QUESTÕES DE DIREITO PENAL – PROVAS ÍMPARES (XIII ao XXXI EOAB)
XIII EOAB – PROVA 1

Questão 59 - Paulo tinha inveja da prosperidade de Gustavo e, certo dia,
resolveu quebrar o carro que este último havia acabado de comprar. Para
tanto, assim que Gustavo estacionou o veículo e dele saiu, Paulo, munido de
uma barra de ferro, foi correndo em direção ao bem para danificá-lo. Ao ver a
cena, Gustavo colocou-se à frente do carro e acabou sendo atingido por um
golpe da barra de ferro, vindo a falecer em decorrência de
traumatismo craniano derivado da pancada. Sabe-se que Paulo não tinha a
intenção de matar Gustavo e que este somente recebeu o golpe porque se
colocou à frente do carro quando Paulo já estava com a barra de ferro no ar,
em rápido movimento para atingir o veículo, que ficou intacto. Com base no
caso relatado, assinale a afirmativa correta.
A) Paulo responderá por tentativa de dano em concurso formal com homicídio
culposo.
B) Paulo responderá por homicídio doloso, tendo agido com dolo eventual.
C) Paulo responderá por homicídio culposo.
D) Paulo responderá por tentativa de dano em concurso material com
homicídio culposo.
Questão 60 – 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.
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.
Questão 61 – Jaime, objetivando proteger sua residência, instala uma cerca
elétrica no muro. Certo dia, Cláudio, com o intuito de furtar a casa de Jaime,
resolve pular o referido muro, acreditando que conseguiria escapar da cerca
elétrica ali instalada e bem visível para qualquer pessoa. Cláudio, entretanto,
não obtém sucesso e acaba levando um choque, inerente à atuação do
mecanismo de proteção. Ocorre que, por sofrer de doença
cardiovascular, o referido ladrão falece quase instantaneamente. Após a
análise pericial, ficou constatado que a descarga elétrica não era suficiente
para matar uma pessoa em condições normais de saúde, mas suficiente para
provocar o óbito de Cláudio, em virtude de sua cardiopatia. Nessa hipótese é
correto afirmar que
A) Jaime deve responder por homicídio culposo, na modalidade culpa
consciente.
B) Jaime deve responder por homicídio doloso, na modalidade dolo eventual.
C) Pode ser aplicado à hipótese o instituto do resultado diverso do pretendido.
D) Pode ser aplicado à hipótese o instituto da legítima defesa preordenada.
Questão 62 – A respeito do benefício da suspensão condicional da execução
da pena, assinale a afirmativa incorreta.

A) Não exige que o crime praticado tenha sido cometido sem violência ou grave
ameaça à pessoa.
B) Não pode ser concedido ao reincidente em crime doloso, exceto se a
condenação anterior foi a pena de multa.
C) Somente pode ser concedido se não for indicada ou se for incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
D) Sobrevindo, durante o período de prova, condenação irrecorrível por crime
doloso, o benefício será revogado, mas tal período será computado para
efeitos de detração.
Questão 63 – Considere que determinado agente tenha em depósito, durante
o período de um ano, 300 kg de cocaína. Considere também que, durante o
referido período, tenha entrado em vigor uma nova lei elevando a pena relativa
ao crime de tráfico de entorpecentes. Sobre o caso sugerido, levando em conta
o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, assinale a
afirmativa correta.
A) Deve ser aplicada a lei mais benéfica ao agente, qual seja, aquela que já
estava em vigor quando o agente passou a ter a droga em depósito.
B) Deve ser aplicada a lei mais severa, qual seja, aquela que passou a vigorar
durante o período em que o agente ainda estava com a droga em depósito.
C) As duas leis podem ser aplicadas, pois ao magistrado é permitido fazer a
combinação das leis sempre que essa atitude puder beneficiar o réu.
D) O magistrado poderá aplicar o critério do caso concreto, perguntando ao réu
qual lei ele pretende que lhe seja aplicada por ser, no seu caso, mais benéfica.
Questão 64 – 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.
XV EOAB – PROVA 1
Questão 59 – José cometeu, em 10/11/2008, delito de roubo. Foi denunciado,
processado

e

condenado,

com

sentença

condenatória

publicada

em

18/10/2009. A referida sentença transitou definitivamente em julgado no dia
29/08/2010. No dia 15/05/2010, José cometeu novo delito sido condenado, por
tal conduta, no dia 07/04/2012. Nesse sentido, levando em conta a situação
narrada e a disciplina acerca da reincidência, assinale a afirmativa correta.
A) Na sentença relativa ao delito de roubo, José deveria ser considerado
reincidente.
B) Na sentença relativa ao delito de furto, José deveria ser considerado
reincidente.
C) Na sentença relativa ao delito de furto, José deveria ser considerado
primário.
D) Considera-se reincidente aquele que pratica crime após publicação de
sentença que, no Brasil ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime
anterior.

Questão 60 – Roberto estava dirigindo seu automóvel quando perdeu o
controle da direção e subiu a calçada, atropelando dois pedestres que estavam
parados num ponto de ônibus. Nesse contexto, levando-se em consideração o
concurso de crimes, assinale a opção correta, que contempla a espécie em
análise:
A) concurso material.
B) concurso formal próprio ou perfeito.
C) concurso formal impróprio ou imperfeito.
D) crime continuado.
Questão 61 – Numerosos cidadãos, sem qualquer combinação prévia,
revoltados com os sucessivos escândalos e as notícias de corrupção
envolvendo as autoridades locais, vestiram totalmente de preto e foram para as
escadarias da Câmara Municipal, após terem escutado a entrevista ao vivo,
que os professores municipais eram marajás. Lá chegando, alguns
manifestantes, também sem qualquer combinação ou liame subjetivo,
começaram a atirar pedras em direção ao referido prédio público e, com isso,
três vidraças foram quebradas. A polícia, com o auxílio das imagens gravadas
e transmitidas identificar todas as pessoas que atiraram pedras e danificaram o
patrimônio público.
Nesse sentido, tendo por base as informações apresentadas no fragmento
acima, assinale a afirmativa correta.
A) Os cidadãos devem responder pelos crimes de associação criminosa (Art.
288, do CP) e dano qualificado (Art. 163, § único, inciso III, do CP).
B) Descabe falar-se em crime de associação criminosa (Art. 288, do CP), pois,
dentre outras circunstâncias, a reunião das pessoas, naquele momento, foi
apenas eventual.
C) Deve incidir, para o crime de dano qualificado (Art. 163, parágrafo único,
inciso III, do CP), a circunstância agravante do concurso de pessoas.

D) Não houve a prática de nenhum ato criminoso, pois as condutas descritas
não encontram adequação típica e, mais ainda, não havia dolo específico de
deteriorar patrimônio público.

Questão 62 – Francisco foi condenado por homicídio simples, previsto no Art.
121 do Código Penal, devendo cumprir pena de seis anos de reclusão. A
sentença penal condenatória transitou em julgado no dia 10 de agosto de 1984.
Dias depois, Francisco foge para o interior do Estado, onde residia, ficando
isolado num sítio. Após a fuga, as conseguiram capturá-lo. Francisco procura
você como advogado(a) em 10 de janeiro de 2014.
Com relação ao caso narrado, assinale a afirmativa correta.
A) Ainda não ocorreu prescrição do crime, tendo em vista que ainda não foi
ultrapassado o prazo de trinta anos requerido pelo Código Penal.
B) Houve prescrição da pretensão executória.
C) Não houve prescrição, pois o crime de homicídio simples é imprescritível.
D) Houve prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, pois
Francisco nunca foi capturado.
Questão 63 – Pedro Paulo, primário e de bons antecedentes, foi denunciado
pelo crime de descaminho (Art. 334, caput, do Código Penal), pelo transporte
de

mercadorias

procedentes

do

Paraguai

e

desacompanhadas

de

documentação comprobatória de sua importação regular, no valor de R$
3.500,00, conforme atestam o Auto de Infração e o Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal, bem como o Laudo de Exame Merceológico, elaborado pelo
Instituo Nacional de Criminalística. Em defesa de Pedro Paulo, segundo
entendimento dos Tribunais Superiores, é possível alegar a aplicação do
A) princípio da proporcionalidade.
B) princípio da culpabilidade.
C) princípio da adequação social.
D) princípio da insignificância ou da bagatela.

Questão 64 – No dia 14 de setembro de 2014, por volta das 20h, José,
primário e de bons antecedentes, tentou subtrair para si, mediante escalada de
um muro de 1,70 metros de altura, vários pedaços de fios duplos de cobre da
rede elétrica avaliados em, aproximadamente, R$ 100,00 (cem reais) à época
dos fatos.
Sobre o caso apresentado, segundo entendimento sumulado do STJ, assinale
a afirmativa correta.
A)

É

possível

o

reconhecimento

do

furto

qualificado

privilegiado

independentemente do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no
Art. 155, § 2º, do CP.
B) É possível o reconhecimento do privilégio previsto no Art. 155, § 2º, do CP
nos casos de crime de furto qualificado se estiverem presentes a primariedade
do agente e o pequeno valor da coisa, e se a qualificadora for de ordem
objetiva.
C) Não é possível o reconhecimento do privilégio previsto no Art. 155, § 2º, do
CP nos casos de crime de furto qualificado, mesmo que estejam presentes a
primariedade do agente e o pequeno valor da coisa, e se a qualificadora for de
ordem objetiva.
D) É possível o reconhecimento do privilégio previsto no Art. 155, § 2º, do CP
nos casos de crime de furto qualificado se estiverem presentes a primariedade
do agente, o pequeno valor da coisa, e se a qualificadora for de ordem
subjetiva.
XVII EOAB – PROVA 1
Questão 59 – Reconhecida a prática de um injusto culpável, o juiz realiza o
processo de individualização da pena, de acordo com o Art. 68 do Código
Penal.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assinale a afirmativa
correta.

A) A condenação com trânsito em julgado por crime praticado em data
posterior ao delito pelo qual o agente está sendo julgado pode funcionar como
maus antecedentes.
B) Não se mostra possível a compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea.
C) Nada impede que a pena intermediária, na segunda fase do critério trifásico,
fique acomodada abaixo do mínimo legal.
D) O aumento da pena na terceira fase no roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, sendo insuficiente a simples menção ao número de
majorantes.
Questão 60 – Marcus foi definitivamente condenado pela prática de um crime
de roubo simples à pena privativa de liberdade de quatro anos de reclusão e
multa de dez dias. Apesar de reincidente, em razão de condenação definitiva
pretérita pelo delito de furto, Marcus confessou a prática do delito, razão pela
qual sua pena foi fixada no mínimo legal. Após cumprimento de determinado
período de sanção penal, pretende o apenado obter o benefício do livramento
condicional. Considerando o crime praticado e a hipótese narrada, é correto
afirmar que
A) Marcus não faz jus ao livramento condicional, pois condenado por crime
doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
B) O livramento condicional pode ser concedido pelo juiz da condenação logo
quando proferida sentença condenatória.
C) Não é cabível livramento condicional para Marcus, tendo em vista que é
condenado reincidente em crime doloso.
D) Ainda que praticada falta grave, Marcus não terá o seu prazo de contagem
para concessão do livramento condicional interrompido.
Questão 61 – Paulo pretende adquirir um automóvel por meio de sistema de
financiamento junto a uma instituição bancária. Para tanto, dirige-se ao
estabelecimento comercial para verificar as condições de financiamento e é

informado que, quanto maior a renda bruta familiar, maior a dilação do prazo
para pagamento e menores os juros. Decide, então, fazer falsa declaração de
parentesco ao preencher a ficha cadastral, a fim de aumentar a renda familiar
informada, vindo, assim, a obter o financiamento nas condições pretendidas.
Considerando a situação narrada e os crimes contra a fé pública, é correto
afirmar que Paulo cometeu o delito de
A) falsificação material de documento público.
B) falsidade ideológica.
C) falsificação material de documento particular.
D) falsa identidade.
Questão 62 – Marcondes, necessitando de dinheiro para comparecer a uma
festa no bairro em que residia, decide subtrair R$ 1.000,00 do caixa do
açougue de propriedade de seu pai. Para isso, aproveita-se da ausência de
seu genitor, que, naquele dia, comemorava seu aniversário de 63 anos, para
arrombar a porta do estabelecimento e subtrair a quantia em espécie
necessária.
Analisando a situação fática, é correto afirmar que
A) Marcondes não será condenado pela prática de crime, pois é isento de
pena, em razão da escusa absolutória.
B) Marcondes deverá responder pelo crime de furto de coisa comum, por ser
herdeiro de seu pai.
C) Marcondes deverá responder pelo crime de furto qualificado.
D) Marcondes deverá responder pelos crimes de dano e furto simples em
concurso formal.
Questão 63 – Durante um assalto a uma instituição bancária, Antônio e
Francisco, gerentes do estabelecimento, são feitos reféns. Tendo ciência da
condição deles de gerentes e da necessidade de que suas digitais fossem
inseridas em determinado sistema para abertura do cofre, os criminosos
colocam, à força, o dedo de Antônio no local necessário, abrindo, com isso, o

cofre e subtraindo determinada quantia em dinheiro. Além disso, sob a ameaça
de morte da esposa de Francisco, exigem que este saia do banco, levando a
sacola de dinheiro juntamente com eles, enquanto apontam uma arma de fogo
para os policiais que tentavam efetuar a prisão dos agentes.
Analisando as condutas de Antônio e Francisco, com base no conceito
tripartido de crime, é correto afirmar que
A) Antônio não responderá pelo crime por ausência de tipicidade, enquanto
Francisco não responderá por ausência de ilicitude em sua conduta.
B) Antônio não responderá pelo crime por ausência de ilicitude, enquanto
Francisco não responderá por ausência de culpabilidade em sua conduta.
C) Antônio não responderá pelo crime por ausência de tipicidade, enquanto
Francisco não responderá por ausência de culpabilidade em sua conduta.
D) Ambos não responderão pelo crime por ausência de culpabilidade em suas
condutas.
Questão 64 – 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.

XIX EOAB – PROVA 1
Questão 59 – 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.
Questão 60 – Pedro e Paulo bebiam em um bar da cidade quando teve início
uma discussão sobre futebol. Pedro, objetivando atingir Paulo, desfere contra
ele um disparo que atingiu o alvo desejado e também terceira pessoa que se
encontrava no local, certo que ambas as vítimas faleceram, inclusive aquela
cuja morte não era querida pelo agente.
Para resolver a questão no campo jurídico, deve ser aplicada a
seguinte modalidade de erro:
A) erro sobre a pessoa.
B) aberratio ictus.
C) aberratio criminis.
D) erro determinado por terceiro.
Questão 61 – Após realizarem o roubo de um caminhão de carga, os
roubadores não sabem como guardar as coisas subtraídas até o transporte
para outro Estado no dia seguinte. Diante dessa situação, procuram Paulo,

amigo dos criminosos, e pedem para que ele guarde a carga subtraída no seu
galpão por 24 horas, admitindo a origem ilícita do material. Paulo, para ajudálos, permite que a carga fique no seu galpão, que é utilizado como uma oficina
mecânica, até o dia seguinte. A polícia encontra na mesma madrugada todo o
material no galpão de Paulo, que é preso em flagrante.
Diante desse quadro fático, Paulo deverá responder pelo crime de
A) receptação.
B) receptação qualificada.
C) roubo majorado.
D) favorecimento real.
Questão 62 – Em razão do aumento do número de crimes de dano qualificado
contra o patrimônio da União (pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa), foi
editada uma lei que passou a prever que, entre 20 de agosto de 2015 e 31 de
dezembro de 2015, tal delito (Art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código
Penal) passaria a ter pena de 2 a 5 anos de detenção. João, em 20 de
dezembro de 2015, destrói dolosamente um bem de propriedade da União,
razão pela qual foi denunciado, em 8 de janeiro de 2016, como incurso nas
sanções do Art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
Considerando a hipótese narrada, no momento do julgamento, em março de
2016, deverá ser considerada, em caso de condenação, a pena de
A) 6 meses a 3 anos de detenção, pois a Constituição prevê o princípio da
retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu.
B) 2 a 5 anos de detenção, pois a lei temporária tem ultratividade gravosa.
C) 6 meses a 3 anos de detenção, pois aplica-se o princípio do tempus regit
actum (tempo rege o ato).
D) 2 a 5 anos de detenção, pois a lei excepcional tem ultratividade gravosa.
Questão 63 – Durante uma operação em favela do Rio de Janeiro, policiais
militares conseguem deter um jovem da comunidade portando um rádio
transmissor. Acreditando ser o mesmo integrante do tráfico da comunidade,

mediante violência física, os policiais exigem que ele indique o local onde as
drogas e as armas estavam guardadas.
Em razão das lesões sofridas, o jovem vem a falecer. O fato foi descoberto e
os policiais disseram que ocorreu um acidente, porquanto não queriam a morte
do rapaz por eles detido, apesar de confirmarem que davam choques elétricos
em seu corpo molhado com o fim de descobrir o esconderijo das drogas.
Diante desse quadro, que restou integralmente provado, os policiais deverão
responder pelo crime de
A) lesão corporal seguida de morte.
B) tortura qualificada pela morte com causa de aumento.
C) homicídio qualificado pela tortura.
D) abuso de autoridade.
Questão 64 – Patrício, ao chegar em sua residência, constatou o
desaparecimento de um relógio que havia herdado de seu falecido pai.
Suspeitando de um empregado que acabara de contratar para trabalhar em
sua casa e que ficara sozinho por todo o dia no local, Patrício registrou o fato
na Delegacia própria, apontando, de maneira precipitada, o empregado como
autor da subtração, sendo instaurado o respectivo inquérito em desfavor
daquele “suspeito”. Ao final da investigação, o inquérito foi arquivado a
requerimento do Ministério Público, ficando demonstrado que o indiciado não
fora o autor da infração.
Considerando que Patrício deu causa à instauração de inquérito policial em
desfavor de empregado cuja inocência restou demonstrada, é correto afirmar
que o seu comportamento configura
A) fato atípico.
B) crime de denunciação caluniosa dolosa.
C) crime de denunciação caluniosa culposa.
D) calúnia.

XXI EOAB – PROVA 1
Questão 59 – Revoltado com a conduta de um Ministro de Estado, Mário se
esconde no interior de uma aeronave pública brasileira, que estava a serviço
do governo, e, no meio da viagem, já no espaço aéreo equivalente ao Uruguai,
desfere 05 facadas no Ministro com o qual estava insatisfeito, vindo a causarlhe lesão corporal gravíssima.
Diante da hipótese narrada, com base na lei brasileira, assinale a afirmativa
correta.
A) Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no
critério da territorialidade.
B) Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no
critério da extraterritorialidade e princípio da justiça universal.
C) Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no
critério da extraterritorialidade, desde que ingresse em território brasileiro e não
venha a ser julgado no estrangeiro.
D) Mário não poderá ser responsabilizado pela lei brasileira, pois o crime foi
cometido no exterior e nenhuma das causas de extraterritorialidade se aplica
ao caso.
Questão 60 – Carlos, 21 anos, foi condenado a cumprir pena de prestação de
serviços à comunidade pela prática de um crime de lesão corporal culposa no
trânsito. Em 01/01/2014, seis meses após cumprir a pena restritiva de direitos
aplicada, praticou novo crime de natureza culposa, vindo a ser denunciado.
Carlos, após não aceitar qualquer benefício previsto na Lei nº 9.099/95 e ser
realizada audiência de instrução e julgamento, é novamente condenado em
17/02/2016. O juiz aplica pena de 11 meses de detenção, não admitindo a
substituição por restritiva de direitos em razão da reincidência.
Considerando que os fatos são verdadeiros e que o Ministério Público não
apelou, o(a) advogado(a) de Carlos, sob o ponto de vista técnico, deverá
requerer, em recurso,

A) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
B) a suspensão condicional da pena.
C) o afastamento do reconhecimento da reincidência.
D) a prescrição da pretensão punitiva.
Questão 61 – Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube,
não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma gorjeta para
observar os sócios do clube na piscina, durante toda a semana. Em seu horário
de “serviço”, com várias crianças brincando na piscina, fica observando a
beleza física da mãe de uma das crianças e, ao mesmo tempo, falando no
celular com um amigo, acabando por ficar de costas para a piscina. Nesse
momento, uma criança vem a falecer por afogamento, fato que não foi notado
por Carlos.
Sobre a conduta de Carlos, diante da situação narrada, assinale a afirmativa
correta.
A) Não praticou crime, tendo em vista que, apesar de garantidor, não podia
agir, já que concretamente não viu a criança se afogando.
B) Deve responder pelo crime de homicídio culposo, diante de sua omissão
culposa, violando o dever de garantidor.
C) Deve responder pelo crime de homicídio doloso, em razão de sua omissão
dolosa, violando o dever de garantidor.
D) Responde apenas pela omissão de socorro, mas não pelo resultado morte,
já que não havia contrato regular que o obrigasse a agir como garantidor.
Questão 62 – Felipe sempre sonhou em ser proprietário de um veículo de
renomada marca mundial. Quando soube que uma moradora de sua rua tinha
um dos veículos de seu sonho em sua garagem, Felipe combinou com Caio e
Bruno de os dois subtraírem o veículo, garantindo que ficaria com o produto do
crime e que Caio e Bruno iriam receber determinado valor, o que efetivamente
vem a ocorrer.

Após receber o carro, Felipe o leva para sua casa de praia, localizada em outra
cidade do mesmo Estado em que reside.
Os fatos são descobertos e o veículo é apreendido na casa de veraneio de
Felipe.
Considerando as informações narradas, é correto afirmar que Felipe deverá ser
responsabilizado pela prática do crime de
A) furto simples.
B) favorecimento real.
C) furto qualificado pelo concurso de agentes.
D) receptação.
Questão 63 – No curso de uma assembleia de condomínio de prédio
residencial foram discutidos e tratados vários pontos. O morador Rodrigo foi o
designado para redigir a ata respectiva, descrevendo tudo que foi discutido na
reunião. Por esquecimento, deixou de fazer constar ponto relevante debatido, o
que deixou Lúcio, um dos moradores, revoltado ao receber cópia da ata.
Indignado, Lúcio promove o devido registro na delegacia própria, comprovando
que Rodrigo, com aquela conduta, havia lhe causado grave prejuízo financeiro.
Após oitiva dos moradores do prédio, em que todos confirmaram que o tema
mencionado por Lúcio, de fato, fora discutido e não constava da ata, o
Ministério Público ofereceu denúncia em face de Rodrigo, imputando-lhe a
prática do crime de falsidade ideológica de documento público.
Considerando que todos os fatos acima destacados foram integralmente
comprovados no curso da ação, o(a) advogado(a) de Rodrigo deverá alegar
que
A) ele deve ser absolvido por respeito ao princípio da correlação, já que a
conduta por ele praticada melhor se adequa ao crime de falsidade material, que
não foi descrito na denúncia.
B) sua conduta deve ser desclassificada para crime de falsidade ideológica
culposa.

C) a pena a ser aplicada, apesar da prática do crime de falsidade ideológica, é
de 01 a 03 anos de reclusão, já que a ata de assembleia de condomínio é
documento particular e não público.
D) ele deve ser absolvido por atipicidade da conduta.
Questão 64 – Alberto, policial civil, passando por dificuldades financeiras,
resolve se valer de sua função para ampliar seus vencimentos. Para tanto,
durante o registro de uma ocorrência na Delegacia onde está lotado, solicita à
noticiante R$2.000,00 para realizar as investigações necessárias à elucidação
do fato. Indignada com a proposta, a noticiante resolve gravar a conversa.
Dizendo que iria pensar se aceitaria pagar o valor solicitado, a noticiante deixa
o local e procura a Corregedoria de Polícia Civil, narrando a conduta do policial
e apresentando a gravação para comprovação.
Acerca da conduta de Alberto, é correto afirmar que configura crime de
A) corrupção ativa, em sua modalidade tentada.
B) corrupção passiva, em sua modalidade tentada.
C) corrupção ativa consumada.
D) corrupção passiva consumada.
XXIII EOAB – PROVA 1
Questão 59 – Roberta, enquanto conversava com Robson, afirmou
categoricamente que presenciou quando Caio explorava jogo do bicho, no dia
03/03/2017. No dia seguinte, Roberta contou para João que Caio era um
“furtador”.
Caio toma conhecimento dos fatos, procura você na condição de advogado(a)
e nega tudo o que foi dito por Roberta, ressaltando que ela só queria atingir sua
honra.
Nesse caso, deverá ser proposta queixa-crime, imputando a Roberta a prática
de
A) 1 crime de difamação e 1 crime de calúnia.

B) 1 crime de difamação e 1 crime de injúria.
C) 2 crimes de calúnia.
D) 1 crime de calúnia e 1 crime de injúria.
Questão 60 – Rafael e Francisca combinam praticar um crime de furto em uma
residência onde ela exercia a função de passadeira. Decidem, então, subtrair
bens do imóvel em data sobre a qual Francisca tinha conhecimento de que os
proprietários estariam viajando, pois assim ela tinha certeza de que os patrões,
de quem gostava, não sofreriam qualquer ameaça ou violência.
No dia do crime, enquanto Francisca aguarda do lado de fora, Rafael entra no
imóvel para subtrair bens. Ela, porém, percebe que o carro dos patrões está na
garagem e tenta avisar o fato ao comparsa para que este saísse rápido da
casa. Todavia, Rafael, ao perceber que a casa estava ocupada, decide
empregar violência contra os proprietários para continuar subtraindo mais bens.
Descobertos os fatos, Francisca e Rafael são denunciados pela prática do
crime de roubo majorado.
Considerando as informações narradas, o(a) advogado(a) de Francisca deverá
buscar
A) sua absolvição, tendo em vista que não desejava participar do crime
efetivamente praticado.
B) o reconhecimento da participação de menor importância, com aplicação de
causa de redução de pena.
C) o reconhecimento de que o agente quis participar de crime menos grave,
aplicando-se a pena do furto qualificado.
D) o reconhecimento de que o agente quis participar de crime menos grave,
aplicando-se causa de diminuição de pena sobre a pena do crime de roubo
majorado.
Questões 61 – Caio, Mário e João são denunciados pela prática de um mesmo
crime de estupro (Art. 213 do CP). Caio possuía uma condenação anterior
definitiva pela prática de crime de deserção, delito militar próprio, ao

cumprimento de pena privativa de liberdade. Já Mário possuía uma
condenação anterior, com trânsito em julgado, pela prática de crime comum,
com aplicação exclusiva de pena de multa. Por fim, João possuía condenação
definitiva pela prática de contravenção penal à pena privativa de liberdade. No
momento da sentença, o juiz reconhece agravante da reincidência em relação
aos três denunciados.
Considerando apenas as informações narradas, de acordo com o Código
Penal, o advogado dos réus
A) não poderá buscar o afastamento da agravante, já que todos são
reincidentes.
B) poderá buscar o afastamento da agravante em relação a Mário, já que
somente Caio e João são reincidentes.
C) poderá buscar o afastamento da agravante em relação a João, já que
somente Caio e Mário são reincidentes.
D) poderá buscar o afastamento da agravante em relação a Caio e João, já que
somente Mário é reincidente.
Questão 62 – Catarina leva seu veículo para uma determinada entidade
autárquica com o objetivo de realizar a fiscalização anual. Carlos, funcionário
público que exerce suas funções no local, apesar de não encontrar
irregularidades no veículo, verificando a inexperiência de Catarina, que tem
apenas 19 anos de idade, exige R$ 5.000,00 para “liberar” o automóvel sem
pendências.
Catarina, de imediato, recusa-se a entregar o valor devido e informa o ocorrido
ao superior hierárquico de Carlos, que aciona a polícia. Realizada a prisão em
flagrante de Carlos, a família é comunicada sobre o fato e procura um
advogado para que ele preste esclarecimentos sobre a responsabilidade penal
de Carlos.
Diante da situação narrada, o advogado da família de Carlos deverá esclarecer
que a conduta praticada por Carlos configura, em tese, crime de
A) corrupção passiva consumada.

B) concussão consumada.
C) corrupção passiva tentada.
D) concussão tentada.
Questão 63 – Pedro, quando limpava sua arma de fogo, devidamente
registrada em seu nome, que mantinha no interior da residência sem adotar os
cuidados necessários, inclusive o de desmuniciá-la, acaba, acidentalmente, por
dispará-la, vindo a atingir seu vizinho Júlio e a esposa deste, Maria.
Júlio faleceu em razão da lesão causada pelo projétil e Maria sofreu lesão
corporal e debilidade permanente de membro. Preocupado com sua situação
jurídica, Pedro o procura para, na condição de advogado, orientá-lo acerca das
consequências do seu comportamento.
Na oportunidade, considerando a situação narrada, você deverá esclarecer,
sob o ponto de vista técnico, que ele poderá vir a ser responsabilizado pelos
crimes de
A) homicídio culposo, lesão corporal culposa e disparo de arma de fogo, em
concurso formal.
B) homicídio culposo e lesão corporal grave, em concurso formal.
C) homicídio culposo e lesão corporal culposa, em concurso material.
D) homicídio culposo e lesão corporal culposa, em concurso formal.
Questão 64 – Silva foi vítima de um crime de ameaça por meio de uma ligação
telefônica realizada em 02 de janeiro de 2016. Buscando identificar o autor, já
que nenhum membro de sua família tinha tal informação, requereu, de
imediato, junto à companhia telefônica, o número de origem da ligação, vindo a
descobrir, no dia 03 de julho de 2016, que a linha utilizada era de propriedade
do ex-namorado de sua filha, Carlos, razão pela qual foi até a residência deste,
onde houve a confissão da prática do crime.
Quando ia ao Ministério Público, na companhia de Marta, sua esposa, para
oferecer representação, Silva sofreu um infarto e veio a falecer. Marta, no dia

seguinte, afirmou oralmente, perante o Promotor de Justiça, que tinha interesse
em representar em face do autor do fato, assim como seu falecido marido.
Diante do apelo de sua filha, Marta retorna ao Ministério Público no dia 06 de
julho de 2016 e diz que não mais tem interesse na representação. Ainda assim,
considerando que a ação penal é pública condicionada, o Promotor de Justiça
ofereceu denúncia, no dia 07 de julho de 2016, em face de Carlos, pela prática
do crime de ameaça.
Considerando a situação narrada, o(a) advogado(a) de Carlos, em resposta à
acusação, deverá alegar que
A) ocorreu decadência, pois se passaram mais de 6 meses desde a data dos
fatos.
B) a representação não foi válida, pois não foi realizada pelo ofendido.
C) ocorreu retratação válida do direito de representação.
D) a representação não foi válida, pois foi realizada oralmente.
XXV EOAB – PROVA 1
Questão 58 – Márcia e Plínio se encontraram em um quarto de hotel e, após
discutirem o relacionamento por várias horas, acabaram por se ofender
reciprocamente. Márcia, então, querendo dar fim à vida de ambos, ingressa no
banheiro do quarto e liga o gás, aproveitando-se do fato de que Plínio estava
dormindo. Em razão do forte cheiro exalado, quando ambos já estavam
desmaiados, os seguranças do hotel invadem o quarto e resgatam o casal, que
foi levado para o hospital. Tanto Plínio quanto Márcia acabaram sofrendo
lesões corporais graves. Registrado o fato na delegacia, Plínio, revoltado com o
comportamento de Márcia, procura seu advogado e pergunta se a conduta dela
configuraria crime.
Considerando as informações narradas, o advogado de Plínio deverá
esclarecer que a conduta de Márcia configura crime de
A) lesão corporal grave, apenas.
B) tentativa de homicídio qualificado e tentativa de suicídio.

C) tentativa de homicídio qualificado, apenas.
D) tentativa de suicídio, por duas vezes.
Questão 59 – Francisco, brasileiro, é funcionário do Banco do Brasil,
sociedade de economia mista, e trabalha na agência de Lisboa, em Portugal.
Passando por dificuldades financeiras, acaba desviando dinheiro do banco
para uma conta particular, sendo o fato descoberto e julgado em Portugal.
Francisco é condenado pela infração praticada. Extinta a pena, ele retorna ao
seu país de origem e é surpreendido ao ser citado, em processo no Brasil, para
responder pelo mesmo fato, razão pela qual procura seu advogado.
Considerando as informações narradas, o advogado de Francisco deverá
informar que, de acordo com o previsto no Código Penal,
A) ele não poderá responder no Brasil pelo mesmo fato, por já ter sido julgado
e condenado em Portugal.
B) ele somente poderia ser julgado no Brasil por aquele mesmo fato, caso
tivesse sido absolvido em Portugal.
C) ele pode ser julgado também no Brasil por aquele fato, sendo totalmente
indiferente a condenação sofrida em Portugal.
D) ele poderá ser julgado também no Brasil por aquele fato, mas a pena
cumprida em Portugal atenua ou será computada naquela imposta no Brasil,
em caso de nova condenação.
Questão 60 – Em 2014, Túlio foi condenado definitivamente pela prática de um
crime de estupro ao cumprimento de pena de 6 anos. Após preencher todos os
requisitos legais, foi a ele deferido livramento condicional. No curso do
livramento, Túlio vem novamente a ser condenado definitivamente por outro
crime de estupro praticado durante o período de prova. Preocupada com as
consequências dessa nova condenação, a família de Túlio procura o advogado
para esclarecimentos.

Considerando as informações narradas, o advogado de Túlio deverá esclarecer
à família que a nova condenação funciona, na revogação do livramento, como
causa
A) obrigatória, não sendo possível a obtenção de livramento condicional em
relação ao novo delito.
B) obrigatória, sendo possível a obtenção de livramento condicional após
cumprimento de mais de 2/3 das penas somadas.
C) facultativa, não sendo possível a obtenção de livramento condicional em
relação ao novo delito.
D) facultativa, sendo possível a obtenção de livramento condicional após
cumprimento de mais de 2/3 das penas somadas.
Questão 61 – Laura, nascida em 21 de fevereiro de 2000, é inimiga declarada
de Lívia, nascida em 14 de dezembro de 1999, sendo que o principal motivo da
rivalidade está no fato de que Lívia tem interesse no namorado de Laura.
Durante uma festa, em 19 de fevereiro de 2018, Laura vem a saber que Lívia
anunciou para todos que tentaria manter relações sexuais com o referido
namorado. Soube, ainda, que Lívia disse que, na semana seguinte, iria desferir
um tapa no rosto de Laura, na frente de seus colegas, como forma de humilhála.
Diante disso, para evitar que as ameaças de Lívia se concretizassem, Laura,
durante a festa, desfere facadas no peito de Lívia, mas terceiros intervêm e
encaminham Lívia diretamente para o hospital. Dois dias depois, Lívia vem a
falecer em virtude dos golpes sofridos.
Descobertos os fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Laura
pela prática do crime de homicídio qualificado.
Confirmados integralmente os fatos, a defesa técnica de Laura deverá pleitear
o reconhecimento da
A) inimputabilidade da agente.
B) legítima defesa.
C) inexigibilidade de conduta diversa.

D) atenuante da menoridade relativa.
Questão 62 – Juarez, com a intenção de causar a morte de um casal de
vizinhos, aproveita a situação em que o marido e a esposa estão juntos,
conversando na rua, e joga um artefato explosivo nas vítimas, sendo a
explosão deste material bélico a causa eficiente da morte do casal. Apesar de
todos os fatos e a autoria restarem provados em inquérito encaminhado ao
Ministério Público com relatório final de indiciamento de Juarez, o Promotor de
Justiça se mantém inerte em razão de excesso de serviço, não apresentando
denúncia no prazo legal. Depois de vários meses com omissão do Promotor de
Justiça, o filho do casal falecido procura o advogado da família para adoção
das medidas cabíveis.
No momento da apresentação de queixa em ação penal privada subsidiária da
pública, o advogado do filho do casal, sob o ponto de vista técnico, de acordo
com o Código Penal, deverá imputar a Juarez a prática de dois crimes de
homicídio em
A) concurso material, requerendo a soma das penas impostas para cada um
dos delitos.
B) concurso formal, requerendo a exasperação da pena mais grave em razão
do concurso de crimes.
C) continuidade delitiva, requerendo a exasperação da pena mais grave em
razão do concurso de crimes.
D) concurso formal, requerendo a soma das penas impostas para cada um dos
delitos.
Questão 63 – Flávia conheceu Paulo durante uma festa de aniversário. Após a
festa, ambos foram para a casa de Paulo, juntamente com Luiza, amiga de
Flávia, sob o alegado desejo de se conhecerem melhor.
Em determinado momento, Paulo, sem qualquer violência real ou grave
ameaça, ingressa no banheiro para urinar, ocasião em que Flávia e Luiza

colocam um pedaço de madeira na fechadura, deixando Paulo preso dentro do
local.
Aproveitando-se dessa situação, subtraem diversos bens da residência de
Paulo e deixam o imóvel, enquanto a vítima, apesar de perceber a subtração,
não tinha condição de reagir. Horas depois, vizinhos escutam os gritos de
Paulo e chamam a Polícia.
De imediato, Paulo procura seu advogado para esclarecimentos sobre a
responsabilidade penal de Luiza e Flávia.
Considerando as informações narradas, o advogado de Paulo deverá
esclarecer que as condutas de Luiza e Flávia configuram crime de
A) roubo majorado.
B) furto qualificado, apenas.
C) cárcere privado, apenas.
D) furto qualificado e cárcere privado.
XXVII EOAB – PROVA 1
Questão 58 – Talles, desempregado, decide utilizar seu conhecimento de
engenharia para fabricar máquina destinada à falsificação de moedas. Ao
mesmo tempo, pega uma moeda falsa de R$ 3,00 (três reais) e, com um
colega também envolvido com falsificações, tenta colocá-la em livre circulação,
para provar o sucesso da empreitada.
Ocorre que aquele que recebe a moeda percebe a falsidade rapidamente, em
razão do valor suspeito, e decide chamar a Polícia, que apreende a moeda e o
maquinário já fabricado. Talles é indiciado pela prática de crimes e, já na
Delegacia, liga para você, na condição de advogado(a), para esclarecimentos
sobre a tipicidade de sua conduta.
Considerando as informações narradas, em conversa sigilosa com seu cliente,
você deverá esclarecer que a conduta de Talles configura
A) atos preparatórios, sem a prática de qualquer delito.
B) crimes de moeda falsa e de petrechos para falsificação de moeda.

C) crime de petrechos para falsificação de moeda, apenas.
D) crime de moeda falsa, apenas, em sua modalidade tentada.
Questão 59 – No dia 05/03/2015, Vinícius, 71 anos, insatisfeito e com ciúmes
em relação à forma de dançar de sua esposa, Clara, 30 anos mais nova, efetua
disparos de arma de fogo contra ela, com a intenção de matar. Arrependido,
após acertar dois disparos no peito da esposa, Vinícius a leva para o hospital,
onde ela ficou em coma por uma semana. No dia 12/03/2015, porém, Clara
veio a falecer, em razão das lesões causadas pelos disparos da arma de fogo.
Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em
face de Vinícius, imputando-lhe a prática do crime previsto no Art. 121, § 2º,
inciso VI, do Código Penal, uma vez que, em 09/03/2015, foi publicada a Lei nº
13.104, que previu a qualificadora antes mencionada, pelo fato de o crime ter
sido praticado contra a mulher por razão de ser ela do gênero feminino.
Durante a instrução da 1ª fase do procedimento do Tribunal do Júri, antes da
pronúncia, todos os fatos são confirmados, pugnando o Ministério Público pela
pronúncia nos termos da denúncia. Em seguida, os autos são encaminhados
ao(a) advogado(a) de Vinícius para manifestação.
Considerando apenas as informações narradas, o(a) advogado(a) de Vinicius
poderá, no momento da manifestação para a qual foi intimado, pugnar pelo
imediato
A) reconhecimento do arrependimento eficaz.
B) afastamento da qualificadora do homicídio.
C) reconhecimento da desistência voluntária.
D) reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa.
Questão 60 – Pedro e Paulo combinam de praticar um crime de furto em
determinada creche, com a intenção de subtrair computadores. Pedro, então,
sugere que o ato seja praticado em um domingo, quando o local estaria
totalmente vazio e nenhuma criança seria diretamente prejudicada. No
momento da empreitada delitiva, Pedro auxilia Paulo a entrar por uma janela

lateral e depois entra pela porta dos fundos da unidade. Já no interior do local,
eles verificam que a creche estava cheia em razão de comemoração do “Dia
das Mães”; então, Pedro pega um laptop e sai, de imediato, pela porta dos
fundos, mas Paulo, que estava armado sem que Pedro soubesse, anuncia o
assalto e subtrai bens e joias de crianças, pais e funcionários. Captadas as
imagens pelas câmeras de segurança, Pedro e Paulo são identificados e
denunciados pelo crime de roubo duplamente majorado.
Com base apenas nas informações narradas, a defesa de Pedro deverá
pleitear o reconhecimento da
A) participação de menor importância, gerando causa de diminuição de pena.
B) cooperação dolosamente distinta, gerando causa de diminuição de pena.
C) cooperação dolosamente distinta, gerando aplicação da pena do crime
menos grave.
D) participação de menor importância, gerando aplicação da pena do crime
menos grave.
Questão 61 – Leonardo, nascido em 20/03/1976, estava em dificuldades
financeiras em razão de gastos contínuos com entorpecente para consumo.
Assim, em 05/07/2018, subtraiu, em comunhão de ações e desígnios com
João, nascido em 01/01/1970, o aparelho de telefonia celular de seu pai,
Gustavo, nascido em 05/11/1957, tendo João conhecimento de que Gustavo
era genitor do comparsa. Após a descoberta dos fatos, Gustavo compareceu
em sede policial, narrou o ocorrido e indicou os autores do fato, que vieram a
ser denunciados pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. No
momento da sentença, confirmados os fatos, o juiz reconheceu a causa de
isenção de pena em relação aos denunciados, considerando a condição de a
vítima ser pai de um dos autores do fato.
Inconformado com o teor da sentença, Gustavo, na condição de assistente de
acusação habilitado, demonstrou seu interesse em recorrer.
Com base apenas nas informações expostas, o(a) advogado(a) de Gustavo
deverá esclarecer que

A) os dois denunciados fazem jus a causa de isenção de pena da escusa
absolutária, conforme reconhecido pelo magistrado, já que a circunstância de a
vítima ser pai de Leonardo deve ser estendida para João.
B) nenhum dos dois denunciados faz jus à causa de isenção de pena da
escusa absolutória, devendo, confirmada a autoria, ambos ser condenados e
aplicada pena.
C) somente Leonardo faz jus a causa de isenção de pena da escusa
absolutória, não podendo esta ser estendida ao coautor.
D) somente João faz jus a causa de isenção de pena da escusa absolutória,
não podendo esta ser estendida ao coautor.
Questão 62 – Inconformado com o fato de Mauro ter votado em um candidato
que defendia ideologia diferente da sua, João desferiu golpes de faca contra
seu colega, assim agindo com a intenção de matá-lo. Acreditando ter obtido o
resultado desejado, João levou o corpo da vítima até uma praia deserta e o
jogou no mar. Dias depois, o corpo foi encontrado, e a perícia constatou que a
vítima morreu afogada, e não em razão das facadas desferidas por João.
Descobertos os fatos, João foi preso, denunciado e pronunciado pela prática de
dois crimes de homicídio dolosos, na forma qualificada, em concurso material.
Ao apresentar recurso contra a decisão de pronúncia, você, advogado(a) de
João, sob o ponto de vista técnico, deverá alegar que ele somente poderia ser
responsabilizado
A) pelo crime de lesão corporal, considerando a existência de causa
superveniente, relativamente independente, que, por si só, causou o resultado.
B) por um crime de homicídio culposo, na forma consumada.
C) por um crime de homicídio doloso qualificado, na forma tentada, e por um
crime de homicídio culposo, na forma consumada, em concurso material.
D) por um crime de homicídio doloso qualificado, na forma consumada.
Questão 63 – Cátia procura você, na condição de advogado(a), para que
esclareça as consequências jurídicas que poderão advir do comportamento de

seu filho, Marlon, pessoa primária e de bons antecedentes, que agrediu a exnamorada ao encontrá-la em um restaurante com um colega de trabalho,
causando-lhe lesão corporal de natureza leve.
Na oportunidade, você, como advogado(a), deverá esclarecer que:
A) o início da ação penal depende de representação da vítima, que terá o prazo
de seis meses da descoberta da autoria para adotar as medidas cabíveis.
B) no caso de condenação, em razão de ser Marlon primário e de bons
antecedentes, poderá a pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva
de direitos.
C) em razão de o agressor e a vítima não estarem mais namorando quando
ocorreu o fato, não será aplicada a Lei nº 11.340/06, mas, ainda assim, não
será possível a transação penal ou a suspensão condicional do processo.
D) no caso de condenação, por ser Marlon primário e de bons antecedentes,
mostra-se possível a aplicação do sursis da pena.
XXIX EOAB – PROVA 1
Questão 58 – Inconformado com o comportamento de seu vizinho, que insistia
em importunar sua filha de 15 anos, Mário resolve dar-lhe uma “lição” e desfere
dois socos no rosto do importunador, nesse momento com o escopo de nele
causar diversas lesões. Durante o ato, entendendo que o vizinho ainda não
havia sofrido na mesma intensidade do constrangimento de sua filha, decide
matá-lo com uma barra de ferro, o que vem efetivamente a acontecer.
Descobertos os fatos, o Ministério Público oferece denúncia em face de Mário,
imputando-lhe a prática dos crimes de lesão corporal dolosa e homicídio, em
concurso material. Durante toda a instrução, Mário confirma os fatos descritos
na denúncia.
Considerando apenas as informações narradas e confirmada a veracidade dos
fatos expostos, o(a) advogado(a) de Mário, sob o ponto de vista técnico, deverá
buscar o reconhecimento de que Mário pode ser responsabilizado

A) apenas pelo crime de homicídio, por força do princípio da consunção, tendo
ocorrido a chamada progressão criminosa.
B) apenas pelo crime de homicídio, por força do princípio da alternatividade,
sendo aplicada a regra do crime progressivo.
C) apenas pelo crime de homicídio, com base no princípio da especialidade.
D) pelos crimes de lesão corporal e homicídio, em concurso formal.
Questão 59 – Em 05/10/2018, Lúcio, com o intuito de obter dinheiro para
adquirir uma moto em comemoração ao seu aniversário de 18 anos, que
aconteceria em 09/10/2018, sequestra Danilo, com a ajuda de um amigo ainda
não identificado. No mesmo dia, a dupla entra em contato com a família da
vítima, exigindo o pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para sua liberação. Duas semanas após a restrição da liberdade da vítima,
período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a
família da vítima exigindo o pagamento do resgate, a polícia encontrou o local
do cativeiro e conseguiu libertar Danilo, encaminhando, de imediato, Lúcio à
Delegacia. Em sede policial, Lúcio entra em contato com o advogado da
família.
Considerando os fatos narrados, o(a) advogado(a) de Lúcio, em entrevista
pessoal e reservada, deverá esclarecer que sua conduta
A) não permite que seja oferecida denúncia pelo Ministério Público, pois o
Código Penal adota a Teoria da Ação para definição do tempo do crime, sendo
Lúcio inimputável para fins penais.
B) não permite que seja oferecida denúncia pelo órgão ministerial, pois o
Código Penal adota a Teoria do Resultado para definir o tempo do crime, e,
sendo este de natureza formal, sua consumação se deu em 05/10/2018.
C) configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado,
na condição de imputável, pelo crime de extorsão mediante sequestro
qualificado na forma consumada.
D) configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado,
na condição de imputável, pelo crime de extorsão mediante sequestro

qualificado na forma tentada, já que o crime não se consumou por
circunstâncias alheias à sua vontade, pois não houve obtenção da vantagem
indevida.
Questão 60 – Após discussão em uma casa noturna, Jonas, com a intenção de
causar lesão, aplicou um golpe de arte marcial em Leonardo, causando fratura
em seu braço. Leonardo, então, foi encaminhado ao hospital, onde constatouse a desnecessidade de intervenção cirúrgica e optou-se por um tratamento
mais conservador com analgésicos para dor, o que permitiria que ele
retornasse às suas atividades normais em 15 dias.
A equipe médica, sem observar os devidos cuidados exigidos, ministrou o
remédio a Leonardo sem observar que era composto por substância à qual o
paciente informara ser alérgico em sua ficha de internação. Em razão da
medicação aplicada, Leonardo sofreu choque anafilático, evoluindo a óbito,
conforme demonstrado em seu laudo de exame cadavérico.
Recebidos os autos do inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia em
face de Jonas, imputando-lhe o crime de homicídio doloso.
Diante dos fatos acima narrados e considerando o estudo da teoria da
equivalência, o(a) advogado(a) de Jonas deverá alegar que a morte de
Leonardo decorreu de causa superveniente
A) absolutamente independente, devendo ocorrer desclassificação para que
Jonas responda pelo crime de lesão corporal seguida de morte.
B) relativamente independente, devendo ocorrer desclassificação para o crime
de lesão corporal seguida de morte, já que a morte teve relação com sua
conduta inicial.
C) relativamente independente, que, por si só, causou o resultado, devendo
haver desclassificação para o crime de homicídio culposo.
D) relativamente independente, que, por si só, produziu o resultado, devendo
haver desclassificação para o crime de lesão corporal, não podendo ser
imputado o resultado morte.

Questão 61 – Sandra, mãe de Enrico, de 4 anos de idade, fruto de
relacionamento anterior, namorava Fábio. Após conturbado término do
relacionamento, cujas discussões tinham como principal motivo a criança e a
relação de Sandra com o ex-companheiro, Fábio comparece à residência de
Sandra, enquanto esta trabalhava, para buscar seus pertences. Na ocasião, ele
encontrou Enrico e uma irmã de Sandra, que cuidava da criança.
Com raiva pelo término da relação, Fábio, aproveitando-se da distração da tia,
conversa com a criança sobre como seria legal voar do 8º andar apenas com
uma pequena toalha funcionando como paraquedas. Diante do incentivo de
Fábio, Enrico pula da varanda do apartamento com a toalha e vem a sofrer
lesões corporais de natureza grave, já que cai em cima de uma árvore.
Descobertos

os

fatos,

a

família

de

Fábio

procura

advogado

para

esclarecimentos sobre as consequências jurídicas do ato.
Considerando as informações narradas, sob o ponto de vista técnico, deverá o
advogado esclarecer que a conduta de Fábio configura
A) conduta atípica, já que não houve resultado de morte a partir da instigação
ao suicídio.
B) crime de instigação ao suicídio consumado, com pena inferior àquela
prevista para quando há efetiva morte.
C) crime de instigação ao suicídio na modalidade tentada.
D) crime de homicídio na modalidade tentada.
Questão 62 – João, por força de divergência ideológica, publicou, em 03 de
fevereiro de 2019, artigo ofensivo à honra de Mário, dizendo que este, quando
no exercício de função pública na Prefeitura do município de São Caetano,
desviou verba da educação em benefício de empresa de familiares.
Mário, inconformado com a falsa notícia, apresentou queixa-crime em face de
João, sendo a inicial recebida em 02 de maio de 2019. Após observância do
procedimento adequado, o juiz designou data para a realização da audiência
de instrução e julgamento, sendo as partes regularmente intimadas. No dia da
audiência, apenas o querelado João e sua defesa técnica compareceram.

Diante da ausência injustificada do querelante, poderá a defesa de João
requerer ao juiz o reconhecimento
A) da decadência, que é causa de extinção da punibilidade.
B) do perdão do ofendido, que é causa de extinção da punibilidade.
C) do perdão judicial, que é causa de exclusão da culpabilidade.
D) da perempção, que é causa de extinção da punibilidade.
Questão 63 – Durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e
subtraiu um computador. Quando se preparava para sair da residência, ainda
dentro da casa, foi surpreendido pela chegada do proprietário. Assustado, ele o
empurrou e conseguiu fugir com a coisa subtraída.
Na manhã seguinte, arrependeu-se e resolveu devolver a coisa subtraída ao
legítimo dono, o que efetivamente veio a ocorrer. O proprietário, revoltado com
a conduta anterior de Lucas, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido.
Intimado pelo Delegado para comparecer em sede policial, Lucas, preocupado
com uma possível responsabilização penal, procura o advogado da família e
solicita esclarecimentos sobre a sua situação jurídica, reiterando que já no dia
seguinte devolvera o bem subtraído.
Na ocasião da assistência jurídica, o(a) advogado(a) deverá informar a Lucas
que poderá ser reconhecido(a)
A) a desistência voluntária, havendo exclusão da tipicidade de sua conduta.
B) o arrependimento eficaz, respondendo o agente apenas pelos atos até então
praticados.
C) o arrependimento posterior, não sendo afastada a tipicidade da conduta,
mas gerando aplicação de causa de diminuição de pena.
D) a atenuante da reparação do dano, apenas, não sendo, porém, afastada a
tipicidade da conduta.

XXXI EOAB – PROVA 1
Questão 58 – Caio, funcionário público, Antônio, empresário, Ricardo,
comerciante, e Vitor, adolescente, de forma recorrente se reúnem, de maneira
estruturalmente ordenada e com clara divisão de tarefas, inclusive Antônio
figurando como líder, com o objetivo de organizarem a prática de diversos
delitos de falsidade ideológica de documento particular (Art. 299 do CP: pena:
01 a 03 anos de reclusão e multa). Apesar de o objetivo ser a falsificação de
documentos particulares, Caio utilizava-se da sua função pública para obter as
informações a serem inseridas de forma falsa na documentação.
Descobertos

os

fatos,

Caio,

Ricardo

e

Antônio

foram

denunciados,

devidamente processados e condenados como incursos nas sanções do Art. 2º
da Lei nº 12.850/13 (constituir organização criminosa), sendo reconhecidas as
causas de aumento em razão do envolvimento de funcionário público e em
razão do envolvimento de adolescente. A Antônio foi, ainda, agravada a pena
diante da posição de liderança.
Constituído nos autos apenas para defesa dos interesses de Antônio, o
advogado, em sede de recurso, sob o ponto de vista técnico, de acordo com as
previsões legais, deverá requerer
A) desclassificação para o crime de associação criminosa, previsto no Código
Penal (antigo bando ou quadrilha).
B) afastamento da causa de aumento em razão do envolvimento de
adolescente, diante da ausência de previsão legal.
C) afastamento da causa de aumento em razão da presença de funcionário
público, tendo em vista que Antônio não é funcionário público e nem
equiparado, devendo a majorante ser restrita a Caio.
D) afastamento da agravante, pelo fato de Antônio ser o comandante da
organização criminosa, uma vez que tal incremento da pena não está previsto
na Lei nº 12.850/13.

Questão 59 – Maria, em uma loja de departamento, apresentou roupas no
valor de R$ 1.200 (mil e duzentos reais) ao caixa, buscando efetuar o
pagamento por meio de um cheque de terceira pessoa, inclusive assinando
como se fosse a titular da conta. Na ocasião, não foi exigido qualquer
documento de identidade. Todavia, o caixa da loja desconfiou do seu
nervosismo no preenchimento do cheque, apesar da assinatura perfeita, e
consultou o banco sacado, constatando que aquele documento constava como
furtado.
Assim, Maria foi presa em flagrante naquele momento e, posteriormente,
denunciada pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público,
em concurso material.
Confirmados os fatos, o advogado de Maria, no momento das alegações finais,
sob o ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento
A) do concurso formal entre os crimes de estelionato consumado e falsificação
de documento público.
B) do concurso formal entre os crimes de estelionato tentado e falsificação de
documento particular.
C) de crime único de estelionato, na forma consumada, afastando-se o
concurso de crimes.
D) de crime único de estelionato, na forma tentada, afastando-se o concurso de
crimes.
Questão 60 – Durante uma reunião de condomínio, Paulo, com o animus de
ofender a honra objetiva do condômino Arthur, funcionário público, mesmo
sabendo que o ofendido foi absolvido daquela imputação por decisão transitada
em julgado, afirmou que Artur não tem condições morais para conviver naquele
prédio, porquanto se apropriara de dinheiro do condomínio quando exercia a
função de síndico.
Inconformado com a ofensa à sua honra, Arthur ofereceu queixa-crime em face
de Paulo, imputando-lhe a prática do crime de calúnia. Preocupado com as

consequências de seu ato, após ser regularmente citado, Paulo procura você,
como advogado(a), para assistência técnica.
Considerando apenas as informações expostas, você deverá esclarecer que a
conduta de Paulo configura crime de
A) difamação, não de calúnia, cabendo exceção da verdade por parte de Paulo.
B) injúria, não de calúnia, de modo que não cabe exceção da verdade por parte
de Paulo.
C) calúnia efetivamente imputado, não cabendo exceção da verdade por parte
de Paulo.
D) calúnia efetivamente imputado, sendo possível o oferecimento da exceção
da verdade por parte de Paulo.
Questão 61 – Inconformado por estar desempregado, Lúcio resolve se
embriagar. Quando se encontrava no interior do coletivo retornando para casa,
ele verifica que o passageiro sentado à sua frente estava dormindo, e o
telefone celular deste estava solto em seu bolso. Aproveitando-se da situação,
Lúcio subtrai o aparelho sem ser notado pelo lesado, que continuava dormindo
profundamente. Ao tentar sair do coletivo, Lúcio foi interpelado por outro
passageiro, que assistiu ao ocorrido, iniciando-se uma grande confusão, que
fez com que o lesado acordasse e verificasse que seu aparelho fora subtraído.
Após denúncia pelo crime de furto qualificado pela destreza e regular
processamento do feito, Lúcio foi condenado nos termos da denúncia, sendo,
ainda, aplicada a agravante da embriaguez preordenada, já que Lúcio teria se
embriagado dolosamente.
Considerando apenas as informações expostas e que os fatos foram
confirmados, o(a) advogado(a) de Lúcio, no momento da apresentação de
recurso de apelação, poderá requerer
A) o reconhecimento de causa de diminuição de pena diante da redução da
capacidade em razão da sua embriaguez, mas não o afastamento da
qualificadora da destreza.

B) a desclassificação para o crime de furto simples, mas não o afastamento da
agravante da embriaguez preordenada.
C) a desclassificação para o crime de furto simples e o afastamento da
agravante, não devendo a embriaguez do autor do fato interferir na tipificação
da conduta ou na dosimetria da pena.
D) a absolvição, diante da ausência de culpabilidade, em razão da embriaguez
completa.
Questão 62 – Yuri foi denunciado pela suposta prática de crime de estupro
qualificado em razão da idade da vítima, porque teria praticado conjunção
carnal contra a vontade de Luana, de 15 anos, mediante emprego de grave
ameaça. No curso da instrução, Luana mudou sua versão e afirmou que, na
realidade, havia consentido na prática do ato sexual, sendo a informação
confirmada por Yuri em seu interrogatório.
Considerando apenas as informações expostas, no momento de apresentar
alegações finais, a defesa técnica de Yuri deverá pugnar por sua absolvição,
sob o fundamento de que o consentimento da suposta ofendida, na hipótese,
funciona como
A) causa supralegal de exclusão da ilicitude.
B) causa legal de exclusão da ilicitude.
C) fundamento para reconhecimento da atipicidade da conduta.
D) causa supralegal de exclusão da culpabilidade.
Questão 63 – André, nascido em 21/11/2001, adquiriu de Francisco, em
18/11/2019, grande quantidade de droga, com o fim de vendê-la aos
convidados de seu aniversário, que seria celebrado em 24/11/2019.
Imediatamente após a compra, guardou a droga no armário de seu quarto.
Em 23/11/2019, a partir de uma denúncia anônima e munidos do respectivo
mandado de busca e apreensão deferido judicialmente, policiais compareceram
à residência de André, onde encontraram e apreenderam a droga que era por

ele armazenada. De imediato, a mãe de André entrou em contato com o
advogado da família.
Considerando apenas as informações expostas, na Delegacia, o advogado de
André deverá esclarecer à família que André, penalmente, será considerado
A) inimputável, devendo responder apenas por ato infracional análogo ao delito
de tráfico, em razão de sua menoridade quando da aquisição da droga, com
base na Teoria da Atividade adotada pelo Código Penal para definir o momento
do crime.
B) inimputável, devendo responder apenas por ato infracional análogo ao delito
de tráfico, tendo em vista que o Código Penal adota a Teoria da Ubiquidade
para definir o momento do crime.
C) imputável, podendo responder pelo delito de tráfico de drogas, mesmo
adotando o Código Penal a Teoria da Atividade para definir o momento do
crime.
D) imputável, podendo responder pelo delito de associação para o tráfico, que
tem natureza permanente, tendo em vista que o Código Penal adota a Teoria
do Resultado para definir o momento do crime.

