidade Formal 

É a conduta exercida pelo agente que está estabelecida (tipificada) na norma penal. (Conduta praticada 
+ previsão na lei penal); 

OBS: Adequação Imediata (Tipicidade Direta) ocorre quando a conduta praticada pelo agente é aquela 
apresentada no tipo penal, sem análise de outro dispositivo, já a adequação mediata (Tipicidade 
Indireta) ocorre quando é preciso a análise de mais de um dispositivo para adequar o tipo penal que o 
agente cometeu. 

 
Item II: Errado. 

Ilicitude 

É a contrariedade entre o fato típico praticado por alguém e o ordenamento jurídico, capaz de lesionar 
ou expor a perigo de lesão bens jurídicos penalmente protegidos. 

 
Item III: Errado. 
 
De acordo com a fase da independência da tipicidade, também chamada de tipo avalorado, a tipicidade possui 
uma finalidade unicamente descritiva, nada indicando a respeito da ilicitude. 
 
Item IV: Correto. 
 
O crime culposo deve estar previsto expressamente na lei. Existindo um crime que não apresente expressamente 
na lei a sua modalidade culposa, esse crime será cometido apenas por dolo. 
 
Item V: Errado. 
 
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: Letra C. 

(FGV/SUSAM/2014) 
61) São elementos do crime culposo: conduta voluntária, inobservância de um dever objetivo de cuidado; 
resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente; nexo causal entre a conduta descuidada e 
o resultado; previsibilidade; tipicidade. 

Comentário: 
 

Crime Culposo 

- CP/40,  Art. 18 - Diz-se o crime: 
 
II - culposo, quando o agente deu causa–ao resultado por impr–dência, negligência ou imperícia. 

- O crime culposo ocorre quando o agente pratica uma conduta voluntária, mas sem a intenção de 
produzir o resultado ocorrido. 

- O crime culposo viola o dever objetivo de cuidado podendo ocorrer por meio da negligência (falta de 
cuidado e desleixo em uma determinada situação), imprudência (ação que não foi pensada e foi feita 
sem recomendações) ou imperícia (falta de conhecimento técnico). 

- No crime culposo o resultado gerado não foi o que o agente pretendia (resultado involuntário), salvo 
culpa imprópria. 

- O crime culposo possui como característica a Previsibilidade Objetiva, que é quando o resultado ocorrido 
era logicamente previsível.  
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- O crime culposo abrange também a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado 
ocasionado, além da tipicidade, que é a previsão do fato como crime de maneira expressa na lei. 

 
Gabarito: Correto. 

(FGV/SUSAM/2014) 
62) Na culpa consciente, o agente prevê o resultado e pratica a conduta acreditando que ele não irá 
ocorrer; na culpa inconsciente, embora previsível o resultado, o agente não o prevê. 

Comentário: 
 

Crime Culposo – Tipos de Culpa 

Culpa Consciente 

- O agente vê que é possível o resultado, mas crê que não ocorrerá, não assumindo assim o risco, pois 
pensa que evitará.  

- 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. 

Culpa Inconsciente 

- O agente não prevê que possa ocorrer o resultado, mas acaba ocorrendo, mesmo não querendo. 

- Caracterizadores da Culpa Inconsciente: 
a) Inobservância do cuidado objetivo. 
b) Comportamento humano voluntário. 
c) Produção de um resultado involuntário 

 
Gabarito: Correto. 

(FUMARC/PC-MG/2018) 
63) NÃO é um elemento do tipo culposo de crime: 
A) Conduta involuntária. 
B) Inobservância de dever objetivo de cuidado. 
C) Previsibilidade objetiva. 
D) Tipicidade. 

Comentário: 
 

Crime Culposo 

- CP/40,  Art. 18 - Diz-se o crime: 
 
II - culposo, quando o agente deu causa–ao resultado por impr–dência, negligência ou imperícia. 

- O crime culposo ocorre quando o agente pratica uma conduta voluntária, mas sem a intenção de 
produzir o resultado ocorrido. 

- O crime culposo viola o dever objetivo de cuidado podendo ocorrer por meio da negligência (falta de 
cuidado e desleixo em uma determinada situação), imprudência (ação que não foi pensada e foi feita 
sem recomendações) ou imperícia (falta de conhecimento técnico). 

- No crime culposo o resultado gerado não foi o que o agente pretendia (resultado involuntário), salvo 
culpa imprópria. 

- O crime culposo possui como característica a Previsibilidade Objetiva, que é quando o resultado ocorrido 
era logicamente previsível.  

- O crime culposo abrange também a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado 
ocasionado, além da tipicidade, que é a previsão do fato como crime de maneira expressa na lei. 

 

Crime Culposo - Elementos 

Conduta voluntária; 
Inobservância de um dever–objetivo de cuidado; 
Resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente; 
Nexo causal entre a conduta descuidada e o resultado;  
Previsibilidade;  
Tipicidade. 

 
Gabarito: Letra A. 

(FGV/TJ-AM/2013) 
64) Paulo, querendo matar Lucia, vem a jogá-la da janela do apartamento do casal. A vítima na queda não 
vem a falecer, apesar de sofrer lesões graves, tendo caído na área do apartamento térreo do prédio. 
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Naquele local, vem a ser atacada por um cão raivoso que lhe causa diversas outras lesões que foram à 
causa de sua morte. 
De acordo com o caso apresentado e as lições acerca da teoria do crime, assinale a afirmativa correta. 
A) Paulo deverá responder por homicídio consumado, porque realizado o resultado por ele desejado desde o 
início. 
B) Paulo deverá responder por lesão corporal grave, em razão da quebra do nexo causal entre a sua conduta e o 
resultado morte. 
C) Paulo deverá responder por homicídio culposo, porque previsível que a queda por ele operada poderia causar 
a morte da vítima. 
D) Paulo deverá responder por tentativa de homicídio por força do surgimento de causa superveniente 
relativamente independente que, por si só, causou o resultado. 
E) Paulo deverá responde por tentativa de homicídio, por força do surgimento de causa superveniente 
absolutamente independente.  

Comentário: 
 

Teoria da Causalidade Adequada 

- Adotada pelo C.P em situações específicas; 

- Ocorre nos casos de concausa superveniente relativamente independente que, por si só, produz 
resultado.  
 
Nesse caso, a causa superveniente não é consequência da causa original da conduta concorrente, sendo 
assim, considerada um evento fora da linha da normalidade. 

- Concausas: Circunstâncias (preexistentes, concomitantes ou supervenientes) que são exercidas 
paralelamente à ação do agente, influenciando no curso do resultado. 

- As concausas podem ser:  
* Absolutamente independentes;  
 
* Relativamente independentes. 

Absolutamente Independentes 

Não se vinculam à conduta do agente para gerar o resultado, podendo existir antes da conduta, surgir 
durante ou depois.  
 
Com isso, a conduta do agente não contribui para o resultado, não respondendo por este. 

Relativamente Independentes 

Vinculam-se à conduta do agente para gerar o resultado, podendo existir antes da conduta, surgir 
durante e depois.  
 
Com isso, como a conduta do agente é causa para o resultado, aquele responde por este. 

OBS: Nas concausas supervenientes relativamente independentes, a causa superveniente pode: 
 
* Produzir por si só o resultado; (Teoria da Causalidade Adequada) 
 
* Ser consequência natural da ação do agente e influenciar na produção do resultado. 

CP. Art. 13, § 1º- A superveniência de causa relativamenteemndependente exclui a imputação quando, 
por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. 

 
Gabarito: Letra D. 

(FGV/TJ-AM/2013) 
65) Observada a doutrina majoritária brasileira no estudo da teoria do crime, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. O fato típico é composto da conduta humana dolosa ou culposa, resultado, nexo causal e tipicidade. 
II. A força irresistível, o movimento reflexo e a coação moral irresistível, são hipóteses de ausência de 
conduta.  
III. A força física absoluta que exclui a conduta pode ser proveniente da natureza ou da ação de um 
terceiro. 
Assinale: 
A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
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E) se todas as afirmativas estiverem corretas.   

Comentário: 
 
Item I: Correto. 
 

Fato Típico do Crime 

- O fato típico do crime se divide em 04 elementos:  
* Conduta humana;  
* Resultado Naturalístico;  
* Nexo de Causalidade;  
* Tipicidade; 

Conduta humana 

- Se divide em três teorias:  
* Teoria Causal-Naturalística;  
* Teoria Finalista;  
* Teoria Social. 

Teoria Causal-Naturalística 

- Conduta é a ação humana; 

- Estabelece que não é preciso analisar o conteúdo da vontade no momento da conduta, mas apenas no 
estudo da culpabilidade; 

- A conduta seria um processo físico-causal, sendo a finalidade objeto de análise apenas na culpabilidade 
e não no momento da conduta;  

- Teoria não aplicada. 

Teoria Finalista 

- Criada por Hans Welzel. 

- Teoria adotada no CP; 

A conduta é a soma do caráter objetivo (ação ou omissão) mais o subjetivo (vontade), ou seja, é a ação 
ou omissão voluntária feita para atingir uma finalidade; 

Pode ser apontada como precursora da moderna teoria da imputação objetiva, ao evidenciar a ilicitude como 
contrariedade a uma “norma de determinação” (perspectiva ex ante). 

O dolo pertence à conduta, tendo como seus componentes a intencionalidade (elemento volitivo) e a 
previsão do resultado (elemento intelectual). A potencial consciência da ilicitude, que é um dos 
elementos normativos da culpabilidade, não integra o dolo. 

- O dolo e a culpa passaram a integrar o fato típico (tipicidade) e deixaram de fazer parte dos elementos da 
culpabilidade, tendo esta os seguintes elementos: 
 
a) Imputabilidade; 
 
b) Potencial Consciência da Ilicitude; 
 
c) Exigibilidade de Conduta Diversa. 

O erro de tipo, previsto no art. 20, do Código Penal, é uma afirmação de que o dolo está na ação. A 
caracterização do erro de tipo afasta o dolo e torna, em consequência, o fato atípico. 

CP/40, Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crim– exclui o dolo, mas permite a 
punição por crime culposo, se previsto em lei. 

Teoria Social 

- A conduta seria a ação humana voluntária e dotada de alguma relevância social; 

Resultado Naturalístico 

- Modificação do mundo real provocada pela conduta do agente; 

- Os crimes considerados formais e de mera conduta não exige resultado naturalístico, mas sim os 
crimes materiais (Ex: homicídio); 

- Crimes Formais: o resultado naturalístico pode acontecer, porém é considerado de pouca importância 
para o direito penal; Ex: Extorsão; 

- Crimes de Mera Conduta: É um crime que não é possível um resultado naturalístico; Ex: Invasão de 
Domicílio. 

OBS: Junto ao resultado naturalístico do crime, sempre estará presente o resultado jurídico que é a 
lesão ao bem jurídico tutelado pelo C.P. 

Nexo de Causalidade 

- CP/40, Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somen–e é imputável a quem lhe 
deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 
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- É o elo da conduta com o resultado naturalístico; 

- Aplicado apenas aos crimes materiais; 

- O nexo de causalidade possui algumas teorias:  
* Teoria da Equivalência dos Antecedentes;  
* Teoria da Causalidade Adequada;  
* Teoria da Imputação Objetiva; 

Teoria da Equivalência dos Antecedentes 

- Estabelece que a causa é toda a ação ou omissão sem a qual o resultado não se teria produzido. 

- Tudo o que contribui, in concreto, para o resultado, é causa. 

- Estabelece que se uma das ações executadas pelo agente não tivesse ocorrido, o resultado teria 
deixado de acontecer.  

- Adotado pelo CP; 

- CP/40, Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somen–e é imputável a quem lhe 
deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 

Teoria da Causalidade Adequada 

- Adotada pelo C.P em situações específicas; 

- Ocorre nos casos de concausa superveniente relativamente independente que, por si só, produz 
resultado.  
 
Nesse caso, a causa superveniente não é consequência da causa original da conduta concorrente, sendo 
assim, considerada um evento fora da linha da normalidade. 

- Concausas: Circunstâncias (preexistentes, concomitantes ou supervenientes) que são exercidas 
paralelamente à ação do agente, influenciando no curso do resultado. 

- As concausas podem ser:  
* Absolutamente independentes;  
 
* Relativamente independentes. 

Absolutamente Independentes 

Não se vinculam à conduta do agente para gerar o resultado, podendo existir antes da conduta, surgir 
durante ou depois.  
 
Com isso, a conduta do agente não contribui para o resultado, não respondendo por este. 

Relativamente Independentes 

Vinculam-se à conduta do agente para gerar o resultado, podendo existir antes da conduta, surgir 
durante e depois.  
 
Com isso, como a conduta do agente é causa para o resultado, aquele responde por este. 

OBS: Nas concausas supervenientes relativamente independentes, a causa superveniente pode: 
 
* Produzir por si só o resultado; (Teoria da Causalidade Adequada) 
 
* Ser consequência natural da ação do agente e influenciar na produção do resultado. 

CP. Art. 13, § 1º- A superveniência de causa relativamenteemndependente exclui a imputação quando, 
por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. 

Teoria da Imputação Objetiva 

- Estabelece que a imputação apenas aconteceria quando o agente tivesse dado causa ao fato, existindo 
ao de forma concomitante uma causalidade normativa com a origem de um risco não aceito para o bem 
jurídico tutelado. 

- Para a Teoria da Imputação Objetiva :  
* a conduta deve dar origem ou ampliar um risco, caso não exista essa característica, o crime não terá 
acontecido;  
* O risco precisa ser vedado pelo direito;  
* O risco precisa ser criado no resultado, não sendo imputado crime àquele que não criou o risco para 
a ocorrência; 

Tipicidade 

Trata-se da adequação do fato concreto com a descrição do fato delituoso contida na lei penal. 

- A tipicidade pode ser:  
* Tipicidade Formal;  
* Tipicidade Material; 

Tipicidade Formal 
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É a conduta exercida pelo agente que está estabelecida (tipificada) na norma penal. (Conduta praticada 
+ previsão na lei penal); 

OBS: Adequação Imediata (Tipicidade Direta) ocorre quando a conduta praticada pelo agente é aquela 
apresentada no tipo penal, sem análise de outro dispositivo, já a adequação mediata (Tipicidade 
Indireta) ocorre quando é preciso a análise de mais de um dispositivo para adequar o tipo penal que o 
agente cometeu. 

Tipicidade Material 

Consiste em averiguar se uma conduta formalmente típica causou ofensa intolerável ao objeto jurídico 
penalmente protegido. 
 
Se a conduta do agente não ocasionar uma lesão relevante ao bem jurídico, não ocorrerá tipicidade 
material, apesar de existir previsão legal. 

 
Item II: Errado. 
 

Culpabilidade 

Imputabilidade 

Menoridade,  
Doença mental,  
Embriaguez fortuita e completa - Teoria Normativa Pura; 

Inexigibilidade de conduta diver–a – Existe Conduta, porém Viciada 

Coação moral irresistível,  
Obediência hierárquica,  
Causa supra legal; 

Potencial consciência da Ilicitude – Ausência de Conduta 

Caso fortuito e força maior,  
Atos ou movimentos reflexos,  
Coação física irresistível,  
Sonambulismo  
Hipnose. 

 
Item III: Correto. 
 

Potencial consciência da Ilicitude – Ausência de Conduta 

Caso fortuito e força maior,  
Atos ou movimentos reflexos,  
Coação física irresistível,  
Sonambulismo  
Hipnose. 

 

Coação Moral Irresistível X Coação Física Irresistível 

- A coação moral irresistível exclui a culpabilidade, pois o agente possui vontade, embora seja 
viciada, já a coação física irresistível exclui a tipicidade, pois o agente atua sem vontade e não 
controla seus movimentos. 

- Coação Moral Irresistível: Exclui a Culpabilidade. 

- Coação Física Irresistível: Exclui a tipicidade. 

 
Gabarito: Letra D. 

(FGV/DPE-DF/2014) 
66) Mário, ao chegar em casa, deparou-se com uma tragédia. Seu filho, André, um jovem de 20 anos, 
manuseava, sem o cuidado devido, uma arma de fogo pertencente a seu pai, quando esta acidentalmente 
disparou e o projétil veio a atingir uma funcionária da casa. Sabendo que o disparo fora acidental, mas 
temendo pelas consequências do lamentável episódio para a vida de seu filho, optou Mário por não 
procurar as autoridades policiais. Ao contrário, ao anoitecer, transportou o corpo para um terreno baldio 
existente no seu bairro e ali o deixou. Ocorre que a funcionária em questão, na verdade, estava apenas 
ferida e acabou sendo encontrada e levada para o hospital.  
Sobre as condutas de Mário e André, é correto afirmar que: 
A) Mário deve ser punido pelo crime de ocultação de cadáver e André pelo de lesão corporal culposa. 
B) Mário deve ser punido pelo crime de ocultação de cadáver e André pelo de homicídio na forma tentada. 
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C) Mário deve ser punido pelo crime de ocultação de cadáver, na forma tentada, e André pelo de lesão corporal, 
também na forma tentada. 
D) Mário deve ser punido pelo crime de ocultação de cadáver, e André deve ser punido pelo de homicídio, também 
na forma tentada. 
E) Mário não deve ser punido pela prática de crime e André deve ser punido pela prática do crime de lesão 
corporal culposa.   

Comentário: 
 
Mário não será punido, pois o crime é impossível, já que não existiu ocultação de cadáver, pois a funcionária 
estava viva. 
 

Crime Impossível ou Tentativa Inidônea 

- CP/40. Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 

- Consiste no ato que nunca seria consumado por causa da ineficácia absoluta do meio empregado ou 
devido à impropriedade absoluta do objeto. 

- O CP adota a teoria Objetiva da Punibilidade do Crime Impossível, não sendo possível punir a tentativa 
inidônea; 

Favorecimento pessoal 

Art. 348 - Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de 
reclusão: 
Pena - detenção, de um a seis meses, e multa. 
§ 1º - Se ao crime não é cominada pena de reclusão: 
Pena - detenção, de quinze dias a três meses, e multa. 
§ 2º - Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica 
isento de pena. 

 
Já André será punido pela prática de crime de lesão corporal culposa. 
 

Crime Culposo 

- CP/40, Art. 18 - Diz-se o crime: 
 
II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 

- O crime culposo ocorre quando o agente pratica uma conduta voluntária, mas sem a intenção de 
produzir o resultado ocorrido. 

- O crime culposo ocorre por meio da negligência (falta de cuidado e desleixo em uma determinada 
situação), imprudência (ação que não foi pensada e foi feita sem recomendações) ou imperícia (falta 
de conhecimento técnico). 

- No crime culposo o resultado gerado não foi o que o agente pretendia (resultado involuntário), salvo 
culpa imprópria. 

- O crime culposo possui como característica a Previsibilidade Objetiva, que é quando o resultado ocorrido 
era logicamente previsível.  

- O crime culposo abrange também a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado 
ocasionado, além da tipicidade, que é a previsão do fato como crime de maneira expressa na lei. 

 
Gabarito: Letra E. 

(FCC/TRF - 5ª REGIÃO/2017) 
67) Édipo, irritado com as constantes festas que seu vizinho Laio promove à noite, atrapalhando seu 
descanso, resolve procurá-lo a fim de resolver definitivamente a situação. Para tanto, arma-se de uma 
espingarda e se dirige à casa de Laio, vindo a encontrá- lo distraído. Ato contínuo, aponta a arma em sua 
direção a fim de efetuar um disparo contra sua cabeça. Contudo, Jocasta, que, por coincidência, havia 
acabado de chegar ao local, surpreende e consegue impedir Édipo de seu intento, retirando-lhe a arma de 
sua mão, evitando, assim, o disparo fatal. A conduta de Édipo, para o Direito Penal, pode ser enquadrada 
no ordenamento jurídico como  
A) arrependimento posterior.  
B) desistência voluntária. 
C) crime tentado.  
D) circunstância atenuante.  
E) arrependimento eficaz.    

Comentário: 
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Crime por Tentativa 

- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do 
agente. 

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

- Não estarão, em regra, presentes os elementos resultado e nexo de causalidade, pois o crime não foi 
consumado; 

- O CP adota a teoria dualística, realística ou objetiva, que é aquela em que a tentativa é punida devido 
ao perigo efetivo causado ao bem jurídico tutelado. 

- A tentativa segue a regra da mesma pena do crime consumado, porém com uma redução de um a dois 
terços. 

- Todos os crimes admitem tentativa, salvo:  
* Crimes Culposos;  
* Crimes Preterdolosos; 
* Crimes Unissubsistentes; 
* Crimes Omissivos próprios;  
* Crimes de Perigo abstrato;  
* Contravenções Penais;  
* Crime de Atentado;  
* Crimes habituais; 

 
Gabarito: Letra C. 

(CESPE/ABIN/2018) 
68) Maria, esposa de Carlos, que cumpre pena de reclusão, era obrigada por ele, de forma reiterada, a levar 
drogas para dentro do sistema penitenciário, para distribuição. Carlos a ameaçava dizendo que, se ela não 
realizasse a missão, seu filho, enteado de Carlos, seria assassinado pelos comparsas soltos. Durante a 
revista de rotina em uma das visitas a Carlos, Maria foi flagrada carregando a encomenda. Por considerar 
que estava sob proteção policial, ela revelou o que a motivava a praticar tal conduta, tendo provado as 
ameaças sofridas a partir de gravações por ela realizadas. Em sua defesa, Carlos alegou que o crime não 
fora consumado. 
No que se refere a essa situação hipotética, julgue o próximo item. 
Carlos não será punido, pois, de fato, o crime não se consumou. 

Comentário: 
 
O crime de tráfico de drogas se consuma independentemente de resultado naturalístico, pois é um crime formal. 
 

TJ-MG - Julgado 

O bem jurídico tutelado no art. 12 da Lei de Tóxicos é a saúde pública', sendo certo que a potencialidade de 
perigo ou dano ao mesmo adentra na seara de ilicitude penal. E, pertencendo o crime de tráfico à 
categoria dos crimes formais - os quais dispensam a ocorrência de resultado naturalístico para sua 
caracterização - o simples acordo de vontade em relação à encomenda de substância entorpecente encerra 
em si a conduta criminosa, seja em relação ao seu adquirente, seja em relação ao seu destinatário, sendo 
despiciendo, pois, que ocorra a efetiva tradição da droga. 

 
Gabarito: Errado. 

(FCC/TRF - 5ª REGIÃO/2017) 
69) Considere: 
I. Não provocação voluntária do perigo. 
II. Exigibilidade de sacrifício do bem salvo.  
III. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo.  
IV. Conhecimento da situação justificante.  
V. Agressão atual ou pretérita.  
São requisitos do estado de necessidade o que se afirma APENAS em   
A) I, III e IV.  
B) II, III e IV. 
C) I, II e V.  
D) II, IV e V.  
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E) I, III e V.    

Comentário: 
 

Estado de Necessidade 

- Requisitos:  
* Perigo atual; 
* Ameaça a direito próprio ou alheio; 
* Situação de perigo não causada voluntariamente pelo sujeito; 
* Inexistência de dever legal de enfrentar o perigo 
* Inevitabilidade; 
* Inexigibilidade do sacrifício do direito ameaçado; 
* Elemento subjetivo do tipo permissivo. 

- CP/40. Art. 24 - Considera-se em 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 sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. 

- Caso o bem sacrificado seja de valor superior que o protegido o agente responderá pelo delito, porém 
com pena reduzida. 

- CP/40.Art.24 § 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser 
reduzida de um a dois terços. 

OBS: De acordo com o STJ, a mera alegação de miserabilidade não ocasiona o estado de necessidade 
para que seja excluída assim a ilicitude do fato, porém, ocorre exclusão de culpa quando inexigível 
conduta diversa. 

OBS: O agente pode ser protegido pelo estado de necessidade nos erros na execução. 

OBS: É possível o estado de necessidade recíproco, desde que as duas pessoas não tenham gerado 
situação de perigo. 

 
Gabarito: Letra A. 

(FCC/SEGEP-MA/2016) 
70) NÃO há crime quando o agente pratica o fato típico descrito na lei penal  
A) mediante coação irresistível ou em estrita obediência a ordem de superior hierárquico.  
B) por culpa, dolo eventual, erro sobre os elementos do tipo e excesso justificado.  
C) somente em estado de necessidade e legítima defesa.  
D) mediante erro sobre a pessoal contra a qual o crime é praticado, em concurso de pessoas culposo e nos casos 
de excesso doloso.  
E)  em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de 
direito.    

Comentário: 
 

Excludente de Ilicitude 

- Estado de necessidade; 
- Legítima defesa; 
- Estrito cumprimento de dever legal; 
- Exercício regular de direito. 

 

Excludente de Tipicidade 

- Caso fortuito; 
- Coação física irresistível; (é diferente de coação moral irresistível, que é excludente de 
culpabilidade) 
- Estado de inconsciência; 
- Erro de tipo inevitável (escusável); 
- Movimentos reflexos; 
- Princípio da Insignificância. 

 

Excludente de Culpabilidade 

- Erro inevitável sobre a ilicitude do fato. 
- Coação moral irresistível. 
- Obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. 
- Menoridade; 
- Doença Mental; 
- Desenvolvimento mental retardado ou incompleto; 
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- Embriaguez completa e acidental; 
- Erro de proibição inevitável; 
- Coação moral irresistível; 
- Obediência hierárquica. 

 
Gabarito: Letra E. 

(FCC/SEGEP-MA/2016) 
71) O Código Penal, ao tratar da relação de causalidade do crime, considera causa a 
A) emoção ou a paixão. 
B) delação. 
C) ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 
D) excludente de ilicitude. 
E) descriminante putativa.   

Comentário: 
 

Nexo de Causalidade 

- CP/40, Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe 
deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 

- É o elo da conduta com o resultado naturalístico; 

- Aplicado apenas aos crimes materiais; 

- O nexo de causalidade possui algumas teorias:  
* Teoria da Equivalência dos Antecedentes;  
* Teoria da Causalidade Adequada;  
* Teoria da Imputação Objetiva; 

Teoria da Equivalência dos Antecedentes 

- Estabelece que a causa é toda a ação ou omissão sem a qual o resultado não se teria produzido. 

- Tudo o que contribui, in concreto, para o resultado, é causa. 

- Estabelece que se uma das ações executadas pelo agente não tivesse ocorrido, o resultado teria 
deixado de acontecer.  

- Adotado pelo CP; 

- CP/40, Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe 
deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 

 
Gabarito: Letra C. 

(FCC/TCM-GO/2015) 
72) A consumação se dá nos crimes 
A) de mera conduta, com a ocorrência do resultado naturalístico. 
B) omissivos impróprios com a prática de conduta capaz de produzir o resultado naturalístico. 
C) permanentes, no momento em que cessa a permanência. 
D) omissivos próprios, com a simples omissão. 
E) culposos, com a prática da conduta imprudente, imperita ou negligente   

Comentário: 
 
Nos crimes omissivos próprios, basta a simples omissão. 
 

Crimes Omissivos 

Omissivos Puros ou Próprios 
Omissivos Impróprios ou Impuros ou Comissivo 

por Omissão 

Consistem nos crimes que resultam do não fazer o 
que a lei manda, sem dependência de qualquer 
resultado naturalístico.  
 
O resultado naturalístico é considerado irrelevante; 
 
São previstos em tipos penais específicos; 
 
Existe uma norma penal que descreve a omissão 
ou o não fazer. 
 
O omitente não responde pelo resultado, 

O agente (garantidor) possuía o dever legal de agir 
para evitar o resultado, porém não agiu, 
respondendo pelo resultado lesivo que ocorrer.  
 
O resultado naturalístico é relevante, sendo 
imputado ao agente que se omitiu.  
 
Nesses crimes, a conduta de omissão do agente ao 
resultado é normativa e não física, com isso o 
resultado é a ele imputado por descumprir a lei. 
 
Os delitos omissivos impróprios são crimes próprios, 
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perfazendo-se o crime com a simples omissão do 
agente. 

já que se exige do autor uma qualidade especial. 

Omissão de socorro 
 
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: 
 
Omissão de Notificação de Doença 
 
CP. Art. 269. Deixar o médico de denunciar à 
autoridade pública doença cuja notificação é 
compulsória: 

Relevância da omissão  
 
Art.13. § 2º - A omissão é penalmente relevante 
quando o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado. O dever de agir incumbe a quem: 
 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância; 
 
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de 
impedir o resultado; 
 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco 
da ocorrência do resultado. 

Não cabe tentativa. Cabe tentativa. 

OBS: Os crimes comissivos possuem uma relação de causalidade física ou natural, já os crimes 
comissivos por omissão possuem uma relação de causalidade normativa. 

 
Gabarito: Letra D. 

(FCC/TCM-RJ/2015) 
73) Há desistência voluntária quando o agente, embora tenha iniciado a execução de um delito, desiste de 
prosseguir na realização típica, atendendo sugestão de terceiro.    

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; 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/TCM-RJ/2015) 
74) Há arrependimento eficaz, quando o agente, após ter esgotado os meios de que dispunha para a 
prática do crime, arrepende-se e tenta, sem êxito, por todas as formas, impedir a consumação. 

Comentário: 
 
Apenas ocorrerá arrependimento eficaz se o agente não consuma o crime. Se não impediu o resultado, o 
arrependimento foi ineficaz, e o agente responde pelo crime. 
 

Consumação 

- O crime é oficialmente realizado atingindo o tipo penal previsto e causando a lesão jurídica 
apresentada em lei penal. 

- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos (conduta, resultado naturalístico, nexo de 
causalidade e tipicidade) de sua definição legal; 

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; 

 
Gabarito: Errado. 
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(FCC/TCM-RJ/2015) 
75) Em todos os crimes contra o patrimônio, o arrependimento posterior consistente na reparação 
voluntária e completa do prejuízo causado, implica a redução obrigatória da pena de um a dois terços. 

Comentário: 
 

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. 

(FCC/TCM-RJ/2015) 
76) Há crime impossível quando a consumação não ocorre pela utilização de meio relativamente inidôneo 
para produzir o resultado. 

Comentário: 
 

Crime Impossível ou Tentativa Inidônea 

- CP/40. Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 

- Consiste no ato que nunca seria consumado por causa da ineficácia absoluta do meio empregado ou 
devido à impropriedade absoluta do objeto. 

- O CP adota a teoria Objetiva da Punibilidade do Crime Impossível, não sendo possível punir a tentativa 
inidônea; 

 
Gabarito: Errado. 

(FCC/TCE-CE/2015) 
77) São elementos do crime doloso: 
A) previsibilidade objetiva e dever de cuidado objetivo. 
B) previsibilidade subjetiva e dever de cuidado objetivo.  
C) desejo do resultado e assunção do risco de produzi-lo.  
D) previsão do resultado pelo agente, mas que não se realize sinceramente a sua produção e especificidade do 
dolo.  
E) elemento subjetivo do tipo e previsibilidade subjetiva. 

Comentário: 
 

Crime Doloso 

- Consiste na vontade de querer cometer o crime (dolo direto) ou assumir o risco de produzi-lo com a 
sua conduta (dolo eventual). 

- CP/40,  Art. 18 - Diz-se o crime: 
 
I - doloso, quando o agente quis o resultado (Dolo direto) ou assumiu o risco de produzi-lo (dolo 
eventual); 

Tipos de Dolo 

* Dolo Direto (Natural); 
* Dolo direto de 2º grau; 
* Dolo Indireto; 
* Dolo genérico; 
* Dolo específico; 
* Dolo geral, por erro sucessivo ou Aberratio Causae; 
* Dolo Antecedente; 
* Dolo Atual; 
* Dolo Subsequente; 
* Dolo Normativo (Dolo Causal). 

Dolo Direto (Natural) 
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Consciência + Vontade de atingir determinado resultado. 
 
Ex: José assalta João para roubar o seu celular.  

Dolo Direto de 1º Grau 

O agente pretende atingir determinado resultado previamente planejado, sem ocorrer impactos a outros 
indivíduos. 
 
Ex: Antônia quer matar José porque não aceitou sair. Antônia pega um Rifle e atira direto no coração de 
José, que estava ao lado de seus amigos, atingindo, assim, seu objetivo. 

Dolo Direto de 2º Grau 

O agente pretende atingir determinado resultado, no entanto, para chegar nesse resultado, acaba como 
consequência necessária, tendo que atingir resultados não planejados para alcançar aquele que era 
almejado. 
 
Ex: Antônia quer matar João porque a traiu, com isso, Antônia joga uma bomba no carro em que João 
estava dirigindo mais duas pessoas. Antônia consegue o seu objetivo, que é matar João, sendo um dolo 
direto de 1º Grau, sendo que acaba atingindo resultados não planejados, que foi a morte de mais duas 
pessoas, sendo estas mortes dolo direto de 2º grau.  

Dolo Indireto 

Divide-se em: 
 
- Dolo Eventual 
 
A vontade do agente não está dirigida para a obtenção do resultado, pois ele quer algo diverso, mas, 
prevendo que o resultado possa ocorrer, assume assim mesmo a possibilidade de sua produção. Ou seja, o 
agente, conscientemente, admite e aceita o risco de produzir o resultado. 
 
Ex: João quer atirar no dedo do pé de José. No entanto, João aceita a possibilidade de a bala atingir a 
cabeça de José e matá-lo. 
 
- Dolo Alternativo 
 
O agente analisa os resultados que podem ser gerados e pretende atingir qualquer um deles. 
 
Ex: João quer atirar em José, não importando se vai gerar lesão corporal ou homicídio. 

Dolo Genérico 

Vontade de gerar alguma conduta tipificada penalmente, sem existir finalidade específica. 

Dolo Específico 

Vontade de gerar alguma conduta tipificada penalmente com finalidade específica.  
 
Extorsão 
 
CP/40. 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 de fazer alguma coisa 
 
Extorsão Mediante Sequestro 
 
CP/40. Art. 159 - Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como 
condição ou preço do resgate. 

Dolo Geral, por Erro Sucessivo ou Aberratio Causae 

O agente pensa que atingiu o seu objetivo com uma primeira conduta e pratica uma nova conduta com 
finalidade diversa, sendo que esta última foi a que causou efetivamente o resultado. 
 
Ex: Olívia atira em Krístofe e pensa que ele morreu, depois, ela joga Kristofe no mar para se desfazer do 
corpo, porém, Krístofe ainda estava vivo e acaba morrendo por afogamento, e não pelo tiro. 

Dolo Antecedente, Inicial ou Preordenado 

O agente possui desde o início a intenção de praticar a conduta dolosa. 

Dolo Atual ou Concomitante 

Ocorre quando o agente continua praticando os atos executórios para atingir o resultado. 

Dolo Subsequente 
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O agente pratica uma conduta lícita, porém muda sua vontade e passa a agir de forma ilícita. 
 
Ex: Apropriação Indébita (CP/40. Art. 169). Na apropriação indébita, a posse ou detenção da res se dá de 
forma lícita, sem qualquer ação ou omissão prévia por parte do agente, cujo elemento subjetivo somente 
ocorre a posteriori, ocasião em que passa a atuar como se o objeto lhe pertencesse. 

Dolo Normativo (Dolo Causal) 

Consciência + Vontade de lesar o bem jurídico + Consciência de Ilicitude (comprovar que sabia que era 
ilícito para o direito). 

 
Gabarito: Letra C. 

 (FCC/TCE-CE/2015) 
78) São elementos da tentativa: 
A) início de execução do tipo penal; falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente; dolo e 
culpa. 
B) início de execução do tipo penal; falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente; dolo. 
C) início de execução do tipo penal; falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente; culpa 
consciente. 
D) atos preparatórios; Início de execução do tipo penal; falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade 
do agente; dolo e culpa. 
E) atos preparatórios; Início de execução do tipo penal; falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade 
do agente; dolo. 

Comentário: 
 

Crime por Tentativa 

- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do 
agente. 

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

- Não estarão, em regra, presentes os elementos resultado e nexo de causalidade, pois o crime não foi 
consumado; 

- O CP adota a teoria dualística, realística ou objetiva, que é aquela em que a tentativa é punida devido 
ao perigo efetivo causado ao bem jurídico tutelado. 

- A tentativa segue a regra da mesma pena do crime consumado, porém com uma redução de um a dois 
terços. 

- Todos os crimes admitem tentativa, salvo:  
* Crimes Culposos;  
* Crimes Preterdolosos; 
* Crimes Unissubsistentes; 
* Crimes Omissivos próprios;  
* Crimes de Perigo abstrato;  
* Contravenções Penais;  
* Crime de Atentado;  
* Crimes habituais; 

 
Gabarito: Letra B. 

(FCC/TJ-CE/2014) 
79) Os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão são aqueles 
A) cuja consumação se protrai no tempo, enquanto perdurar a conduta.  
B) em que a relação de causalidade é normativa.  
C) praticados mediante o “não fazer” o que a lei manda, sem dependência de qualquer resultado naturalístico.  
D) que se consumam antecipadamente, sem dependência de ocorrer ou não o resultado desejado pelo agente.  
E) que o agente deixa de fazer o que estava obrigado, ainda que sem a produção de qualquer resultado. 

Comentário: 
 

Crimes Omissivos 

Omissivos Puros ou Próprios 
Omissivos Impróprios ou Impuros ou Comissivo 

por Omissão 

Consistem nos crimes que resultam do não fazer o O agente (garantidor) possuía o dever legal de agir 

https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/
https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/


 

@Quebrandoquestões 

 
75/111 

 

que a lei manda, sem dependência de qualquer 
resultado naturalístico.  
 
O resultado naturalístico é considerado irrelevante; 
 
São previstos em tipos penais específicos; 
 
Existe uma norma penal que descreve a omissão 
ou o não fazer. 
 
O omitente não responde pelo resultado, 
perfazendo-se o crime com a simples omissão do 
agente. 

para evitar o resultado, porém não agiu, 
respondendo pelo resultado lesivo que ocorrer.  
 
O resultado naturalístico é relevante, sendo 
imputado ao agente que se omitiu.  
 
Nesses crimes, a conduta de omissão do agente ao 
resultado é normativa e não física, com isso o 
resultado é a ele imputado por descumprir a lei. 
 
Os delitos omissivos impróprios são crimes próprios, 
já que se exige do autor uma qualidade especial. 

Omissão de socorro 
 
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: 
 
Omissão de Notificação de Doença 
 
CP. Art. 269. Deixar o médico de denunciar à 
autoridade pública doença cuja notificação é 
compulsória: 

Relevância da omissão  
 
Art.13. § 2º - A omissão é penalmente relevante 
quando o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado. O dever de agir incumbe a quem: 
 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância; 
 
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de 
impedir o resultado; 
 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco 
da ocorrência do resultado. 

Não cabe tentativa. Cabe tentativa. 

OBS: Os crimes comissivos possuem uma relação de causalidade física ou natural, já os crimes 
comissivos por omissão possuem uma relação de causalidade normativa. 

 
Gabarito: Letra B. 

 (FCC/TJ-AP/2014) 
80) Com relação à exclusão de ilicitude é correto afirmar: 
A) Há crime quando o agente pratica o fato em exclusão de ilicitude, havendo, no entanto, redução da pena. 
B) Considera-se em estado de necessidade quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 
C) Considera-se em legítima defesa 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 sacrifício, nas circunstâncias, não era 
razoável exigir-se. 
D) Pode alegar estado de necessidade mesmo quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. 
E) Ainda que o agente haja em caso de exclusão de ilicitude, este responderá pelo excesso doloso ou culposo. 

Comentário: 
 

Ilicitude 

É a contrariedade entre o fato típico praticado por alguém e o ordenamento jurídico, capaz de lesionar 
ou expor a perigo de lesão bens jurídicos penalmente protegidos. 

Excludentes de Ilicitude 

- As exclusões de ilicitude podem ser: 
* Genéricas; 
* Específicas; 

Excludentes Genéricas Excludentes Específicas 

São as que se aplicam a todo e qualquer crime, 
encontradas no Art. 23 do CP/40; 

São próprias de determinados crimes. 

CP/40. Art. 23 - Não há crime quando o agente 
pratica o fato:  
 
I - em estado de necessidade; 
 
II - em legítima defesa; 
 

Furto 
 
CP/40. Art. 156. § 2º - Não é punível a subtração 
de coisa comum fungível, cujo valor não excede a 
quota a que tem direito o agente. 
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III - em estrito cumprimento de dever legal ou no 
exercício regular de direito. 

 

Estado de Necessidade 

- Requisitos:  
* Situação de perigo atual a um bem jurídico próprio ou de terceiro, desde que não originada 
voluntariamente pelo agente;  
* O agente sacrifica o bem alheio para salvar a si próprio ou terceiro; 

A conduta do agente será  
* Inevitável: Quando não existir outra forma para o bem jurídico ser salvo;  
* Proporcional: Quando deve sacrificar os bens jurídicos de menor ou igual valor; (Conduta Proporcional) 

O agente age em um estado:  
* Agressivo: Quando quer salvar o seu bem jurídico, sacrificando um bem jurídico de terceiro que não 
influenciou a situação de perigo. 
* Defensivo: quando sacrifica um bem jurídico que causou situação de perigo. 

A situação de perigo pode ser:  
* Real: quando efetivamente existe;  
* Putativa: quando existe apenas na imaginação do agente; 

- CP/40. Art. 24 - Considera-se em 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 sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. 

 

Legítima Defesa 

- CP/40. 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. 

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em 
legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima 
mantida refém durante a prática de crimes. (Lei 13.964/2019) 

- Para ocorrer a legítima defesa a Agressão precisa ser:  
* Injusta;  
* Atual ou prestes a acontecer;  
* Contra direito próprio ou alheio;  
* de Reação Proporcional;  
 
OBS: O agente deve ter conhecimento da situação jurídica e ter a intenção de se defender.  

- A legitima defesa pode ser considerada:  
* Agressiva: Quando o agente revida uma agressão feita primeiramente por terceiro;  
* Defensiva: O agente apenas se defende, não revidando;  
* Própria: Proteção do próprio bem jurídico do agente;  
* De terceiro: Proteção de bem jurídico de outra pessoa;  
* Real: Agressão ocorre de fato no mundo real;  
* Putativa: Quando a agressão faz parte apenas da imaginação do agente; 

- O acusado deve provar a legítima defesa, não sendo esta presumida; 

- Caso o agente que revide atinja outra pessoa, estará ainda protegido pela excludente de ilicitude; 

 

Excesso Punível 

- Ocorre quando a excludente de ilicitude é utilizada de maneira irregular, ou seja, a excludente é 
realizada de maneira desproporcional ou a circunstância não permite. 

- CP/40. Art. 23, Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo 
excesso doloso ou culposo. 

 
Gabarito: Letra E. 

(FCC/TJ-AP/2014) 
81) É correto afirmar que: 
A) 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. 
B) O agente que, involuntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, 
não responde pelos atos já praticados. 
C) Diz-se o crime tentado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. 
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D) Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, exceto 
culposamente. 
E) Não se pune a tentativa quando, por absoluta impropriedade do meio ou por ineficácia absoluta do objeto, é 
impossível consumar-se o crime. 

Comentário: 
 
Letra A: Correta. 
 

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; 

 
Letra B: Errada. 
 

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; 

 
Letra C: Errada. 
 

Crime por Tentativa 

- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do 
agente. 

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

- Não estarão, em regra, presentes os elementos resultado e nexo de causalidade, pois o crime não foi 
consumado; 

- O CP adota a teoria dualística, realística ou objetiva, que é aquela em que a tentativa é punida devido 
ao perigo efetivo causado ao bem jurídico tutelado. 

- A tentativa segue a regra da mesma pena do crime consumado, porém com uma redução de um a dois 
terços. 

- Todos os crimes admitem tentativa, salvo:  
* Crimes Culposos;  
* Crimes Preterdolosos; 
* Crimes Unissubsistentes; 
* Crimes Omissivos próprios;  
* Crimes de Perigo abstrato;  
* Contravenções Penais;  
* Crime de Atentado;  
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* Crimes habituais; 

 
Letra D: Errada. 
 
CP/40. Art. 19 - Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao 
menos culposamente 
 
Letra E: Errada. 
 

Crime Impossível ou Tentativa Inidônea 

- CP/40. Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 

- Consiste no ato que nunca seria consumado por causa da ineficácia absoluta do meio empregado ou 
devido à impropriedade absoluta do objeto. 

- O CP adota a teoria Objetiva da Punibilidade do Crime Impossível, não sendo possível punir a tentativa 
inidônea; 

 
Gabarito: Letra A. 

(FCC/MPE-PA/2014) 
82) Segundo sua classificação doutrinária dominante, o chamado ofendículo pode mais precisamente 
caracterizar situação de exclusão de 
A) antijuridicidade. 
B) tipicidade. 
C) periculosidade. 
D) culpabilidade. 
E) punibilidade. 

Comentário: 
 
Ofendículos são instrumentos de defesa utilizados para a proteção da propriedade, e excluem a antijuricidade 
(ilicitude), estando previstos no CP Art. 23. 
 
Exclusão de ilicitude 
 
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:  
 
I - em estado de necessidade; 
 
II - em legítima defesa; 
 
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito (Ofendículo) 
 
Gabarito: Letra A. 

(IBFC/SEAP-MG/2018) 
83) Não há de se falar em crime quando o autor pratica a conduta: 
A) em estrito cumprimento de dever legal e no exercício regular de direito. 
B) em estrito cumprimento de dever legal e na obediência hierárquica. 
C) no exercício regular de direito e na coação moral irresistível. 
D) em excesso de estado de necessidade e na inimputabilidade. 
E) em legítima defesa recíproca e no erro de direito. 

Comentário: 
 
Exclusão de ilicitude 
 
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:  
 
I - em estado de necessidade; 
 
II - em legítima defesa; 
 
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito (Ofendículo) 
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Gabarito: Letra A. 

(FCC/IAPEN-AP/2018) 
84) Não há crime quando o agente pratica o fato 
A) mediante mera tentativa. 
B) com imprudência, negligência ou imperícia. 
C) com arrependimento posterior. 
D) no exercício regular de direito. 
E) em concurso de pessoas. 

Comentário: 
 
Exclusão de ilicitude 
 
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:  
 
I - em estado de necessidade; 
 
II - em legítima defesa; 
 
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito (Ofendículo) 
 
Gabarito: Letra D. 

(FCC/TCE-PI/2014) 
85) Em direito penal:  
I. Reconhecida a tentativa, a pena há de ser diminuída na proporção inversa do iter criminis percorrido 
pelo agente.  
II. A causalidade, nos crimes comissivos por omissão, não é fática, mas jurídica, consistente em não haver 
atuado o omitente, como devia e podia, para impedir o resultado.  
III. O crime culposo comissivo por omissão pressupõe a violação por parte do omitente do dever de agir 
para impedir o resultado.  
IV. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, exclui a punibilidade e se confunde com o 
desconhecimento da lei.  
Está correto o que se afirma APENAS em 
A) I, II e III. 
B) I, II e IV. 
C) II, III e IV. 
D) III e IV. 
E) I e III. 

Comentário: 
 
Item I: Correto. 
 

Crime por Tentativa 

- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do 
agente. 

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

- Não estarão, em regra, presentes os elementos resultado e nexo de causalidade, pois o crime não foi 
consumado; 

- O CP adota a teoria dualística, realística ou objetiva, que é aquela em que a tentativa é punida devido 
ao perigo efetivo causado ao bem jurídico tutelado. 

- A tentativa segue a regra da mesma pena do crime consumado, porém com uma redução de um a dois 
terços. 

- Todos os crimes admitem tentativa, salvo:  
* Crimes Culposos;  
* Crimes Preterdolosos; 
* Crimes Unissubsistentes; 
* Crimes Omissivos próprios;  
* Crimes de Perigo abstrato;  
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* Contravenções Penais;  
* Crime de Atentado;  
* Crimes habituais; 

 
Item II: Correto. 
 
CP, art 13, § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. 
O dever de agir incumbe a quem: 
 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 
 
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 
 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. 
 
Item III: Correto. 
 

Crimes Omissivos 

Omissivos Puros ou Próprios 
Omissivos Impróprios ou Impuros ou Comissivo 

por Omissão 

Consistem nos crimes que resultam do não fazer o 
que a lei manda, sem dependência de qualquer 
resultado naturalístico.  
 
O resultado naturalístico é considerado irrelevante; 
 
São previstos em tipos penais específicos; 
 
Existe uma norma penal que descreve a omissão 
ou o não fazer. 
 
O omitente não responde pelo resultado, 
perfazendo-se o crime com a simples omissão do 
agente. 

O agente (garantidor) possuía o dever legal de agir 
para evitar o resultado, porém não agiu, 
respondendo pelo resultado lesivo que ocorrer.  
 
O resultado naturalístico é relevante, sendo 
imputado ao agente que se omitiu.  
 
Nesses crimes, a conduta de omissão do agente ao 
resultado é normativa e não física, com isso o 
resultado é a ele imputado por descumprir a lei. 
 
Os delitos omissivos impróprios são crimes próprios, 
já que se exige do autor uma qualidade especial. 

Omissão de socorro 
 
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: 
 
Omissão de Notificação de Doença 
 
CP. Art. 269. Deixar o médico de denunciar à 
autoridade pública doença cuja notificação é 
compulsória: 

Relevância da omissão  
 
Art.13. § 2º - A omissão é penalmente relevante 
quando o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado. O dever de agir incumbe a quem: 
 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância; 
 
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de 
impedir o resultado; 
 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco 
da ocorrência do resultado. 

Não cabe tentativa. Cabe tentativa. 

OBS: Os crimes comissivos possuem uma relação de causalidade física ou natural, já os crimes 
comissivos por omissão possuem uma relação de causalidade normativa. 

 
Item IV: Errado 
 

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. 

- O erro de proibição pode ser:  
* Escusável; 
* Inescusável. 
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Escusável Inescusável 

O agente não tinha noção que sua conduta era 
contrária ao direito, excluindo a sua 
culpabilidade. 

O agente tinha noção que sua conduta poderia ser 
considerada ilícita, não se excluindo sua culpa, 
respondendo com pena reduzida de um sexto a 
um terço. 

- CP/40, 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. 

- O erro de proibição pode ser direto ou indireto, que é quando o agente acredita que existe uma causa 
de justificação que o ampare. 

Erro de Tipo Permissivo X Erro de Proibição Indireto 

- Erro de Tipo Permissivo: O agente atua pensando que estão presentes os requisitos que caracterizam 
a causa de justificação. 

- Erro de Proibição Indireto: O agente acredita que existe, em abstrato, alguma causa de justificação 
que autorize sua conduta. 

 
Gabarito: Letra A. 

(FCC/TRT-18/2014) 
86) É causa de exclusão da tipicidade, 
A) a insignificância do fato ou a sua adequação social, segundo corrente doutrinária e jurisprudencial. 
B) o erro inevitável sobre a ilicitude do fato. 
C) a coação moral irresistível. 
D) a não exigibilidade de conduta diversa. 
E) a obediência hierárquica. 

Comentário: 
 

Excludente de Ilicitude 

- Estado de necessidade; 
- Legítima defesa; 
- Estrito cumprimento de dever legal; 
- Exercício regular de direito. 

 

Excludente de Tipicidade 

- Caso fortuito; 
- Coação física irresistível; (é diferente de coação moral irresistível, que é excludente de 
culpabilidade) 
- Estado de inconsciência; 
- Erro de tipo inevitável (escusável); 
- Movimentos reflexos; 
- Princípio da Insignificância. 

 

Excludente de Culpabilidade 

- Erro inevitável sobre a ilicitude do fato. 
- Coação moral irresistível. 
- Obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. 
- Menoridade; 
- Doença Mental; 
- Desenvolvimento mental retardado ou incompleto; 
- Embriaguez completa e acidental; 
- Erro de proibição inevitável; 
- Coação moral irresistível; 
- Obediência hierárquica. 

 
Gabarito: Letra A. 

(FCC/Câmara Municipal de São Paulo - SP/2014) 
87) Na tentativa punível, o correspondente abatimento na pena intensifica-se segundo 
A) a aptidão para consumar.  
B) a periculosidade demonstrada.  
C) a lesividade já efetivada. 
D) o itinerário já percorrido.  
E) o exaurimento já alcançado. 
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Comentário: 
 

Crime por Tentativa 

- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do 
agente. 

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

- Não estarão, em regra, presentes os elementos resultado e nexo de causalidade, pois o crime não foi 
consumado; 

- O CP adota a teoria dualística, realística ou objetiva, que é aquela em que a tentativa é punida devido 
ao perigo efetivo causado ao bem jurídico tutelado. 

- A tentativa segue a regra da mesma pena do crime consumado, porém com uma redução de um a dois 
terços. 

- Todos os crimes admitem tentativa, salvo:  
* Crimes Culposos;  
* Crimes Preterdolosos; 
* Crimes Unissubsistentes; 
* Crimes Omissivos próprios;  
* Crimes de Perigo abstrato;  
* Contravenções Penais;  
* Crime de Atentado;  
* Crimes habituais; 

 
Gabarito: Letra D. 

(FCC/IAPEN-AP/2018) 
88) O crime é tentado quando 
A) o agente é preso em flagrante imediatamente após a prática do crime. 
B) o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 
C) a conduta do agente é reconhecida como insignificante. 
D) o agente pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, direito próprio ou alheio. 
E) iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 

Comentário: 
 
CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
 
Gabarito: Letra E. 

(FUMARC/PC-MG/2018) 
89) Com relação ao iter criminis, é CORRETO afirmar: 
A) No crime falho ou na tentativa imperfeita, o processo de execução é integralmente realizado pelo agente e o 
resultado é atingido. 
B) Não existe desistência voluntária no caso de agente que desiste de prosseguir com os atos de execução por 
conselho de seu advogado, já que ausente a voluntariedade. 
C) Com relação à tentativa, o Código Penal adota, como regra, a teoria objetiva e aplica ao agente a pena 
correspondente ao crime consumado, reduzida de um a dois terços, conforme maior ou menor tenha sido a 
proximidade do resultado almejado. 
D) O arrependimento posterior tem natureza jurídica de causa de exclusão da tipicidade, desde que restituída a 
coisa ou reparado o dano nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça até o recebimento da denúncia 
ou queixa. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 

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. 
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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. 

 
Letra B: Errada. 
 
A desistência voluntária pode ser influenciada por terceiros para que o agente, posteriormente, passe a querer por 
vontade própria desistir do crime. 
 
Letra C: Correta. 
 
O CP adota a teoria dualística, realística ou objetiva, que é aquela em que a tentativa é punida devido ao 
perigo efetivo causado ao bem jurídico tutelado. 
 
CP/40. Art. 14. Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena 
correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. (TEORIA OBJETIVA) 
 
Letra D: Errada. 
 

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. 

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

 
Gabarito: Letra C. 

(VUNESP/PC-BA/2018) 
90) Dentro do tema do crime consumado e tentado, é correto afirmar que 
A) os crimes unissubsistentes admitem tentativa. 
B) os crimes omissivos impróprios consumam-se com a ação ou omissão prevista e punida na norma penal 
incriminadora. 
C) só haverá consumação do crime quando ocorre resultado naturalístico ou material. 
D) há tentativa cruenta quando o objeto material não é atingido, ou seja, o bem jurídico não é lesionado. 
E) não admitem tentativa os crimes de atentado ou de empreendimento. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 
Os crimes unissubsistentes não admitem tentativa. 
 
Letra B: Errada. 
 

Crimes Omissivos 

Omissivos Puros ou Próprios 
Omissivos Impróprios ou Impuros ou Comissivo 

por Omissão 

Consistem nos crimes que resultam do não fazer o 
que a lei manda, sem dependência de qualquer 
resultado naturalístico.  
 
O resultado naturalístico é considerado irrelevante; 
 

O agente (garantidor) possuía o dever legal de agir 
para evitar o resultado, porém não agiu, 
respondendo pelo resultado lesivo que ocorrer.  
 
O resultado naturalístico é relevante, sendo 
imputado ao agente que se omitiu.  
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São previstos em tipos penais específicos; 
 
Existe uma norma penal que descreve a omissão 
ou o não fazer. 
 
O omitente não responde pelo resultado, 
perfazendo-se o crime com a simples omissão do 
agente. 

 
Nesses crimes, a conduta de omissão do agente ao 
resultado é normativa e não física, com isso o 
resultado é a ele imputado por descumprir a lei. 
 
Os delitos omissivos impróprios são crimes próprios, 
já que se exige do autor uma qualidade especial. 

Omissão de socorro 
 
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: 
 
Omissão de Notificação de Doença 
 
CP. Art. 269. Deixar o médico de denunciar à 
autoridade pública doença cuja notificação é 
compulsória: 

Relevância da omissão  
 
Art.13. § 2º - A omissão é penalmente relevante 
quando o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado. O dever de agir incumbe a quem: 
 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância; 
 
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de 
impedir o resultado; 
 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco 
da ocorrência do resultado. 

Não cabe tentativa. Cabe tentativa. 

OBS: Os crimes comissivos possuem uma relação de causalidade física ou natural, já os crimes 
comissivos por omissão possuem uma relação de causalidade normativa. 

 
Letra C: Errada. 
 
Sendo o crime formal, não será exigido resultado naturalístico para ser consumado. 
 
Letra D: Errada. 
 
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. 
 
Letra E: Correta. 
 
Gabarito: Letra E. 

(FCC/TRF - 3ª REGIÃO/2014) 
91) Não há crime sem. 
A) dolo.  
B) resultado naturalístico. 
C) imprudência.  
D) conduta.  
E) lesão. 

Comentário: 
 

Crime - Conceito 

- O conceito de crime ou Delito pode ser dividido em três aspectos:  
* Sentido Material;  
* Sentido Formal ou Legal;  
* Sentido Analítico. 

Sentido Material 

Crime consiste na conduta de um indivíduo que afeta ou apresenta perigo a um bem jurídico de 
terceiro; sendo este bem relevante, ocorre a proteção pelo direito penal. (Valorização do crime enquanto 
conteúdo.) 

Sentido Formal ou Legal 

Crime é a infração penal que a lei estabelece pena de reclusão ou detenção, podendo ser de maneira 
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isolada, alternativa ou cumulativa com multa. 

- LICP/40. Art 1º Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, 
quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a 
infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, 
alternativa ou cumulativamente. 

OBS: Uma conduta pode ser considerada formalmente crime, mas não será materialmente crime caso 
não traga lesão ou ameaça a um bem jurídico de um terceiro, 

Sentido Analítico 

É dividido em três teorias. 

Teoria Quadripartida Crime é o fato típico, ilícito, culpável e punível. (Não se aplica); 

Teoria Tripartida Crime é o fato típico, ilícito e culpável. (Predomina no Brasil); 

Teoria Bipartida Crime é o fato típico e ilícito. 

- Com isso considera-se crime a infração penal que a lei estabelece pena de reclusão ou detenção, 
podendo ser de maneira isolada, alternativa ou cumulativa com multa. 

Contravenção Penal 

- São consideradas penas com uma menor relevância para sociedade, como a pena de prisão simples ou 
de multa, ou ambas. 

- LICP/40. Art 1º Considera-se...contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena 
de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. 

Fato Típico do Crime 

- O fato típico do crime se divide em 04 elementos:  
* Conduta humana;  
* Resultado Naturalístico;  
* Nexo de Causalidade;  
* Tipicidade; 

Conduta humana 

- Se divide em três teorias:  
* Teoria Causal-Naturalística;  
* Teoria Finalista;  
* Teoria Social. 

Teoria Causal-Naturalística 

- Conduta é a ação humana; 

- Estabelece que não é preciso analisar o conteúdo da vontade no momento da conduta, mas apenas no 
estudo da culpabilidade; 

- A conduta seria um processo físico-causal, sendo a finalidade objeto de análise apenas na culpabilidade 
e não no momento da conduta;  

- Teoria não aplicada. 

Teoria Finalista 

- Criada por Hans Welzel. 

- Teoria adotada no CP; 

A conduta é a soma do caráter objetivo (ação ou omissão) mais o subjetivo (vontade), ou seja, é a ação 
ou omissão voluntária feita para atingir uma finalidade; 

Pode ser apontada como precursora da moderna teoria da imputação objetiva, ao evidenciar a ilicitude como 
contrariedade a uma “norma de determinação” (perspectiva ex ante). 

O dolo pertence à conduta, tendo como seus componentes a intencionalidade (elemento volitivo) e a 
previsão do resultado (elemento intelectual). A potencial consciência da ilicitude, que é um dos 
elementos normativos da culpabilidade, não integra o dolo. 

- O dolo e a culpa passaram a integrar o fato típico (tipicidade) e deixaram de fazer parte dos elementos da 
culpabilidade, tendo esta os seguintes elementos: 
 
a) Imputabilidade; 
 
b) Potencial Consciência da Ilicitude; 
 
c) Exigibilidade de Conduta Diversa. 

O erro de tipo, previsto no art. 20, do Código Penal, é uma afirmação de que o dolo está na ação. A 
caracterização do erro de tipo afasta o dolo e torna, em consequência, o fato atípico. 

CP/40, 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. 
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Gabarito: Letra D. 

(FCC/DPE-CE/2014) 
92) Segundo entendimento doutrinário, o consentimento do ofendido (quando não integra a própria 
descrição típica), a adequação social e a inexigibilidade de conduta diversa constituem causas supralegais 
de exclusão, respectivamente, da 
A) tipicidade, da culpabilidade e da ilicitude. 
B) culpabilidade, da tipicidade e da ilicitude. 
C) ilicitude, da tipicidade e da culpabilidade. 
D) ilicitude, da culpabilidade e da tipicidade. 
E) culpabilidade, da ilicitude e da tipicidade. 

Comentário: 
 
Consentimento do Ofendido: Excludente de Ilicitude; 
 
Adequação Social: Excludente de Tipicidade; 
 
Inexigibilidade de Conduta Diversa: Excludente de Culpabilidade. 
 
Gabarito: Letra C. 

(FCC/ TCE-GO/2014) 
93) A adequação perfeita entre o fato natural, concreto, e a descrição abstrata contida na lei denomina-se 
A) culpabilidade. 
B) tipicidade. 
C) antijuridicidade. 
D) relação de causalidade. 
E) consunção. 

Comentário: 
 

Tipicidade 

Trata-se da adequação do fato concreto com a descrição do fato delituoso contida na lei penal. 

- A tipicidade pode ser:  
* Tipicidade Formal;  
* Tipicidade Material; 

Tipicidade Formal 

É a conduta exercida pelo agente que está estabelecida (tipificada) na norma penal. (Conduta praticada 
+ previsão na lei penal); 

OBS: Adequação Imediata (Tipicidade Direta) ocorre quando a conduta praticada pelo agente é aquela 
apresentada no tipo penal, sem análise de outro dispositivo, já a adequação mediata (Tipicidade 
Indireta) ocorre quando é preciso a análise de mais de um dispositivo para adequar o tipo penal que o 
agente cometeu. 

Tipicidade Material 

Consiste em averiguar se uma conduta formalmente típica causou ofensa intolerável ao objeto jurídico 
penalmente protegido. 
 
Se a conduta do agente não ocasionar uma lesão relevante ao bem jurídico, não ocorrerá tipicidade 
material, apesar de existir previsão legal. 

 
Gabarito: Letra B. 

(FCC/TCM-GO/2015) 
94) Fernando deu início à execução de um delito material, praticando atos capazes de produzir o resultado 
lesivo. Todavia, aliou-se à sua ação uma concausa  
I. preexistente, absolutamente independente em relação à conduta do agente que, por si só, produziu o 
resultado.  
II. concomitante, absolutamente independente em relação à conduta do agente que, por si só, produziu o 
resultado. 
III. superveniente, relativamente independente em relação à conduta do agente, situada na mesma linha de 
desdobramento físico da conduta do agente, concorrendo para a produção do resultado.  
IV. superveniente, relativamente independente em relação à conduta do agente, sem guardar posição de 
homogeneidade em relação à conduta do agente e que, por si só, produziu o resultado.  
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O resultado lesivo NÃO será imputado a Fernando, que responderá apenas pelos atos praticados, nas 
situações indicadas em 
A) I, II e IV. 
B) III e IV. 
C) I e III. 
D) I e II. 
E) II, III e IV. 

Comentário: 
 

Teoria da Causalidade Adequada 

- Adotada pelo C.P em situações específicas; 

- Ocorre nos casos de concausa superveniente relativamente independente que, por si só, produz 
resultado.  
 
Nesse caso, a causa superveniente não é consequência da causa original da conduta concorrente, sendo 
assim, considerada um evento fora da linha da normalidade. 

- Concausas: Circunstâncias (preexistentes, concomitantes ou supervenientes) que são exercidas 
paralelamente à ação do agente, influenciando no curso do resultado. 

- As concausas podem ser:  
* Absolutamente independentes;  
 
* Relativamente independentes. 

Absolutamente Independentes 

Não se vinculam à conduta do agente para gerar o resultado, podendo existir antes da conduta, surgir 
durante ou depois.  
 
Com isso, a conduta do agente não contribui para o resultado, não respondendo por este. 

Relativamente Independentes 

Vinculam-se à conduta do agente para gerar o resultado, podendo existir antes da conduta, surgir 
durante e depois.  
 
Com isso, como a conduta do agente é causa para o resultado, aquele responde por este. 

OBS: Nas concausas supervenientes relativamente independentes, a causa superveniente pode: 
 
* Produzir por si só o resultado; (Teoria da Causalidade Adequada) 
 
* Ser consequência natural da ação do agente e influenciar na produção do resultado. 

CP. Art. 13, § 1º- A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por 
si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. 

 
Gabarito: Letra A. 

(FCC/TCM-GO/2015) 
95) A respeito do dolo e da culpa, é correto afirmar que 
A) na culpa consciente o agente prevê o resultado e admite a sua ocorrência como consequência provável da sua 
conduta. 
B) no dolo eventual o agente prevê a ocorrência do resultado, mas espera sinceramente que ele não aconteça. 
C) a imprudência é a ausência de precaução, a falta de adoção das cautelas exigíveis por parte do agente. 
D) a imperícia é a prática de conduta arriscada ou perigosa, aferida pelo comportamento do homem médio. 
E) é previsível o fato cujo possível superveniência não escapa à perspicácia comum. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 

Culpa Consciente 

- O agente vê que é possível o resultado, mas crê que não ocorrerá, não assumindo assim o risco, pois 
pensa que evitará.  
 

- 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. 
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Letra B: Errada. 
 

Culpa Consciente 

- O agente vê que é possível o resultado, mas crê que não ocorrerá, não assumindo assim o risco, pois 
pensa que evitará.  

- 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. 

 
Letra C: Errada. 
 
A NEGLIGÊNCIA é a ausência de precaução, a falta de adoção das cautelas exigíveis por parte do agente. 
 
Letra D: Errada. 
 
A IMPRUDÊNCIA é a prática de conduta arriscada ou perigosa, aferida pelo comportamento do homem médio. 
 
Letra E: Correta. 
 

Nelson Hungria 

Existe previsibilidade quando o agente, nas circunstâncias em que se encontrou, podia, segundo a 
experiência geral, ter-se representado como possíveis as consequências lesivas do seu ato. Previsível é o 
fato cuja possível superveniência não escapa à perspicácia comum. Por outras palavras: é previsível o fato, 
sob o prisma penal, quando a previsão do seu advento, no caso concreto, podia ser exigida do homem 
normal ou comum. 
Fonte: HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, vol. V , 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, pp. 184/185 

 
Gabarito: Letra E. 

(VUNESP/PC-SP/2018) 
96) “Existe_________ quando o agente prevê o resultado, mas espera, sinceramente, que não ocorrerá; 
configura- se _________ quando a vontade do agente não está dirigida para a obtenção do resultado, pois 
ele quer algo diverso, mas, prevendo que o evento possa ocorrer, assume assim mesmo a possibilidade 
de sua produção.” 
Assinale a alternativa que correta e respectivamente completa as lacunas. 
A) dolo indireto ... dolo alternativo 
B) dolo eventual ... culpa consciente 
C) culpa inconsciente ... culpa consciente 
D) culpa consciente ... dolo eventual 
E) culpa inconsciente ... dolo eventual  

Comentário: 
 

Culpa Consciente x Dolo Eventual 

Culpa Consciente Dolo Eventual 

O agente prevê o resultado e espera que não 
aconteça. 

O agente prevê o resultado e admite e aceita o 
risco de produzi-lo, 

 
Gabarito: Letra D. 

(CESPE/PRF/2019) 
97) Cleiton, policial rodoviário federal e professor de curso de direção defensiva e ofensiva, viajava de 
carro com sua namorada, Gisele. Durante a viagem, Gisele reclamou da alta velocidade empreendida pelo 
namorado e o alertou da possibilidade de causar um acidente, tendo em vista o tempo chuvoso. Cleiton, 
por sua vez, respondeu que nada aconteceria, porque ele era um profissional competente, de excelência, 
que ensinava outros policiais rodoviários federais a pilotarem viaturas. Entretanto, durante uma curva, o 
veículo derrapou na pista molhada, o carro ficou desgovernado, capotou e Gisele faleceu 
instantaneamente. Cleiton sofreu pequenas escoriações. A perícia feita no local constatou excesso de 
velocidade. 
A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. 
Cleiton agiu com dolo eventual, devendo responder pela prática de homicídio doloso. 

Comentário: 
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Trata-se de uma culpa consciente. 
 

Culpa Consciente x Dolo Eventual 

Culpa Consciente Dolo Eventual 

O agente prevê o resultado e espera que não 
aconteça. 

O agente prevê o resultado e admite e aceita o 
risco de produzi-lo, 

 
Gabarito: Errado. 

(FCC/TCE-SP/2011) 
98) Os crimes que resultam do não fazer o que a lei manda, sem dependência de qualquer resultado 
naturalístico, são chamados de  
A) comissivos por omissão. 
B) formais. 
C) omissivos próprios. 
D) comissivos. 
E) omissivos impróprios. 

Comentário: 
 

Crimes Omissivos 

Omissivos Puros ou Próprios 
Omissivos Impróprios ou Impuros ou Comissivo 

por Omissão 

Consistem nos crimes que resultam do não fazer o 
que a lei manda, sem dependência de qualquer 
resultado naturalístico.  
 
O resultado naturalístico é considerado irrelevante; 
 
São previstos em tipos penais específicos; 
 
Existe uma norma penal que descreve a omissão 
ou o não fazer. 
 
O omitente não responde pelo resultado, 
perfazendo-se o crime com a simples omissão do 
agente. 

O agente (garantidor) possuía o dever legal de agir 
para evitar o resultado, porém não agiu, 
respondendo pelo resultado lesivo que ocorrer.  
 
O resultado naturalístico é relevante, sendo 
imputado ao agente que se omitiu.  
 
Nesses crimes, a conduta de omissão do agente ao 
resultado é normativa e não física, com isso o 
resultado é a ele imputado por descumprir a lei. 
 
Os delitos omissivos impróprios são crimes próprios, 
já que se exige do autor uma qualidade especial. 

Omissão de socorro 
 
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: 
 
Omissão de Notificação de Doença 
 
CP. Art. 269. Deixar o médico de denunciar à 
autoridade pública doença cuja notificação é 
compulsória: 

Relevância da omissão  
 
Art.13. § 2º - A omissão é penalmente relevante 
quando o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado. O dever de agir incumbe a quem: 
 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância; 
 
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de 
impedir o resultado; 
 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco 
da ocorrência do resultado. 

Não cabe tentativa. Cabe tentativa. 

OBS: Os crimes comissivos possuem uma relação de causalidade física ou natural, já os crimes 
comissivos por omissão possuem uma relação de causalidade normativa. 

 
Gabarito: Letra C. 

(FCC/TCE-SP/2011) 
99) No estado de necessidade,  
A) há necessariamente reação contra agressão. 
B) o agente responderá apenas pelo excesso culposo. 
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C) deve haver proporcionalidade entre a gravidade do perigo que ameaça o bem jurídico e a gravidade da lesão 
causada. 
D) a ameaça deve ser apenas a direito próprio. 
E) inadmissível a modalidade putativa. 

Comentário: 
 

Estado de Necessidade 

- Requisitos:  
* Perigo atual; 
* Ameaça a direito próprio ou alheio; 
* Situação de perigo não causada voluntariamente pelo sujeito; 
* Inexistência de dever legal de enfrentar o perigo 
* Inevitabilidade; 
* Inexigibilidade do sacrifício do direito ameaçado; 
* Elemento subjetivo do tipo permissivo. 

- CP/40. Art. 24 - Considera-se em 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 sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. 

- Caso o bem sacrificado seja de valor superior que o protegido o agente responderá pelo delito, porém 
com pena reduzida. 

- CP/40.Art.24 § 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser 
reduzida de um a dois terços. 

OBS: De acordo com o STJ, a mera alegação de miserabilidade não ocasiona o estado de necessidade 
para que seja excluída assim a ilicitude do fato, porém, ocorre exclusão de culpa quando inexigível 
conduta diversa. 

OBS: O agente pode ser protegido pelo estado de necessidade nos erros na execução. 

OBS: É possível o estado de necessidade recíproco, desde que as duas pessoas não tenham gerado 
situação de perigo. 

 
Gabarito: Letra C. 

(FCC/TCE-SP/2011) 
100) Para a doutrina finalista, o dolo integra a  
A) culpabilidade. 
B) tipicidade. 
C) ilicitude. 
D) antijuridicidade. 
E) punibilidade. 

Comentário: 
 

Fato Típico do Crime 

- O fato típico do crime se divide em 04 elementos:  
* Conduta humana;  
* Resultado Naturalístico;  
* Nexo de Causalidade;  
* Tipicidade; 

Conduta humana 

- Se divide em três teorias:  
* Teoria Causal-Naturalística;  
* Teoria Finalista;  
* Teoria Social. 

Teoria Causal-Naturalística 

- Conduta é a ação humana; 

- Estabelece que não é preciso analisar o conteúdo da vontade no momento da conduta, mas apenas no 
estudo da culpabilidade; 

- A conduta seria um processo físico-causal, sendo a finalidade objeto de análise apenas na culpabilidade 
e não no momento da conduta;  

- Teoria não aplicada. 

Crime = FATO TÍPICO + ILICITUDE + CULPABILIDADE 
OBS: Dolo e culpa estão na culpabilidade. 

Teoria Finalista 
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- Criada por Hans Welzel. 

- Teoria adotada no CP; 

A conduta é a soma do caráter objetivo (ação ou omissão) mais o subjetivo (vontade), ou seja, é a ação 
ou omissão voluntária feita para atingir uma finalidade; 

Pode ser apontada como precursora da moderna teoria da imputação objetiva, ao evidenciar a ilicitude como 
contrariedade a uma “norma de determinação” (perspectiva ex ante). 

O dolo pertence à conduta, tendo como seus componentes a intencionalidade (elemento volitivo) e a 
previsão do resultado (elemento intelectual). A potencial consciência da ilicitude, que é um dos 
elementos normativos da culpabilidade, não integra o dolo. 

- O dolo e a culpa passaram a integrar o fato típico (tipicidade) e deixaram de fazer parte dos elementos da 
culpabilidade, tendo esta os seguintes elementos: 
 
a) Imputabilidade; 
 
b) Potencial Consciência da Ilicitude; 
 
c) Exigibilidade de Conduta Diversa. 

O erro de tipo, previsto no art. 20, do Código Penal, é uma afirmação de que o dolo está na ação. A 
caracterização do erro de tipo afasta o dolo e torna, em consequência, o fato atípico. 

CP/40, 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. 

Teoria Social 

- A conduta seria a ação humana voluntária e dotada de alguma relevância social; 

 
Gabarito: Letra B. 

(FCC/DPE-AM/2018) 
101) O erro de tipo, no Direito Penal,  
A) exclui a culpabilidade subjetiva, impedindo a punição do agente.   
B) quando escusável, permite a punição por crime culposo.   
C) é incabível em crimes hediondos e equiparados.  
D) é inescusável nos crimes da Lei de Drogas, no desconhecimento da lei penal.  
E) incide sobre o elemento constitutivo do tipo e exclui o dolo. 

Comentário: 
 

Erro de Tipo 

- 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. 

- Se o erro incidir no elemento normativo do tipo, a doutrina majoritária entende que é um erro de tipo e 
não de proibição. 

- O erro de tipo é considerado: 

* Escusável: 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. 

* Inescusável: 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. 

Art. 20, CP. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o DOLO, mas permite a 
punição por crime culposo se previsto em lei. 

 
Gabarito: Letra E. 

(FGV/OAB/2015) 
102) Cristiane, revoltada com a traição de seu marido, Pedro, decide matá-lo. Para tanto, resolve esperar 
que ele adormeça para, durante a madrugada, acabar com sua vida. Por volta das 22h, Pedro deita para ver 
futebol na sala da residência do casal. Quando chega à sala, Cristiane percebe que Pedro estava deitado 
sem se mexer no sofá. Acreditando estar dormindo, desfere 10 facadas em seu peito. Nervosa e 
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arrependida, liga para o hospital e, com a chegada dos médicos, é informada que o marido faleceu. O 
laudo de exame cadavérico, porém, constatou que Pedro havia falecido momentos antes das facadas em 
razão de um infarto fulminante. Cristiane, então, foi denunciada por tentativa de homicídio. 
Você, advogado(a) de Cristiane, deverá alegar em seu favor a ocorrência de  
A) crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. 
B) desistência voluntária. 
C) arrependimento eficaz. 
D) crime impossível por ineficácia do meio. 

Comentário: 
 

Crime Impossível ou Tentativa Inidônea 

- CP/40. Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 

- Consiste no ato que nunca seria consumado por causa da ineficácia absoluta do meio empregado ou 
devido à impropriedade absoluta do objeto. 

- O CP adota a teoria Objetiva da Punibilidade do Crime Impossível, não sendo possível punir a tentativa 
inidônea; 

 

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: Letra A. 

(UEG/PC-GO/2018) 
103) Quando o agente, em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, repara 
voluntariamente o dano até o recebimento da denúncia, ocorre: 
A) arrependimento eficaz. 
B) arrependimento posterior. 
C) crime impossível. 
D) desistência voluntária. 
E) tentativa. 

Comentário: 
 

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. 
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- 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: Letra B. 

(FGV/OAB/2015) 
104) Mário subtraiu uma TV do seu local de trabalho. Ao chegar em casa com a coisa subtraída, é 
convencido pela esposa a devolvê-la, o que efetivamente vem a fazer no dia seguinte, quando o fato já 
havia sido registrado na delegacia.  
O comportamento de Mário, de acordo com a teoria do delito, configura  
A) desistência voluntária, não podendo responder por furto. 
B) arrependimento eficaz, não podendo responder por furto. 
C) arrependimento posterior, com reflexo exclusivamente no processo dosimétrico da pena. 
D) furto, sendo totalmente irrelevante a devolução do bem a partir de convencimento da esposa. 

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: Letra C. 

(FGV/SEFAZ-AP/2010) 
105) Trata-se de hipótese de exclusão de culpabilidade: 
A) estado de necessidade. 
B) estrito cumprimento de dever legal. 
C) erro inevitável sobre a ilicitude do fato. 
D) exercício regular de direito. 
E) legítima defesa. 

Comentário: 
 

Excludente de Ilicitude 

- Estado de necessidade; 
- Legítima defesa; 
- Estrito cumprimento de dever legal; 
- Exercício regular de direito. 
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Excludente de Tipicidade 

- Caso fortuito; 
- Coação física irresistível; (é diferente de coação moral irresistível, que é excludente de 
culpabilidade) 
- Estado de inconsciência; 
- Erro de tipo inevitável (escusável); 
- Movimentos reflexos; 
- Princípio da Insignificância. 

 

Excludente de Culpabilidade 

- Erro inevitável sobre a ilicitude do fato. 
- Coação moral irresistível. 
- Obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. 
- Menoridade; 
- Doença Mental; 
- Desenvolvimento mental retardado ou incompleto; 
- Embriaguez completa e acidental; 
- Erro de proibição inevitável; 
- Coação moral irresistível; 
- Obediência hierárquica. 

 

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. 

- O erro de proibição pode ser:  
* Escusável; 
* Inescusável. 

Escusável Inescusável 

O agente não tinha noção que sua conduta era 
contrária ao direito, excluindo a sua 
culpabilidade. 

O agente tinha noção que sua conduta poderia ser 
considerada ilícita, não se excluindo sua culpa, 
respondendo com pena reduzida de um sexto a 
um terço. 

- CP/40, 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. 

- O erro de proibição pode ser direto ou indireto, que é quando o agente acredita que existe uma causa 
de justificação que o ampare. 

Erro de Proibição Direto Erro de Proibição Indireto 

Existe no momento em que o agente erra em 
relação ao conteúdo da norma proibitiva, pois 
acaba desconhecendo a existência do tipo penal 
ou não entende o seu âmbito de incidência. 

Existe no momento em que o agente sabe que sua 
conduta é tipificada como crime, porém acredita 
que esteja presente uma norma permissiva, 
acreditando que está blindado pelo manto da 
excludente de ilicitude e atuando nos limites da 
discriminante. 

 
Gabarito: Letra C. 

(FGV/TCE-BA/2013) 
106) A  doutrina majoritária  brasileira  reconhece  como  elementos  do  crime a tipicidade, a ilicitude e a 
culpabilidade.  
Sobre estes elementos, assinale a assertiva incorreta.  
A) O  Superior  Tribunal  de  Justiça  reconhece  que  a  falta  de  tipicidade material pode, por si só, tornar o fato 
atípico 
B) A  legítima  defesa,  o  estado  de  necessidade,  a  obediência  hierárquica  e  o  exercício  regular  do  direito  
são  causas  excludentes da ilicitude ou antijuridicidade.  
C) O agente, em qualquer das hipóteses de exclusão da ilicitude,  responderá pelo excesso doloso ou culposo 
D) O pai que protege a  integridade física de seu filho do ataque  de um animal está amparado pela excludente da  
ilicitude do  estado de necessidade. 
E) A embriaguez voluntária e até mesmo a culposa não excluem  a imputabilidade penal. 

Comentário: 
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Letra A: Correta. 
 

STJ/HC 241121 

A intervenção do Direito Penal apenas se justifica quando o bem jurídico tutelado tenha sido exposto a 
um dano com relevante lesividade. Inocorrência de tipicidade material, mas apenas a formal quando a 
conduta não possui relevância jurídica, afastando-se, por consequência, a ingerência da tutela penal, 
em face do postulado da intervenção mínima. É o chamado princípio da insignificância. 

 
Letra B: Errada. 
 

Excludente de Ilicitude 

- Estado de necessidade; 
- Legítima defesa; 
- Estrito cumprimento de dever legal; 
- Exercício regular de direito. 

 

Excludente de Tipicidade 

- Caso fortuito; 
- Coação física irresistível; (é diferente de coação moral irresistível, que é excludente de 
culpabilidade) 
- Estado de inconsciência; 
- Erro de tipo inevitável (escusável); 
- Movimentos reflexos; 
- Princípio da Insignificância. 

 

Excludente de Culpabilidade 

- Erro inevitável sobre a ilicitude do fato. 
- Coação moral irresistível. 
- Obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. 
- Menoridade; 
- Doença Mental; 
- Desenvolvimento mental retardado ou incompleto; 
- Embriaguez completa e acidental; 
- Erro de proibição inevitável; 
- Coação moral irresistível; 
- Obediência hierárquica. 

 
Letra C: Correta. 
 

Excesso Punível 

- Ocorre quando a excludente de ilicitude é utilizada de maneira irregular, ou seja, a excludente é 
realizada de maneira desproporcional ou a circunstância não permite. 

- CP/40. Art. 23, Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo 
excesso doloso ou culposo. 

 
Letra D: Correta. 
 

Estado de Necessidade 

- Requisitos:  
* Situação de perigo atual a um bem jurídico próprio ou de terceiro, desde que não originada 
voluntariamente pelo agente;  
* O agente sacrifica o bem alheio para salvar a si próprio ou terceiro; 

A conduta do agente será  
* Inevitável: Quando não existir outra forma para o bem jurídico ser salvo;  
* Proporcional: Quando deve sacrificar os bens jurídicos de menor ou igual valor; (Conduta Proporcional) 

O agente age em um estado:  
* Agressivo: Quando quer salvar o seu bem jurídico, sacrificando um bem jurídico de terceiro que não 
influenciou a situação de perigo. 
* Defensivo: quando sacrifica um bem jurídico que causou situação de perigo. 

A situação de perigo pode ser:  
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* Real: quando efetivamente existe;  
* Putativa: quando existe apenas na imaginação do agente; 

- CP/40. Art. 24 - Considera-se em 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 sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. 

 
Letra E: Correta. 
 

Inimputabilidade – Embriaguez 

- A embriaguez, em regra, é considerada imputável, ou seja, o agente responderá pelo crime. 

- CP/40. Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: 
 
II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. 

- Conforme ALIC ou Teoria da Actio Libera In Causa (Ação Livre Na Causa) o agente é imputável embora 
não tenha a capacidade de avaliar as coisas na hora do fato, pois no momento em que ingeriu a 
substância tinha consciência do que estava fazendo. 

- A exceção ocorre quando o agente se embriaga em caso fortuito ou força maior, estando totalmente 
incapaz de entender o caráter ilícito do fato. 

- CP/40. Art.28, § 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso 
fortuito ou força maior, 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. 

- CP/40. Art.28, § 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, 
proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena 
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

- Sendo a embriaguez preordenada, que é aquela quando o agente ingere a bebida para ter coragem e 
praticar o crime, o agente será imputável e ainda é caso de circunstância agravante da pena. 

- No caso de embriaguez patológica, pode ocorrer a inimputabilidade, pois é considerada uma doença e 
o agente será tratado como doente mental. 

 
Gabarito: Letra B. 

(CESPE/PC-MA/2018) 
107) Determinado policial, ao cumprir um mandado de prisão, teve de usar a força física para conter o 
acusado. Após a concretização do ato, o policial continuou a ser fisicamente agressivo, mesmo não 
havendo a necessidade. 
Nessa situação hipotética, o policial 
A) excedeu o estrito cumprimento do dever legal. 
B) abusou do exercício regular de direito. 
C) prevaleceu-se de condição excludente de ilicitude. 
D) agiu sob o estado de necessidade. 
E) manifestou conduta típica de legítima defesa. 

Comentário: 
 

Excesso Punível 

- Ocorre quando a excludente de ilicitude é utilizada de maneira irregular, ou seja, a excludente é 
realizada de maneira desproporcional ou a circunstância não permite. 

- CP/40. Art. 23, Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo 
excesso doloso ou culposo. 

 
Gabarito: Letra A. 

(FGV/SEAD-AP/2010) 
108) Um funcionário público apropria-se de valores particulares, dos quais tinha posse em razão do cargo, 
em proveito próprio. Posteriormente, acometido por um conflito moral, arrepende-se e, antes do 
recebimento da denúncia, por ato voluntário, restitui os valores indevidamente apropriados e repara 
totalmente os danos decorrentes de sua conduta. 
De acordo com o Código Penal, a hipótese será de: 
A) causa de inadequação típica pelo arrependimento eficaz. 
B) desistência voluntária com exclusão da tipicidade. 
C) arrependimento posterior que extingue a punibilidade. 
D) circunstância atenuante genérica pela reparação eficaz do dano. 
E) causa de diminuição de pena pelo arrependimento posterior. 
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Comentário: 
 

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: Letra E. 

(FGV/TCM-RJ/2008) 
109) São consideradas causas legais de exclusão da ilicitude: 
A) estado de necessidade, legítima defesa e embriaguez voluntária. 
B) estado de necessidade, legítima defesa, coação moral resistível e obediência hierárquica de ordem não 
manifestamente ilegal. 
C) estado de necessidade, legítima defesa, coação moral irresistível e obediência hierárquica de ordem não 
manifestamente ilegal. 
D) coação física irresistível, obediência hierárquica de ordem não manifestamente ilegal, estado de necessidade, 
legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal e embriaguez voluntária. 
E) estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. 

Comentário: 
 

Excludente de Ilicitude 

- Estado de necessidade; 
- Legítima defesa; 
- Estrito cumprimento de dever legal; 
- Exercício regular de direito. 

 

Excludente de Tipicidade 

- Caso fortuito; 
- Coação física irresistível; (é diferente de coação moral irresistível, que é excludente de 
culpabilidade) 
- Estado de inconsciência; 
- Erro de tipo inevitável (escusável); 
- Movimentos reflexos; 
- Princípio da Insignificância. 

 

Excludente de Culpabilidade 

- Erro inevitável sobre a ilicitude do fato. 
- Coação moral irresistível. 
- Obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. 
- Menoridade; 
- Doença Mental; 
- Desenvolvimento mental retardado ou incompleto; 
- Embriaguez completa e acidental; 
- Erro de proibição inevitável; 
- Coação moral irresistível; 
- Obediência hierárquica. 

 
Gabarito: Letra E. 

(FGV/OAB/2012) 
110) Filolau, querendo estuprar Filomena, deu início à execução do crime de estupro, empregando grave 
ameaça à vítima. Ocorre que ao se preparar para o coito vagínico, que era sua única intenção, não 
conseguiu manter seu pênis ereto em virtude de falha fisiológica alheia à sua vontade. Por conta disso, 
desistiu de prosseguir na execução do crime e abandonou o local. Nesse caso, é correto afirmar que  
A) trata-se de caso de desistência voluntária, razão pela qual Filolau não responderá pelo crime de estupro.  
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B) trata-se de arrependimento eficaz, fazendo com que Filolau responda tão somente pelos atos praticados.  
C) a conduta de Filolau é atípica.  
D) Filolau deve responder por tentativa de estupro. 

Comentário: 
 

STJ/REsp 792.625 DF 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESISTÊNCIA 
VOLUNTÁRIA. Dado início a execução do crime de estupro, consistente no emprego de grave ameaça à 
vítima e na ação, via contato físico, só não se realizando a consumação em virtude de momentânea falha 
fisiológica, alheia à vontade do agente, tudo isso, caracteriza a tentativa e afasta, simultaneamente, a 
denominada desistência voluntária. (Precedente desta Corte). Recurso especial provido. 

 
Gabarito: Letra D. 

(FCC/DPE-AM/2018) 
111) No Direito Penal brasileiro, o erro  
A) sobre os elementos do tipo impede a punição do agente, pois exclui a tipicidade subjetiva em todas as suas 
formas 
B) determinado por terceiro faz com que este responda pelo crime.  
C) sobre a pessoa leva em consideração as condições e qualidades da vítima para fins de aplicação da pena.  
D) de proibição exclui o dolo, tornando a conduta atípica.  
E) sobre a ilicitude do fato isenta o agente de pena quando evitável. 

Comentário: 
 
Erro sobre elementos do 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.  
 
Descriminantes putativas  
 
§ 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. 
  
Erro determinado por terceiro  
 
§ 2º - Responde pelo crime o terceiro que determina o erro.  
 
Erro sobre a pessoa  
 
§ 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: Letra B. 

(FCC/DPE-AP/2018) 
112) Nos crimes comissivos por omissão, 
A) pelo critério nomológico, violam-se normas mandamentais. 
B) a tipicidade é a do tipo comissivo, mas pode também, excepcionalmente, ser a do tipo omissivo.  
C) a falta do poder de agir gera atipicidade da conduta. 
D) são delitos de mera atividade, que se consumam com a simples inatividade. 
E) no caso de ingerência, a conduta anterior deve ser a produtora do dano ou lesão. 

Comentário: 
 

Crimes Omissivos 

Omissivos Puros ou Próprios 
Omissivos Impróprios ou Impuros ou Comissivo 

por Omissão 

Consistem nos crimes que resultam do não fazer o 
que a lei manda, sem dependência de qualquer 
resultado naturalístico.  
 

O agente (garantidor) possuía o dever legal de agir 
para evitar o resultado, porém não agiu, 
respondendo pelo resultado lesivo que ocorrer.  
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O resultado naturalístico é considerado irrelevante; 
 
São previstos em tipos penais específicos; 
 
Existe uma norma penal que descreve a omissão 
ou o não fazer. 
 
O omitente não responde pelo resultado, 
perfazendo-se o crime com a simples omissão do 
agente. 

O resultado naturalístico é relevante, sendo 
imputado ao agente que se omitiu.  
 
Nesses crimes, a conduta de omissão do agente ao 
resultado é normativa e não física, com isso o 
resultado é a ele imputado por descumprir a lei. 
 
Os delitos omissivos impróprios são crimes próprios, 
já que se exige do autor uma qualidade especial. 

Omissão de socorro 
 
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: 
 
Omissão de Notificação de Doença 
 
CP. Art. 269. Deixar o médico de denunciar à 
autoridade pública doença cuja notificação é 
compulsória: 

Relevância da omissão  
 
Art.13. § 2º - A omissão é penalmente relevante 
quando o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado. O dever de agir incumbe a quem: 
 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância; 
 
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de 
impedir o resultado; 
 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco 
da ocorrência do resultado. 

Não cabe tentativa. Cabe tentativa. 

OBS: Os crimes comissivos possuem uma relação de causalidade física ou natural, já os crimes 
comissivos por omissão possuem uma relação de causalidade normativa. 

 
Gabarito: Letra C. 

(FCC/Prefeitura de São Luís - MA/2018) 
113) Diz-se crime tentado quando 
A) ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, após iniciada a execução. 
B) impossível de se consumar em razão da ineficácia absoluta do meio ou da absoluta impropriedade do objeto.  
C) o agente, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia ou da queixa, repara o dano ou restitui a coisa. 
D) o agente desiste, de forma voluntária, de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. 
E) o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 

Comentário: 
 
Letra A: Correta. 
 

Crime por Tentativa 

- CP/40. Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do 
agente. 

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

- Não estarão, em regra, presentes os elementos resultado e nexo de causalidade, pois o crime não foi 
consumado; 

- O CP adota a teoria dualística, realística ou objetiva, que é aquela em que a tentativa é punida devido 
ao perigo efetivo causado ao bem jurídico tutelado. 

- A tentativa segue a regra da mesma pena do crime consumado, porém com uma redução de um a dois 
terços. 

- Todos os crimes admitem tentativa, salvo:  
* Crimes Culposos;  
* Crimes Preterdolosos; 
* Crimes Unissubsistentes; 
* Crimes Omissivos próprios;  
* Crimes de Perigo abstrato;  
* Contravenções Penais;  
* Crime de Atentado;  
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* Crimes habituais; 

 
Letra B: Errada. 
 
Crime Impossível: impossível de se consumar em razão da ineficácia absoluta do meio ou da absoluta 
impropriedade do objeto. 
 
Letra C: Errada. 
 
Arrependimento Posterior: o agente, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia ou da queixa, repara o 
dano ou restitui a coisa. 
 
Letra D: Errada. 
 
Desistência Voluntária e Arrependimento Eficaz: o agente desiste, de forma voluntária, de prosseguir na 
execução ou impede que o resultado se produza. 
 
Letra E: Errada. 
 
Crime Culposo: o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 
 
Gabarito: Letra A. 

(FCC/MPE-PB/2018) 
114) O arrependimento eficaz  
A) configura-se quando a execução do crime é interrompida pela vontade do agente.  
B) dá-se após a execução, mas antes da consumação do crime.  
C) decorre da interrupção casuística do iter criminis. 
D) é causa inominada de exclusão da ilicitude.  
E) exige que a manifestação do autor do crime seja posterior à consumação do delito. 

Comentário: 
 

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; 

 
Gabarito: Letra B. 

(FCC/MPE-PB/2018) 
115) Nos termos do Código Penal, pune-se o crime tentado com a pena correspondente ao crime 
consumado, diminuída de um a dois terços. Para o Supremo Tribunal Federal, a pena será diminuída  
A) considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.  
B) tomando-se por base os antecedentes e a personalidade do acusado.  
C) com base nas condições de ordem subjetiva do autor do delito.  
D) na proporção inversa do iter criminis percorrido pelo agente.  
E) de forma equitativa ao dano causado à vítima do crime 

Comentário: 
 
Reconhecida a tentativa, a pena há de ser diminuída na proporção inversa do iter criminis percorrido pelo 
agente. 
 
Gabarito: Letra D. 

(FCC/Câmara Legislativa do Distrito Federal/2018) 
116) De acordo com o que estabelece o Código Penal, 
A) não há crime quando o agente pratica o fato no exercício regular de direito. 
B) entende-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua 
vontade, nem podia de outro modo evitar. 
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C) é possível a invocação do estado de necessidade mesmo para aquele que tinha o dever legal de enfrentar o 
perigo. 
D) é plenamente possível a compensação de culpas quando ambos os agentes agiram com imprudência, 
negligência ou imperícia na prática do ilícito. 
E) considera-se praticado o crime no momento do resultado, ainda que outro seja o momento da ação ou omissão. 

Comentário: 
 
Letra A: Correta. 
 
Exclusão de ilicitude  
 
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:  
 
I - em estado de necessidade;  
 
II - em legítima defesa; 
 
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 
 
Letra B: Errada. 
 
Entende-se por Estado de Necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por 
sua vontade, nem podia de outro modo evitar. 
 
Letra C: Errada. 
 
Estado de necessidade 
 
Art. 24 - Considera-se em 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 sacrifício, nas 
circunstâncias, não era razoável exigir-se.  
 
§ 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.  
        
 § 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois 
terços. 
 
Letra D: Errada. 
 
Não é possível a compensação de culpas no Direito Penal. 
 
Letra E: Errada. 
 
Tempo do crime 
 
Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do 
resultado. 
 
Gabarito: Letra A. 

(FCC/SEFAZ-SC/2018) 
117) À luz do que dispõe o Ordenamento Penal brasileiro, 
A) o agente que desiste de forma voluntária de prosseguir na execução do crime, ou impede que o resultado se 
produza, terá sua pena reduzida de um a dois terços. 
B) o arrependimento posterior, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, deve ocorrer até o 
oferecimento da denúncia ou da queixa. 
C) não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. 
D) crime impossível é aquele em que o agente, embora tenha praticado todos os atos executórios à sua 
disposição, não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. 
E) diz-se crime culposo, quando o agente assumiu o risco de produzi-lo. 

Comentário: 
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CÓDIGO PENAL: 
 
Art. 14 - Diz-se o crime:  
 
Crime consumado  
 
I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;  
  
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. 
 
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. 
 
Crime impossível 
 
Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, 
é impossível consumar-se o crime. 
 
Súmula 145 STF: Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua 
consumação. 
 
Gabarito: Letra C. 

(VUNESP/TJ-SP/2013) 
118) Há crime em que a tentativa é punida com a mesma pena do crime consumado, sem a diminuição 
legal. Exemplo: art. 309 do Código Eleitoral (“votar ou tentar votar, mais de uma vez, ou em lugar de 
outrem”).  
Recebe, em doutrina, a denominação de 
A) crime consunto. 
B) crime de conduta mista. 
C) crime de atentado ou de empreendimento. 
D) crime multitudinário. 

Comentário: 
 
Crime de Atentado ou de Empreendimento: 
 
- São aqueles crimes nos quais a tentativa é elevada ao mesmo status do delito consumado, não havendo a 
possibilidade de redução de pena tendo em vista a sua previsão expressa no tipo penal. 
 
Gabarito: Letra C. 

(VUNESP/DPE-MS/2012) 
119) Com relação ao crime culposo, assinale a alternativa correta. 
A) Imprudência é uma omissão, uma ausência de precaução em relação ao ato realizado. 
B) Na culpa consciente, o resultado não é previsto pelo agente, embora previsível. 
C) O resultado involuntário trata de elemento do fato típico culposo. 
D) Na culpa imprópria, o resultado não é previsto, embora seja previsível. 

Comentário: 
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Letra A: Errada. 
 
Imprudência é um fazer, uma ação positiva. 
 
Letra B: Errada. 
 

Culpa Consciente 

- O agente vê que é possível o resultado, mas crê que não ocorrerá, não assumindo assim o risco, pois 
pensa que evitará.  

- 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. 

 
Letra C: Correta. 
 
São elementos do fato típico culposo:  
 
     Conduta involuntária. 
 
     Previsibilidade do resultado. 
 
     Previsão legal. 
 
     Ofensa a um dever jurídico de cuidado. 
 
     Resultado involuntário. 
 
     Nexo causal. 
 
Letra D: Errada. 
 

Culpa Inconsciente 

- O agente não prevê que possa ocorrer o resultado, mas acaba ocorrendo, mesmo não querendo. 

- Caracterizadores da Culpa Inconsciente: 
a) Inobservância do cuidado objetivo. 
b) Comportamento humano voluntário. 
c) Produção de um resultado involuntário 

Culpa Própria 

- O agente não quer o resultado criminoso, mas acaba ocasionando por imprudência, negligência ou 
imperícia. 

- Pode ser consciente ou inconsciente; 

Culpa Imprópria 

- O agente pratica um ilícito penal evitável, de forma intencional, pensando que está amparado a uma 
determinada excludente de ilicitude (discriminante putativa), só que não. 

- CP/40. Art. 20, § 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. 

OBS: Não existe compensação de culpas no Direito Penal Brasileiro. 

 
Gabarito: Letra C. 

(VUNESP/TJ-SP/2008) 
120) Após a morte da mãe, A recebeu, durante um ano, a pensão previdenciária daquela, depositada 
mensalmente em sua conta bancária, em virtude de ser procuradora da primeira. Descoberto o fato, A foi 
denunciada por apropriação indébita. Se a sentença concluir que a acusada (em razão de sua incultura, 
pouca vivência, etc.) não tinha percepção da antijuricidade de sua conduta, estará reconhecendo 
A) erro sobre elemento do tipo, que exclui o dolo. 
B) erro de proibição. 
C) descriminante putativa. 
D) ignorância da lei. 
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Comentário: 
 

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. 

- O erro de proibição pode ser:  
* Escusável; 
* Inescusável. 

Escusável Inescusável 

O agente não tinha noção que sua conduta era 
contrária ao direito, excluindo a sua 
culpabilidade. 

O agente tinha noção que sua conduta poderia ser 
considerada ilícita, não se excluindo sua culpa, 
respondendo com pena reduzida de um sexto a 
um terço. 

- CP/40, 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. 

- O erro de proibição pode ser direto ou indireto, que é quando o agente acredita que existe uma causa 
de justificação que o ampare. 

Erro de Proibição Direto Erro de Proibição Indireto 

Existe no momento em que o agente erra em 
relação ao conteúdo da norma proibitiva, pois 
acaba desconhecendo a existência do tipo penal 
ou não entende o seu âmbito de incidência. 

Existe no momento em que o agente sabe que sua 
conduta é tipificada como crime, porém acredita 
que esteja presente uma norma permissiva, 
acreditando que está blindado pelo manto da 
excludente de ilicitude e atuando nos limites da 
discriminante. 

 
Gabarito: Letra B. 

(IDECAN/PC-CE/2021) 
121) Segundo a teoria tripartite, majoritariamente adotada, o delito é composto de fato típico, ilicitude e 
culpabilidade. São elementos do fato típico: 
A) tipicidade, ilicitude, imputabilidade. 
B) conduta dolosa ou culposa, ausência de situações justificantes, imputabilidade. 
C) conduta dolosa ou culposa, resultado, nexo causal e tipicidade. 
D) tipicidade, ausência de situações justificantes, culpabilidade. 
E) tipicidade formal, tipicidade material, ausência de situações justificantes e imputabilidade. 

Comentário: 
 
São 4 (quatro) os elementos do fato típico: conduta, resultado naturalístico, relação de causalidade (nexo causal) 
e tipicidade. 
 

Fato Típico do Crime 

- O fato típico do crime se divide em 04 elementos:  
* Conduta humana;  
* Resultado Naturalístico;  
* Nexo de Causalidade;  
* Tipicidade; 

 
Gabarito: Letra C. 

(FGV/PC-RN/2021) 
122) Lidiane, exímia nadadora, convida sua amiga Karen para realizarem a travessia a nado de um rio, 
afirmando que poderia socorrê-la caso tivesse qualquer dificuldade. Durante a travessia, Karen e Lidiane 
foram pegas por um forte redemoinho que as puxou para o fundo do rio. Lidiane conseguiu escapar, mas, 
em razão da forte correnteza, não conseguiu salvar Karen, que veio a falecer por afogamento. 
Considerando o fato acima narrado, Lidiane: 
A) será responsabilizada pelo homicídio de Karen por omissão imprópria, visto que criou a situação de perigo e 
assumiu a posição de garantidora. 
B) assumiu a função de garantidora, devendo responder pela omissão de socorro com resultado morte. 
C) assumiu a função de garantidora, mas não responderá pela morte de Karen, pois estava impossibilitada de agir. 
D) não será responsabilizada pela morte de Karen, visto que não possuía o dever de agir. 
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E) não assumiu a função de garantidora, devendo, contudo, responder pelo crime de omissão de socorro com 
resultado morte. 

Comentário: 
 
Relação de causalidade 
 
CP. Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa.  
 
Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 
 
[...] 
 
Relevância da omissão 
 
§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever 
de agir incumbe a quem: 
 
[...] 
 
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 
 
Lidiane assumiu a função de garantidora, mas não responderá pela morte de Karen, pois estava 
impossibilitada de agir. 
É necessário que o agente pudesse agir para evitar o resultado. Poder de agir é a possibilidade real e efetiva de 
alguém, na situação concreta e em conformidade com o padrão do homem médio, evitar o resultado penalmente 
relevante, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que, em razão da forte correnteza, Lidiane não conseguiu 
salvar Karen. 
 
Gabarito: Letra C. 

(FGV/TJ-SC/2021) 
123) Matheus, inconformado com a participação de Gustavo e Nilza, pais de sua ex-companheira Mariana, 
no fim de seu relacionamento, decide praticar um crime de roubo na residência do rico casal. Para isso, 
compra cordas e elásticos, que utilizaria para amarrar as mãos das vítimas, além de um simulacro de arma 
de fogo. Momentos antes da prática delitiva, quando Matheus se preparava para sair de casa, Mariana liga 
e demonstra interesse em retomar a relação, o que faz com que Matheus decida não mais ir até a casa de 
Gustavo e Nilza, mas sim ao encontro de Mariana. 
Considerando apenas as informações expostas, é correto afirmar que a conduta de Matheus é: 
A) típica, mas deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa em seu patamar mínimo, tendo 
em vista que o critério a ser observado para definir o quantum de redução de pena é a gravidade do delito. 
B) típica, mas deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa em seu patamar máximo, já que o 
critério a ser observado no quantum de redução de pena é o iter criminis percorrido. 
C) atípica, em razão de não ter sido iniciada a execução. 
D) atípica, em razão do arrependimento eficaz. 
E) atípica, em razão da desistência voluntária. 

Comentário: 
 
Os atos preparatórios, geralmente, não são puníveis, nem na forma tentada, uma vez que não se iniciou a 
realização do núcleo do tipo penal. 
 
A etapa da preparação, ou dos atos preparatórios, corresponde aos atos indispensáveis à prática da infração 
penal, municiando-se o agente dos elementos necessários para a concretização da sua conduta ilícita, como no 
caso de Matheus que comprou cordas e elásticos, que utilizaria para amarrar as mãos das vítimas, além de 
um simulacro de arma de fogo. 
 
Gabarito: Letra C. 

(INSTITUTO AOCP/MPE-RS/2021) 
124) Referente ao Código Penal, assinale a alternativa correta. 
A) Quanto ao tempo e ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. 
B) O crime impossível constitui causa de exclusão da culpabilidade. 
C) Os menores de dezoito anos são penalmente imputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na 
legislação especial. 
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D) Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a dois terços. 
E) O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a quarenta anos. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 
Pela teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da conduta (ação ou omissão), pouco 
importando o momento do resultado. O Art. 4º do CP acolheu a teoria da atividade em relação ao tempo do 
crime. 
 
Tempo do crime 
 
CP. Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do 
resultado. 
 
[...] 
 
Lugar do crime 
 
CP. 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. 
 
Letra B: Errada. 
 
Na verdade, o crime impossível (CP, Art. 17) é causa de exclusão da tipicidade, eis que o fato praticado pelo 
agente não se enquadra em nenhum tipo penal. 
 
Crime impossível 
 
Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do 
objeto, é impossível consumar-se o crime. 
 
Letra C: Errada. 
 
Por força do Art. 27 do CP, os menores de 18 (dezoito) anos de idade são penalmente inimputáveis, ficando 
sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. 
 
Menores de dezoito anos 
 
CP. Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas 
estabelecidas na legislação especial. 
 
Letra D: Errada. 
 
Se a participação for de menor importância, a pena poderá ser diminuída de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um 
terço), conforme o Art. 29, § 1º, do CP. 
 
§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. 
 
Letra E: Correta. 
 
Com o advento da Lei 13.964/2019, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não poderá 
ser superior a 40 (quarenta) anos (CP, Art. 75, caput). 
 
Limite das penas 
 
CP. Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 (quarenta) 
anos. 
 
Gabarito: Letra E. 

(FGV/PM-RJ/2021) 
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125) Jéssica, policial militar, após forte discussão com Maicon, seu marido, durante seu mês de férias, 
pega, na gaveta da cômoda, arma de fogo registrada em seu nome que regularmente possuía e, com 
animus necandi, efetua um disparo na sua direção. 
Jéssica se surpreende, pois o disparo não foi efetivado, descobrindo que a arma estava sem munição, 
visto que Maicon, sem que sua esposa soubesse, havia retirado e arremessado a munição em um rio, ao 
lado do imóvel. 
Diante da confusão instaurada, policiais foram chamados ao local e a encaminharam à unidade policial. 
Considerando os fatos narrados, o fato praticado por Jéssica, conforme entendimento doutrinário 
majoritário, configura. 
A) crime impossível, diante da absoluta ineficácia do meio. 
B) tentativa de homicídio simples, pois a ineficácia do meio era relativa. 
C) tentativa de homicídio qualificado, pois Jéssica não tinha conhecimento que a arma estava desmuniciada. 
D) tentativa de homicídio simples, pois presente elemento subjetivo e a impropriedade do objeto era relativa. 
E) crime impossível, diante da absoluta impropriedade do objeto. 

Comentário: 
 
Dá-se crime impossível (CP, Art. 17) quando, após a prática do fato, constata-se que a consumação jamais 
poderia ter sido realmente alcançada. Além disso, ocorre ineficácia absoluta do meio quando este, por sua 
própria essência ou natureza, é inteiramente inidôneo, por mais que se reitere o seu emprego, de produzir 
o resultado necessário à consumação do crime, como no caso de Jéssica, policial militar, que ao apontar a 
arma de fogo em direção a Maicon e premir o gatilho, com animus occidendi, não conseguiu o resultado morte 
esperado, pois seu marido havia anteriormente retirado a munição da arma. 
 
Crime impossível 
 
Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do 
objeto, é impossível consumar-se o crime. 
 
Gabarito: Letra A. 

(CESPE/PM-AL/2021) 
126) Com relação ao direito penal, julgue o item a seguir. 
Sendo o meio, ainda que parcialmente, eficaz, fica afastada a possibilidade de crime impossível. 

Comentário: 
 
Dá-se a ineficácia absoluta quando o meio de execução utilizado pelo agente é, por sua natureza ou 
essência, incapaz de produzir o resultado, por mais reiterado que seja seu emprego. Se a ineficácia for 
relativa, estará caracterizada a tentativa. 
 
Crime impossível 
 
CP, Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 
 
Gabarito: Correto. 

(IADES/PM-PA/2021) 
127) Em conformidade com a parte geral do Código Penal, caracterizam-se como causas excludentes de 
ilicitude a (o) 
A) estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de um direito. 
B) emoção e a paixão. 
C) inimputabilidade por idade de 18 anos e a embriaguez, voluntária ou culposa, por álcool ou substância de 
efeitos análogos. 
D) coação física e moral irresistíveis. 
E) consentimento do ofendido e a doença mental ou o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, quando o 
agente era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se 
determinar de acordo com esse entendimento. 

Comentário: 
 
Letra A: Correta. 
O estrito cumprimento de dever legal (CP, Art. 23, inciso III) é a causa de exclusão da ilicitude que consiste 
na prática de um fato típico, em razão de cumprir o agente uma obrigação imposta por lei, de natureza 
penal ou não. Por sua vez, o exercício regular de direito (CP, Art. 23, inciso III) é a causa de exclusão da 
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ilicitude que consiste no exercício de uma prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico, caracterizada 
como fato típico. 
 
Exclusão de ilicitude 
 
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: 
 
I - em estado de necessidade; 
 
II - em legítima defesa; 
 
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 
 
Letra B: Errada. 
 
Ainda que sejam de elevada intensidade, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal (CP, art. 
28, inciso I). 
 
Emoção e paixão 
 
Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: 
 
I - a emoção ou a paixão. 
 
Letra C: Errada. 
 
A embriaguez voluntária e a embriaguez culposa não excluem a imputabilidade penal (CP, Art. 28, inciso II), 
sejam completas ou incompletas. 
 
Menores de dezoito anos 
 
Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas 
na legislação especial. 
 
Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: 
 
[...] 
 
Embriaguez 
 
II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. 
 
Letra D: Errada. 
 
Na coação física irresistível elimina-se por completo a vontade do coagido. Seu aspecto volitivo não é meramente 
viciado, mas suprimido, e ele passa a atuar como instrumento do crime a serviço do coator. Exclui-se a conduta, 
e, consequentemente, o próprio fato típico praticado pelo coagido. 
 
Letra E: Errada. 
 
O consentimento do ofendido, entendido como a anuência do titular do bem jurídico ao fato típico praticado por 
alguém, é atualmente aceito como causa supralegal de exclusão da ilicitude. De outro giro, a doença mental ou o 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, quando o agente era, ao tempo da ação ou da omissão, 
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse 
entendimento é causa de inimputabilidade (CP, Art. 26, caput). 
 
Inimputáveis 
 
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. 
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Gabarito: Letra A. 

(CONSULTEC/DPE-RJ/2021) 
128) Assinale a única alternativa que NÃO configura uma causa excludente da ilicitude: 
A) Coação moral irresistível. 
B) Exercício regular do direito. 
C) Estrito cumprimento do dever legal. 
D) Legítima defesa. 
E) Estado de necessidade. 

Comentário: 
 
Na coação moral irresistível (CP, art. 22), o coator, para alcançar o resultado ilícito desejado, ameaça o coagido, e 
este, por medo, realiza a conduta criminosa. Essa intimidação recai sobre sua vontade, viciando-a, de modo a 
retirar a exigência legal de agir de maneira diferente. 
 
Além disso, exclui-se a culpabilidade, em face da inexigibilidade de conduta diversa. 
 
Coação irresistível e obediência hierárquica 
 
Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, 
de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. 
 
Exclusão de ilicitude 
 
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: 
 
I - em estado de necessidade; 
 
II - em legítima defesa; 
 
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 
 
Gabarito: Letra A. 

(CESPE/PM-AL/2021) 
129) À luz do disposto no Código Penal, julgue o item que segue. 
Ainda que amparado pelas hipóteses de excludente de ilicitude, o agente pode responder pelo excesso 
doloso ou culposo. 

Comentário: 
 
A expressão "em qualquer das hipóteses deste artigo" (CP, Art. 23, parágrafo único) indica a penalização do 
excesso, doloso ou culposo, em todas as causas legais genéricas de exclusão da ilicitude. 
 
Exclusão de ilicitude 
 
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: 
 
I - em estado de necessidade; 
 
II - em legítima defesa; 
 
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 
 
Excesso punível 
 
Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou 
culposo. 
 
Gabarito: Correto. 

(FGV/PC-RN/2021) 
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130) Joana caminhava pela rua, quando percebeu que um cachorro de grande porte se desvencilhou da 
coleira de seu dono e correu ferozmente em direção a uma criança que brincava na calçada. Com o 
objetivo de proteger a criança, Joana atirou uma pedra na cabeça do animal, que veio a falecer. 
Considerando os fatos acima, Joana agiu em: 
A) estado de necessidade, que afasta a culpabilidade de sua conduta. 
B) legítima defesa de terceiro, que afasta a tipicidade de sua conduta. 
C) estado de necessidade, que afasta a ilicitude de sua conduta. 
D) legítima defesa de terceiro, que afasta a ilicitude de sua conduta. 
E) estado de necessidade, que afasta a tipicidade de sua conduta. 

Comentário: 
 
Animais que atacam e coisas que oferecem riscos às pessoas podem ser sacrificados ou danificados com 
fundamento no estado de necessidade (CP, Art. 23, inciso I), e não na legítima defesa, reservada a 
agressões emanadas do homem. 
 
Entretanto, nada impede a utilização de animais como instrumentos do crime, como nos casos em que são 
ordenados, por alguém, ao ataque de determinada pessoa. Funcionam como verdadeiras armas, autorizando a 
legítima defesa. 
 
Exclusão de ilicitude 
 
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: 
 
I - em estado de necessidade; 
 
Gabarito: Letra C.  

(INSTITUTO AOCP/ITEP-RN/2021) 
131) Assinale a alternativa correta em relação ao Código Penal. 
A) Considera-se praticado o crime no momento do resultado, ainda que outro seja o momento da ação ou 
omissão. 
B) Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. 
C) Diz-se o crime tentado, quando, iniciada a execução, o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir ou 
impede que o resultado se produza. 
D) O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime 
culposo, ainda que não previsto em lei. 
E) Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 
Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do 
resultado (CP, Art. 4º). 
 
Tempo do crime 
 
Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento 
do resultado. 
 
Letra B: Errada. 
 
No Direito Penal, inclui-se no cômputo do prazo o dia do começo (CP, Art. 10). Assim, o dia em que tiver 
início a prática de determinado ato deve ser descontado do período total. 
 
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. 
 
Letra C: Errada. 
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Diz-se o crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade 
do agente (CP, Art. 14, inciso II). 
 
Art. 14 - Diz-se o crime: 
 
[...] 
 
Tentativa 
 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
 
Letra D: Errada. 
 
O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime 
culposo, se previsto em lei (CP, Art. 20). 
 
Erro sobre elementos do 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. 
 
Letra E: Correta. 
 
CP. Art. 24, § 1º. 
 
§ 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. 
 
Gabarito: Letra E.  

(FGV/PC-RN/2021) 
132) Durante uma partida de futebol, Rogério agrediu Jonas com um soco, que lhe causou um leve 
ferimento no olho direito. No dia seguinte, Jonas vai tirar satisfação com Rogério e, no meio da discussão, 
saca uma arma de fogo e parte na direção de Rogério, que, então, retira de sua mochila um revólver que 
carregava legalmente e dispara contra Jonas, causando sua morte. 
Considerando a situação apresentada, com relação à morte de Jonas, Rogério: 
A) responderá por homicídio, ficando, porém, isento de pena por ter atuado no exercício regular de direito; 
B) responderá por homicídio, pois provocou a situação em que se encontrava, afastando eventual excludente de 
ilicitude; 
C) não responderá por homicídio, considerando que agiu em legítima defesa, que é causa de exclusão da 
culpabilidade; 
D) responderá por homicídio culposo, pois agiu em excesso de legítima defesa; 
E) não responderá por homicídio, pois agiu em legítima defesa, o que afasta a ilicitude de sua conduta. 

Comentário: 
 
Rogério, ao reagir contra a investida de Jonas, atuou acobertado pela legítima defesa (causa de exclusão da 
ilicitude - Art. 23, inciso II, do CP), uma vez que usou moderadamente dos meios necessários (arma de fogo) 
para repelir a injusta agressão iminente de Jonas ([...] no meio da discussão, saca uma arma de fogo e parte 
na direção de Rogério) a direito seu. 
 
Vale lembrar que a agressão futura (ou remota) e a agressão passada (ou pretérita) não abrem espaço para 
a legítima defesa. 
 
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. 
 
Gabarito: Letra E.  
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