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Arts. 121a 
359-H

Código 
Penal

Dos Crimes em Espécie 
  

Objetivo 

A parte especial do Código Penal possui aproximadamente 240 artigos. Desse modo, 

com o intuito de facilitar o seu estudo, pautaremos esse caderno no Raio-X das provas 

anteriores. Assim, iremos abordar os delitos de maior incidência no Exame de Ordem. 

 

 

Legislação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

O que vamos estudar? 

 

- Dos crimes contra a Vida  

- Dos crimes contra a Honra  

- Dos crimes contra o Patrimônio  

- Dos crimes contra a Dignidade Sexual  

- Dos crimes contra crimes contra a Administração Pública 
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Dos Crimes contra a Vida 
 

Homicídio (CP, art. 121) 
Trata-se do mais grave crime previsto no Código Penal, não necessariamente na pena que lhe é 

cominada, mas no bem jurídico atacado pelo agente: a vida. 

 

 

Para acompanhar o caderno faz-se necessário que você tenha o Código Penal à mão e leia os 
dispositivos com cautela. Além das formas que apresentei, há duas novidades: 

- Lei 13.104/2015 – Altera o art. 121, CP, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora 
do crime de homicídio. 

- Lei 13.142/2015 - Altera o art. 121, CP, para prever a qualificadora do crime de homicídio contra 
integrante das Forças Armadas e Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, 
ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. 

Esquematizando... 

 
Homicídio Simples 

Art. 121 - Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

 
Homicídio 

Privilegiado 
 

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

 
 
 
 
 

Homicídio 
Qualificado 

 

Art. 121, § 2°- Se o homicídio é cometido: 
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe 
II - por motivo fútil 
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou 
de que possa resultar perigo comum 
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne 
impossível a defesa do ofendido 
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. 
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. 
VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, 
integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função 
ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 
terceiro grau, em razão dessa condição. 

 
Homicídio Culposo 

Art. 121, § 3º - Se o homicídio é culposo: Pena - detenção, de um a três anos. 

Art. 302, CTB - Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. 

Homicídio

Simples CP, art. 121, caput

Privilegiado CP, art. 121, § 1º

Qualificado CP, art. 121, § 2º

Culposo
CP, art. 121, § 3º

CTB, art. 302
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Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a três anos, 
se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. 
   
 

Parágrafo único - A pena é duplicada: 
I - se o crime é praticado por motivo egoístico; 
II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. 

 

#MasterDicas 

- Consumação e tentativa: Consuma-se com a morte da vítima. É admissível a tentativa do delito. 

- Causas de aumento de pena: Leia com atenção o art. 121, § 4º e 6º. 

- Perdão Judicial: CP, art. 121, § 5º - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a 
pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção 
penal se torne desnecessária.  

- Crime hediondo: Lei 8.072/90, art. 1º, I – Apenas o homicídio qualificado é considerado.  
 
 

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio (CP, art. 122) 
 

Este delito é mais conhecido pela nomenclatura “participação em suicídio” porque pune quem 

colabora com o suicídio alheio. Nossa legislação não prevê punição para quem tenta se matar e não 

consegue com o argumento de que, neste caso, a punição serviria apenas de reforço para a ideia 

suicida. 

Faz-se necessário estabelecer algumas premissas relativas aos elementos objetivos do tipo. Vejamos: 

induzir é fazer nascer a vontade de suicídio na vítima. Instigar é reforçar a ideia de suicídio já 

existente. Auxiliar é prestar assistência material para a conduta.  

- Punibilidade: depende da morte ou da lesão grave. 

 

Vamos à letra da lei: 

Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIII Exame/2014 
 

Maria, jovem de 22 anos, após sucessivas desilusões, deseja dar cabo à própria vida. Com o fim de 

desabafar, Maria resolve compartilhar sua situação com um amigo, Manoel, sem saber que o desejo 

dele, há muito, é vê-la morta. Manoel, então, ao perceber que poderia influenciar Maria, resolve 

instigá-la a matar-se. Tão logo se despede do amigo, a moça, influenciada pelas palavras deste, pula a 

janela de seu apartamento, mas sua queda é amortecida por uma lona que abrigava uma barraca de 

feira. Em consequência, Maria sofre apenas escoriações pelo corpo e não chega a sofrer nenhuma 

fratura. Considerando apenas os dados descritos, assinale a afirmativa correta. 
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Art. 123 - Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, 

durante o parto ou logo após: Pena - detenção, de dois a seis anos. 

a) Manoel deve responder pelo delito de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio em sua forma 

consumada. 

b) Manoel deve responder pelo delito de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio em sua forma 

tentada. 

c) Manoel não possui responsabilidade jurídico-penal, pois Maria não morreu e nem sofreu lesão 

corporal de natureza grave. 

d) Manoel, caso tivesse se arrependido daquilo que falou para Maria e esta, em virtude da queda, 

viesse a óbito, seria responsabilizado pelo delito de homicídio. 

 

Gabarito: C 
 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/X Exame/2013 
 

José e Maria estavam enamorados, mas posteriormente vieram a descobrir que eram irmãos 

consanguíneos, separados na maternidade. Extremamente infelizes com a notícia recebida, que 

impedia por completo qualquer possibilidade de relacionamento, resolveram dar cabo à própria vida. 

Para tanto, combinaram e executaram o seguinte: no apartamento de Maria, com todas as portas e 

janelas trancadas, José abriu o registro do gás de cozinha. Ambos inspiraram o ar envenenado e 

desmaiaram, sendo certo que somente não vieram a falecer porque os vizinhos, assustados com o 

cheiro forte que vinha do apartamento de Maria, decidiram arrombar a porta e resgatá-los. Ocorre 

que, não obstante o socorro ter chegado a tempo, José e Maria sofreram lesões corporais de natureza 

grave. Com base na situação descrita, assinale a afirmativa correta. 

 

a) José responde por tentativa de homicídio e Maria por instigação ou auxílio ao suicídio. 

b) José responde por lesão corporal grave e Maria não responde por nada, pois sua conduta é atípica. 

c) José e Maria respondem por instigação ou auxílio ao suicídio, em concurso de agentes. 

d) José e Maria respondem por tentativa de homicídio. 

 

Gabarito: A 

 

Infanticídio (CP, art. 123) 

 

O infanticídio é um crime próprio, só podendo ser a parturiente, a mãe da vítima, sob a influência do 

estado puerperal. Prevalece em doutrina o entendimento de que o crime admite concurso de 

agentes, pois embora exija que a mãe esteja em estado puerperal, tal circunstância é elementar do 

tipo e comunica-se a quem concorre para o delito, nos termos do art. 30, do CP. 

 

- Consumação e tentativa: O delito consuma-se quando ocorre a morte do neonato/recém-nascido. É 

admissível a tentativa do crime. 
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Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVI Exame/2015 

 
Paloma, sob o efeito do estado puerperal, logo após o parto, durante a madrugada, vai até o berçário 

onde acredita encontrar-se seu filho recém-nascido e o sufoca até a morte, retornando ao local de 

origem sem ser notada. No dia seguinte, foi descoberta a morte da criança e, pelo circuito interno do 

hospital, é verificado que Paloma foi a autora do crime. Todavia, constatou-se que a criança morta 

não era o seu filho, que se encontrava no berçário ao lado, tendo ela se equivocado quanto à vítima 

desejada. 

Diante desse quadro, Paloma deverá responder pelo crime de 

a) homicídio culposo. 

b) homicídio doloso simples. 

c) infanticídio. 

d) homicídio doloso qualificado. 

 

Gabarito: C 

 

Aborto (CP, art. 124 a 128) 
O Aborto é a interrupção da gravidez com a consequente morte do produto da concepção. Há 4 tipos 

de aborto: o natural, o acidental, o criminoso e o legal. Trataremos do aborto criminoso, que possui 4 

figuras: 

 

 

 

 

Esquematizando... 

 

 
Autoaborto 

Art. 124, 1ª parte - Provocar aborto em si mesma: Pena - detenção, de 1 a 3 anos 

 
Consentimento para o 

aborto 

 
Art. 124, 2ª parte - Consentir que outrem lho provoque: Pena - detenção, de 1 a 3 anos. 

Provocação de aborto 
sem o consentimento 

da gestante 

 
Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: Pena - reclusão, de 3 a 10  
anos. 

Provocação de aborto 
com o consentimento 

da gestante 

 

Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante: Pena - reclusão,  de 1 a 4 anos 

Formas de 
aborto 

criminoso

Autoaborto CP, art. 124, 1ª parte

Consentimento para o aborto CP, art. 124, 2ª parte

Provocação de aborto sem o 
consentimento da gestante CP, art. 125

Provocação de aborto com o 
consentimento da gestante CP, art. 126
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Dos Crimes contra a Honra 
 

Calúnia, Difamação e Injúria (CP, art. 138 a 145) 

 

 

#MasterDica: Exceção da verdade – É a defesa indireta de que se vale a pessoa acusada, no sentido 

de, sem negar o que contra ela se argúi, oferecer fato verdadeiro capaz, por si, de neutralizar a 

acusação. Em qual é delito é admissível? 

 

- Calúnia: cabível como regra 

- Difamação: cabível quando contra funcionário público em razão do exercício da função 

- Injúria: não é admissível em nenhuma hipótese. 

 

Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/VI Exame/2011 
 

Ana Maria, aluna de uma Universidade Federal, afirma que José, professor concursado da instituição, 

trai a esposa todo dia com uma gerente bancária. A respeito do fato acima, é correto afirmar que Ana 

Maria praticou o crime de 

a) calúnia, pois atribuiu a José o crime de adultério, sendo cabível, entretanto, a oposição de exceção 
da verdade com o fim de demonstrar a veracidade da afirmação. 
 
b) difamação, pois atribuiu a José fato desabonador que não constitui crime, sendo cabível, 
entretanto, a oposição de exceção da verdade com o fim de demonstrar a veracidade da afirmação, 
uma vez que José é funcionário público. 
 
c) calúnia, pois atribuiu a José o crime de adultério, não sendo cabível, na hipótese, a oposição de 
exceção da verdade. 
 
d) difamação, pois atribuiu a José fato desabonador que não constitui crime, não sendo cabível, na 
hipótese, a oposição de exceção da verdade. 
 
Gabarito: D 

 

 
Calúnia 

 
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido 
como crime: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

 
 

Difamação 

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

 
Injúria 

 
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
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Dos Crimes contra o Patrimônio 
 

Furto (CP, art. 155) 
 

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. 

#Atenção: Nesse delito há ausência de violência. 

 

 

 

         

 

 

Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/VIII Exame/2012 
 

Jaime, conhecido pelos colegas como “Jaiminho mão de seda”, utilizando‐ se de sua destreza, 

consegue retirar a carteira do bolso traseiro da calça de Ricardo que, ao perceber a subtração, sai ao 

encalço do delinquente. Ocorre que, durante a perseguição, Ricardo acaba sendo atropelado, vindo a 

falecer em decorrência dos ferimentos. 

Nesse sentido, com base nas informações apresentadas na hipótese, e a jurisprudência predominante 

dos tribunais superiores, assinale a afirmativa correta. 

a) Jaime praticou delito de furto em sua modalidade tentada. 

b) Jaime consumou a prática do delito de furto simples. 

c) Jaime consumou a prática do delito de furto qualificado. 

d) Jaime consumou a prática de latrocínio. 

Gabarito: B 

 

 

Furto 

Simples CP, art. 155, caput

Noturno CP, art. 155, § 1º

Privilegiado CP, art. 155, § 2º

de Energia CP, art. 155, § 3º

Qualificado CP, art. 155, § 4º

De coisa comum CP, art. 156
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Roubo (CP, art. 157) 
 

O roubo, em princípio, contém as mesmas elementares do furto. Contudo, trata-se de infração bem 

mais grave do que o furto porque, enquanto neste ocorre uma subtração pura e simples, no roubo, o 

agente domina a vítima, pelo emprego de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio, para 

viabilizar a subtração. 

 

 

*Causas de aumento de pena – CP, art. 157, § 2º 

*Roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave – CP, art. 157, § 3º, 1ª parte 

*Roubo qualificado pelo resultado morte - Latrocínio – CP, art. 157, § 3º, 2ª parte 

 

Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/IX Exame/2012 
 

Ana e Júlia, irmãs gêmeas de 15 anos, estavam caminhando no calçadão da praia por volta das 18h, 

ocasião em que foram abordadas por Malu, jovem franzina de 18 anos. Malu, simulando portar arma 

de fogo, amedrontou as vítimas, que lhe entregaram os telefones celulares que portavam. Ato 

contínuo, a delinquente saiu correndo, rindo para as vítimas, enquanto mostrava que não portava 

nenhuma arma de fogo. 

Levando em conta os dados fornecidos, assinale a afirmativa correta. 

 

 a) Malu deve responder por furto qualificado, praticado em concurso formal. 

 b) Malu deve responder por roubo qualificado, praticado em concurso formal. 

 c) Malu deve responder por roubo simples, praticado em concurso formal. 

 d) Malu não faz jus a nenhuma circunstância atenuante. 

Gabarito: C 

 

#MasterDica: Vá até o outro caderno de resumos e relembre a matéria de 

concurso de crimes. 

Roubo

Próprio CP, art. 157, caput

Impróprio CP, art. 157, § 1º
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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: Pena - reclusão, de quatro a 

dez anos, e multa. 

 

 

Art. 159 - Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer 

vantagem, como condição ou preço do resgate: Pena - reclusão, de oito a quinze 

anos. 

 

 

Extorsão (CP, art. 158) 

 

Tutela-se na extorsão o patrimônio, bem como a incolumidade física e a liberdade individual. 

O crime consiste em constranger a vítima a fazer algo (por exemplo, a entregar dinheiro ou outro 

bem qualquer, a preencher e assinar um cheque, a fazer compras para o agente), tolerar que se faça 

algo (por exemplo, permitir que o agente rasgue um título de crédito, fazer uso de um imóvel sem 

pagar por isso) ou deixar de fazer alguma coisa (por exemplo, não ingressar com uma ação de 

execução ou de cobrança). 

 

Extorsão mediante sequestro (CP, art. 159) 
 

 
 
 
 
 
 

Nesse dispositivo, a conduta típica consiste em capturar alguém e exigir resgate em troca de sua 
libertação e de sua vida. Os bens jurídicos tutelados, portanto, são o patrimônio e a liberdade. Trata-
se de crime complexo. 
 
Consumação e Tentativa: 
 
A consumação se dá no exato instante em que a vítima é capturada, privada de sua liberdade, ainda 
que os sequestradores não consigam receber ou até mesmo pedir o resgate, desde que se prove que a 
intenção deles era essa. Note-se que o efetivo pagamento do resgate constitui mero exaurimento do 
crime. Além disso, a tentativa é possível, desde que os agentes já tenham feito a abordagem visando 
sequestrar a vítima, mas não tenham conseguido levá-la por circunstâncias alheias à sua vontade.  
 
Figuras qualificadas: 
 
§ 1º - Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou 
se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Pena - reclusão, de doze a vinte anos. 
 
§ 2º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: Pena - reclusão, de dezesseis a vinte e 
quatro anos.  
 
§ 3º - Se resulta a morte: Pena - reclusão, de vinte e quatro a trinta anos.  
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Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo 

ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez 

contos de réis. 

 

 

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que 

sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - 

reclusão, de um a quatro anos, e multa.         

 

 

Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XII Exame/2013 
 

Lúcia, objetivando conseguir dinheiro, sequestra Marcos, jovem cego. Quando estava escrevendo um 

bilhete para a família de Marcos, estipulando o valor do resgate, Lúcia fica sabendo, pela própria 

vítima, que sua família não possui dinheiro algum. Assim, verificando que nunca conseguiria obter 

qualquer ganho, Lúcia desiste da empreitada criminosa e coloca Marcos dentro de um ônibus, 

orientando-o a descer do coletivo em determinado ponto. Com base no caso apresentado, assinale a 

afirmativa correta. 

a) Lúcia deve responder pelo delito de sequestro ou cárcere privado, apenas. 

b) Lúcia não praticou crime algum, pois beneficiada pelo instituto da desistência voluntária. 

c) Lúcia deve responder pelo delito de extorsão mediante sequestro em sua modalidade consumada. 

d) Lúcia não praticou crime algum, pois beneficiada pelo instituto do arrependimento eficaz. 

Gabarito: C 

 

Estelionato (CP, art. 171) 
Ao invés da violência física ou moral, contra pessoa ou coisa, o modo de execução da lesão 
patrimonial opera-se através da fraude que vicia a vontade alheia. Ou seja, cuida-se de 
delitos perpetrados por intermédio da astúcia, do engodo, do embuste, da trapaça, 
objetivando, pois, induzir ou manter alguém em erro, visando a obtenção de indevida 
vantagem econômica. Sob o aspecto criminológico, o delito de estelionato, tipificado no art. 
171, tem por sujeito ativo pessoa que se vale de seu intelecto para violar a lei penal. 

 

Receptação (CP, art. 180) 

A receptação não se vincula, necessariamente, a um anterior crime contra o patrimônio, 
podendo existir, inclusive, em hipóteses como peculato, tráfico de armas, contrabando etc. É 
possível até mesmo existir “receptação de receptação”. 

A receptação estimula e financia a rede de inúmeros delitos. Por exemplo, no furto e roubo 
de automóveis é fundamental a presença de um receptador, para adquirir a coisa de forma a 
“despistar” o crime anterior (adulterando chassis etc.) e propiciar o lucro ao ladrão. 
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Art. 213 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 

conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro 

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

 

 

Dos Crimes contra a Dignidade sexual 
 

O Título VI, da Parte Especial, do Código Penal, protege bens jurídicos concernentes à 

dignidade sexual, projeção que é da dignidade humana – princípio consagrado no art. 1º, III, 

da CF/1988. Nesse caderno, trataremos do estupro e do estupro de vulnerável. Deste modo, 

precisamos que você leia os outros tipos penais. 

Cumpre registrar que esse título, sofreu significava mudança com a entrada em vigor das 

Leis nº. 11.106/05 e 12.015/09. Tais diplomas legais trouxe a revogação de delitos 

absolutamente inadequados ao papel da mulher na sociedade atual (v.g., sedução, rapto 

consensual, posse sexual mediante fraude, adultério), em particular o polêmico elemento 

normativo exigido em algumas incriminações, qual seja, a figura da mulher honesta. 

 

Estupro (CP, art. 213) 
 

 

O verbo nuclear do delito é constranger, que significa compelir, obrigar, impor, contra a 

vontade, a conjunção carnal ou outro ato libidinoso de igual gravidade.  

#MasterDica:  
 
Conjunção carnal: segundo doutrina e jurisprudência, é a introdução do pênis na vagina. A 
introdução pode ser completa ou incompleta. 
 
Ato libidinoso: é o ato que visa o prazer sexual, a concupiscência, a satisfação do apetite 
sexual. No caso, “outro” ato obsceno é o diverso de conjunção carnal, mas necessariamente 
ofensivo ao pudor público (ex: sexo anal, sexo oral, apalpadas nos órgãos genitais, beijo 
lascivo etc.). 

- Formas qualificadas:  

§ 1º  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 
(dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.   

§ 2º  Se da conduta resulta morte: Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos  
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Art. 217-A - Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: 

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

§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou 

que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. 

 

 

Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIII Exame/2014 

Analise os fragmentos a seguir: 

  

I. João constrange Maria, por meios violentos, a ter com ele relação sexual. Em virtude da 

violência empregada para a consumação do ato, Maria sofre lesões corporais de natureza 

grave que a levam a óbito. 

II. Joaquim constrange Benedita, por meio de grave ameaça, a ter com ele relação sexual. 

Após o coito Benedita falece em decorrência de ataque cardíaco, pois padecia, desde criança, 

de cardiopatia grave, condição desconhecida por Joaquim. 

  

A partir das situações apresentadas nos fragmentos I e II, os delitos cometidos são, 

respectivamente, 

 

a) estupro qualificado pelo resultado morte e estupro qualificado pelo resultado morte. 

b) estupro em concurso com lesão corporal seguida de morte e estupro simples. 

c) estupro qualificado pelo resultado morte e estupro em concurso com homicídio 

preterdoloso. 

d) estupro qualificado pelo resultado morte e estupro simples. 

Gabarito: D 

 

Estupro de Vulnerável (CP, art. 217-A) 
 

A tutela penal no campo sexual projeta-se, com maior atenção e cuidado, para o grupo de 
pessoas que não podem expressar, adequadamente, seu consenso para com a prática sexual 
(pessoas vulneráveis), em especial os menores de 14 anos de idade.  

 

Dos Crimes contra a Administração Pública 
 

Peculato (CP, art. 312) 
 

Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro 
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, 
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois a doze 
anos, e multa. 
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§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do 
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio 
ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. 
 

 

Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XII Exame/2013 

 
Lucas, funcionário público do Tribunal de Justiça, e Laura, sua noiva, estudante de direito, 

resolveram subtrair notebooks de última geração adquiridos pela serventia onde Lucas 

exerce suas funções. Assim, para conseguir seu intento, combinaram dividir a execução do 

delito. Lucas, em determinado feriado municipal, valendo-se da facilidade que seu cargo lhe 

proporcionava, identificou-se na recepção e disse ao segurança que precisava ir até a 

serventia para buscar alguns pertences que havia esquecido. O segurança, que já conhecia 

Lucas de vista, não desconfiou de nada e permitiu o acesso. Ressalte-se que, além de ser 

serventuário, Lucas conhecia detalhadamente o prédio público, razão pela qual se dirigiu 

rapidamente ao local desejado, subtraindo todos os notebooks. Após, foi a uma janela e, dali, 

os entregou a Laura, que os colocou no carro e saiu. Ao final, Lucas conseguiu deixar o 

edifício sem que ninguém suspeitasse de nada. Todavia, cerca de uma semana após, Laura e 

Lucas têm uma discussão e terminam o noivado. Muito enraivecida, Laura procura a polícia e 

noticia os fatos, ocasião em que devolve todos os notebooks subtraídos. 

Com base nas informações do caso narrado, assinale a afirmativa correta. 

a) Laura e Lucas devem responder pelo delito de peculato-furto praticado em concurso de 

agentes. 

b) Laura deve responder por furto qualificado e Lucas deve responder por peculato-furto, 

dada à incomunicabilidade das circunstâncias. 

c) Laura e Lucas serão beneficiados pela causa extintiva de punibilidade, uma vez que houve 

reparação do dano ao erário anteriormente à denúncia. 

d) Laura será beneficiada pelo instituto do arrependimento eficaz, mas Lucas não poderá 

valer-se de tal benefício, pois a restituição dos bens, por parte dele, não foi voluntária. 

Gabarito: A 

 

Concussão (CP, art. 316) 

Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de dois a oito 
anos, e multa. 
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Prevaricação (CP, art. 319) 

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

 

Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/X Exame/2013 

 

Coriolano, objetivando proteger seu amigo Romualdo, não obedeceu à requisição do 

Promotor de Justiça no sentido de determinar a instauração de inquérito policial para apurar 

eventual prática de conduta criminosa por parte de Romualdo. 

Nesse caso, é correto afirmar que Coriolano praticou crime de 

a) desobediência (Art. 330, do CP). 

b) prevaricação (Art. 319, do CP). 

c) corrupção passiva (Art. 317, do CP). 

d) crime de advocacia administrativa (Art. 321, do CP). 

Gabarito: B 

 

 

 

Acredite em você! 
O sucesso normalmente vem para quem está  

ocupado demais para procurar por ele. 


