
     

 

CadernodeProva.com.br 
Raio-X da 1ª Fase do Exame de Ordem – Parte I 

Direito Penal 

   

Olá, leitor! 

Em parceria com o MeuSiteJurídico, publicaremos, a partir de agora, uma nova série de 

posts intitulada Raio-X do Exame de Ordem. Tanto na primeira quanto na segunda fase da 

prova, a FGV tem sido extremamente repetitiva ao escolher os assuntos cobrados no 

Exame de Ordem. Portanto, com um estudo estratégico, baseado nos temas 

frequentemente presentes na prova, é possível a aprovação sem muito esforço. 

Para comprovar o que estamos dizendo, vejamos como foi o XXVII Exame de Ordem, o 

último realizado, em relação a Direito Penal, especificamente: 

1ª FASE 

Questão nº 58 

Tema: crime impossível. 

Quando caiu: VII e XVII Exames de 
Ordem. 

Questão nº 59 

Temas: arrependimento eficaz e 
desistência voluntária. 

Quando caíram: Exame de Ordem 
2010.3 e nas edições VII, XII, XVII, 
XVIII e XIX.  

Questão nº 60 

Tema: concurso de pessoas 
(participação de menor importância e 
cooperação dolosamente distinta). 

Quando caiu: XX (Salvador/BA) e 
XXIII Exames de Ordem. 

Questão nº 61 

Temas: escusa absolutória por furto e 
(in)comunicabilidade de circunstâncias 
pessoais em concurso de pessoas. 

Quando caíram: 

(a) Escusas: Exame de Ordem 
2010.2 e na edição XVII. 

(b) Incomunicabilidade: Exame de 
Ordem 2010.3 e na edição XVI.  

Questão nº 62 

Temas: concurso de crimes, homicídio, 
lesão corporal e causa superveniente. 

Quando caíram: 

(a) Concurso de crimes: Exames de 
Ordem 2010.2 e 2010.3 e nas 
edições V, VI (Duque de 
Caxias/RJ), VI (Nacional), IX 
(Ipatinga/MG), XIII, XIV, XV, 
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XVII, XX (Salvador/BA), XXII, 
XXIII, XXIV, XXV e XXVI. 

(b) Homicídio: quase todos os 
Exames de Ordem. 

(c) Exames de Ordem VI (Duque de 
Caxias/RJ), VIII, IX (Nacional), 
X, XI, XIII, XIV, XIX, XX 
(Salvador/BA), XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI. 

(d) Causas supervenientes: Exames 
de Ordem XII e XIV. 

Questão nº 63 

Temas: lesão corporal e violência 
doméstica contra a mulher. 

Quando caíram: Exames de Ordem XX 
(Nacional) e XXVI. 

 

Observe que o XXVII Exame de Ordem não trouxe temas inéditos. Tudo já havia caído em 

provas anteriores. Na próxima prova, isso ocorrerá novamente. 

 

 

OS TEMAS MAIS COBRADOS NO EXAME DE ORDEM 

I. O homicídio 

Dos legumes, o milho deve ser o mais versátil. Com ele fazemos pamonha, curau, bolo e... 

até picolé! Para a FGV, o homicídio é o milho dos delitos. A banca já cobrou o tema de 

todas as maneiras possíveis e imagináveis. Das vinte e nove provas de primeira fase 

realizadas até hoje, incluídas as reaplicações, o homicídio só não foi cobrado em quatro 

edições. Por isso, o homicídio leva o troféu de assunto mais cobrado pela FGV na primeira 

fase. 

 

O homicídio foi cobrado em oitenta e seis por cento das provas de primeira fase. 

É necessária muita criatividade para cobrar um mesmo assunto em tantas provas. Por isso, 

com base no que já foi pedido pela FGV em relação ao delito, destacamos as seguintes 

abordagens a ele referentes: 
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➔ Letra da lei: em muitas das questões, a banca exigiu apenas o conhecimento do que 

diz o art. 121 do Código Penal. É importante que o examinando conheça os 

requisitos para a incidência do § 1º (relevante valor social etc., etc., etc.) e o quantum 

de diminuição da pena (de um sexto a um terço). Também é interessante a 

memorização das qualificadoras (§ 2º). O perdão judicial (§ 5º) pode ser cobrado, 

caso caia uma questão de homicídio culposo. Em relação às causas de aumento de 

pena (§ 4º, § 6º e § 7º), é interessante a memorização da aplicação de cada uma delas 

(algumas são apenas para o homicídio culposo; outras, para o homicídio doloso e, 

algumas, para o feminicídio). Quanto à recente mudança promovida no § 7º, a FGV 

não é de pedir novidade legislativa no Exame de Ordem. Portanto, a não ser que a 

banca mude de postura a partir do XXVIII Exame de Ordem, nada de novo será 

cobrado. 

 

➔ Homicídio e circunstâncias incomunicáveis no concurso de pessoas: em algumas 

oportunidades, a banca pediu o tema. A ideia é a seguinte: de acordo com o art. 30 

do CP, em regra, circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam 

entre os coautores. Um exemplo: a filha de João foi vítima de estupro de vulnerável. 

Por motivo de relevante valor moral, ele contrata Francisco para matar o 

estuprador. Pergunta: a causa de diminuição do art. 121, § 1º, do CP (relevante 

valor moral) será aplicada a Francisco? Não. O motivo: o relevante valor moral é 

pessoal, referente a João. Apenas o contratante faz jus à causa de diminuição, pois é 

pessoal e não se comunica, nos termos do art. 30 do CP. 

 

➔ Homicídio privilegiado: em verdade, o § 1º do art. 121 traz causa de diminuição 

de pena. Como já foi dito, se o examinando memorizar as causas e o quantum de 

diminuição, dificilmente terá alguma dificuldade. Fique esperto: o homicídio 

privilegiado jamais será hediondo, ainda que qualificado. 

 

➔ Homicídio, erro na execução (aberratio ictus) e resultado diverso do pretendido 

(aberratio criminis): sem dúvida, temas com grande chance de serem cobrados 

novamente. Entenda: (a) homicídio e erro na execução (CP, art. 73): o homicida 

quer matar A, mas, por erro ou acidente na execução (ex.: má pontaria), mata B. 

Para a análise da punição, devemos considerar que A (vítima pretendida) foi 

atingido, e não B (vítima efetivamente atingida). Exemplo: João quer matar 

Francisco por motivo torpe (homicídio qualificado). No entanto, por erro de 

pontaria, João atinge Carlos, que não tinha nada a ver com a história, causando a 

sua morte. João responderá por homicídio doloso qualificado por motivo torpe? 

Sim, pois devemos considerar a vítima pretendida (Francisco), e não a efetivamente 
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atingida (Carlos). É comum imaginar que, em uma situação como a descrita, o 

homicídio seria culposo, pois foi provocada uma morte não desejada. Todavia, por 

força do art. 73 do CP, o agente deve ser responsabilizado pelo delito que desejava 

praticar contra a vítima pretendida. 

                                                                                      

                                                                                                               

Ironman, em legítima defesa, dispara contra Thanos. No entanto, por erro de pontaria, seu 

parceiro de luta, Peter Parker, o amigo da vizinhança, é morto. O Sr. Stark será punido? 

Não, pois agiu em legítima defesa. Ainda que, por erro na execução (aberratio ictus), tenha 

atingido pessoa diversa (o Spider-Man), devemos considerar o alvo pretendido (Thanos). 

Não se trata de homicídio culposo, mas de homicídio doloso com causa de exclusão da 

ilicitude (legítima defesa). No (b) resultado diverso do pretendido, a situação é outra: o 

agente quer praticar um crime menos grave, mas, por erro ou acidente na execução, comete 

um delito mais grave. O clássico exemplo é o da vidraça: João quer praticar o crime de 

dano (CP, art. 163). Por isso, atira uma pedra contra a janela da casa de Francisco. 

Entretanto, sem que João soubesse, Marina estava ao lado da janela, e acaba sendo atingida 

pela pedrada, vindo a falecer em razão disso. Ou seja: João queria praticar um crime de 

dano, mas cometeu, acidentalmente, um homicídio. Segundo o art. 74 do CP, João deve ser 

punido por homicídio culposo. 

➔ Homicídio e erro sobre a pessoa: a FGV gosta de tentar confundir o examinando 

com o erro sobre a pessoa e o erro na execução. Entenda: no erro na execução, como 

já visto, por erro ou acidente na execução, o agente atinge pessoa diversa da 

pretendida (o exemplo do Ironman). Já no erro sobre a pessoa (CP, art. 20, § 3º), o 

agente faz uma confusão em relação a quem é a pessoa a ser atingida. Vejamos o 

exemplo a seguir, que já caiu no Exame de Ordem. 
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João contrata Carlos para matar Enzo, seu inimigo. Como há muitos Enzos no mundo, e 

por não conhecer a vítima, Carlos pergunta a João como identificá-la. João diz: “o Enzo 

que deve ser morto joga futebol aos domingos, no campinho localizado na Rua do 

Limoeiro, sempre com a camisa 10”. No domingo seguinte, Carlos vai ao campinho e, sem 

muita dificuldade, encontra Enzo, camisa 10 do time. Sem pensar duas vezes, atira contra 

a vítima, causando sua morte. No entanto, por infortúnio, Francisco, amigo de Enzo, estava 

usando a camisa 10. Ou seja, Carlos pensou que estava matando Enzo, mas matou, em 

verdade, Francisco. Percebe a diferença? No erro na execução, não há confusão sobre quem 

é a vítima. Há alguns dias, no Rio Grande do Sul, ocorreu um claro exemplo de erro sobre 

a pessoa. Veja: 

 

No caso do jovem de São Leopoldo, não houve um erro na execução. O que aconteceu foi 

um erro de representação: mataram Gabriel, que nada tinha a ver com a história, pois 

pensaram que se tratava da vítima pretendida, que esteve internada no mesmo local, dias 

antes. A consequência é a mesma do erro na execução. Ou seja, se, por exemplo, os 

homicidas praticaram o delito por motivo fútil, embora tenham atingido pessoa diversa 

(Gabriel), deverão ser punidos por homicídio qualificado por motivo fútil, e não por 

homicídio culposo ou outra coisa. 

➔ Homicídio culposo, culpa consciente e dolo eventual: a regra de Datena é, de certa 

forma, válida – homicídio culposo ocorre quando não há intenção de matar. De 

fato, no homicídio culposo, não existe dolo. Entretanto, temos de ir mais a fundo. 

Em casos de homicídio em acidente de trânsito, a briga entre a acusação e a defesa 
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é quase sempre a mesma: houve culpa consciente ou dolo eventual? Na culpa 

consciente, o agente até prevê o resultado, mas acredita que não acontecerá. Já no 

dolo eventual, ele também prevê o resultado, mas assume o risco de produzi-lo. 

Em casos reais, é muito difícil a distinção. Vejamos alguns exemplos: 

 

(a) Em uma via, o limite de velocidade é de 50km/h. No entanto, ao perceber que não 

há radares, você decide dirigir a 70km/h. Se alguém for atropelado, você assumiu 

o risco de matar alguém ou acreditou sinceramente que o resultado não ocorreria? 

(b) Em uma confraternização entre amigos, você ingere um copo de cerveja. Em 

seguida, ao dirigir, causa um atropelamento e mata alguém. Você assumiu o risco 

de matar ou acreditou sinceramente que não aconteceria? 

As respostas dependem da análise do caso concreto. Na via onde o limite é de 50km/h, é 

normal as pessoas trafegarem a 70km/h? No horário em que ocorreu o atropelamento, 

havia muitas pessoas na via? Quanto à cerveja, a pessoa costuma beber? Para quem é 

habituado ao álcool, um copo de cerveja pode não gerar qualquer influência. Por outro 

lado, para quem não bebe, um copo pode prejudicar a capacidade de dirigir. 

No Exame de Ordem, no entanto, a banca não pode pedir casos tão difíceis. Os exemplos 

trazidos nas questões devem ser inquestionáveis. Se o enunciado disser que o agente é 

professor de autoescola (ou seja, um motorista profissional), caso esteja dirigindo um 

pouco acima da velocidade, a conclusão deve ser no sentido de que ele acreditou 

sinceramente que o resultado não aconteceria, embora tenha previsto a possibilidade 

(culpa consciente). Ele não assumiu o risco (dolo eventual). Por outro lado, se a questão 

disser que alguém dirigia a 150km/h em uma via com limite de 50km/h, é possível 

apontar para o dolo eventual. Com a bebida, a ideia é a mesma: se a banca disser que o 

agente ingeriu dez latas de cerveja, não há como sustentar uma culpa consciente. 

➔ Homicídio, tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz: por serem 

alguns dos temas mais cobrados em provas – em relação a vários delitos, e não 

apenas ao homicídio -, o estudo é tratado com mais cuidado em outro momento 

deste resumo. 

➔ Homicídio e participação em suicídio: já caiu em prova a distinção entre os delitos 

dos arts. 121 e 122 do CP. Entenda: no art. 122 do CP, é punido o agente que induz, 

instiga ou auxilia alguém ao suicídio (ex.: fornecer a arma de fogo para quem 

alguém se mate). Entretanto, se houver a prática de ato executório para causar a 

morte da vítima, o crime será o de homicídio. Entenda: 

 

(a) Romeu e Julieta decidem morrer. Um instiga o outro à prática do ato. Para causar 

a própria morte, cada um ingere uma certa dose de veneno. Julieta morre segundos 
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depois, mas Romeu sobrevive. No exemplo, Romeu será punido pelo crime do art. 

122 do CP, pois instigou Julieta ao suicídio. 

(b) Romeu e Julieta decidem morrer. Em um último ato de romantismo, o casal 

entrelaça os braços e um coloca veneno na boca do outro. Julieta morre e Romeu 

sobrevive. Ele deverá ser punido por homicídio. O motivo: ele praticou o ato 

executório para causar a morte de Julieta, ao colocar veneno na boca da amada. 

 

➔ Homicídio e omissão imprópria: o assunto também é visto com mais cuidado em 

outro momento, pois é cobrado com frequência em relação a outros delitos. 

 

II. Os crimes contra o patrimônio 

De vinte e nove primeiras fases (incluídas as reaplicações), os crimes contra o patrimônio 

estiveram presentes em vinte e três provas. Embora o Título II do Código Penal seja 

extenso, a FGV sempre cobra os mesmos delitos – e sempre faz as mesmas pegadinhas. 

Assim como foi feito no homicídio, vejamos, a seguir, como o assunto deve ser estudado. 

➔ Letra da lei: é importante a memorização dos principais delitos contra o 

patrimônio. Os artigos que tratam do furto, do roubo, da extorsão, da extorsão 

mediante sequestro, do dano, da apropriação indébita, do estelionato e da 

receptação merecem ser lidos. Quanto às recentes atualizações no furto e no roubo, 

como já dito, a FGV não é de pedir novidade. A não ser que a banca mude a forma 

de trabalhar a partir do XXVIII Exame de Ordem, é pouco provável que uma 

alteração de 2018 caia na próxima prova. 

➔ A distinção entre os principais delitos: a FGV costuma trazer um caso prática e 

perguntar ao examinando qual delito foi praticado pelo agente. De forma geral, 

não há muita dificuldade: (a) furto: subtração sem violência ou grave ameaça; (b) 

roubo: subtração mediante violência ou grave ameaça ou por meio que 

impossibilite a resistência da vítima (ex.: vítima dopada); (c) extorsão: é bem 

parecida com o roubo, mas a diferença está no fato de que o criminoso precisa que 

a vítima faça algo (ex.: o criminoso aponta a arma e manda a vítima digitar a sua 

senha no caixa eletrônico); (d) apropriação indébita: parece o furto, mas é diferente 

porque a coisa chega licitamente ao criminoso. Não há subtração (ex.: empresto um 

livro a um amigo e ele se recusa a devolvê-lo); (e) estelionato: a conduta do caput 

do art. 171 do CP é parecida com a apropriação indébita. Todavia, a coisa chega às 

mãos do criminoso porque a vítima foi enganada (ex.: finjo que sou manobrista e 

tomo posse do veículo da vítima, que só foi a mim entregue porque a enganei); (f) 

receptação: de maneira grosseira, pode-se dizer que é a conduta da pessoa que 

recebe coisa que sabe ser produto de crime (ex.: compra um notebook que sabe ter 

sido furtado de alguém). 
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➔ Escusas absolutórias: a FGV adora os arts. 181, 182 e 183 do CP. No art. 181, o CP 

prevê hipóteses em que o agente é isento de pena; no art. 182, situações em que o 

crime passa a ser de ação penal pública condicionada; no art. 183, as hipóteses em 

que os arts. 181 e 182 não são aplicáveis. Geralmente, a banca faz as seguintes 

pegadinhas com esses artigos: 

 

(a) Concurso de pessoas e incomunicabilidade: conforme o art. 30 do CP, as 

circunstâncias e as condições de caráter pessoal são incomunicáveis. Entenda: 

João decide furtar dinheiro do próprio pai. Para a prática da conduta, conta 

com a ajuda de Francisco. João será punido? Não, em razão do art. 181, II, do 

CP. E Francisco? Será punido por furto, pois o art. 181, II, tem caráter pessoal, 

e não se comunica entre coautores. 

(b) Exclusão dos arts. 181 e 182: as hipóteses estão no art. 183. Se o enunciado disser 

que a vítima tem mais de sessenta anos, por exemplo, não haverá isenção de 

pena (art. 183, III). 

➔ Consumação do roubo e do furto: cuidado com a Súmula 582-STJ. Não é necessária 

a posse mansa e pacífica para a consumação dos dois delitos. 

➔ Furto e erro de tipo essencial: considerando que o erro de tipo essencial é cobrado 

com muita frequência, o tema é tratado em tópico próprio. 

➔ Tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento 

posterior: também tratados em tópico próprio em virtude da importância. 

➔ Furto, estado de necessidade, princípio da insignificância e pequeno valor: é 

comum fazer confusão entre esses temas. De forma objetiva, vejamos as principais 

diferenças: (a) estado de necessidade: o agente furta para salvar a própria vida ou 

a de terceiro. O melhor exemplo é o furto famélico, quando é subtraída comida 

para saciar a fome. O crime deixa de existir por causa da exclusão da ilicitude; (b) 

princípio da insignificância: não é o caso de subtração para sanar situação de 

urgência, como no estado de necessidade. Trata-se de hipótese de furto de valor 

ínfimo, de baixa reprovabilidade social. Tem como consequência a exclusão do 

crime em razão da atipicidade material – memorize a atipicidade como 

consequência. Os requisitos estão na jurisprudência dos Tribunais Superiores; (c) 

pequeno valor: se o enunciado falar em pequeno valor, é bem provável que a 

resposta seja o chamado furto privilegiado, do art. 155, § 2º, do CP. 

➔ Furto, receptação e favorecimento real: a banca já cobrou a distinção entre os três 

delitos. Para não fazer confusão, veja os exemplos a seguir: 

 

(a) João e Francisco fazem o seguinte acordo: João invadirá uma casa e furtará uma 

televisão. Para garantir que a coisa furtada não seja encontrada, Francisco ficará 

responsável por ocultar a televisão. Como houve um prévio acordo entre eles, 
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ambos serão responsabilizados pelo furto – os dois praticaram o crime, cada um da 

sua forma. 

(b) João furta uma televisão. Dias depois, oferece à venda a Francisco, seu amigo, por 

R$ 100,00. Francisco sabe que a televisão vale muito mais e, imediatamente, 

desconfia que se trata de coisa objeto de crime. No entanto, Francisco não se 

importa e adquire o aparelho. Por não ter existido um prévio acordo, apenas João 

responderá pelo furto. Quanto a Francisco, por ter adquirido coisa que sabia ser 

produto de crime, a sua punição deve se dar pelo delito de receptação. 

(c) João furta uma televisão. Dias depois, ao perceber a movimentação de policiais em 

sua rua, João pede a Francisco, seu vizinho, após contar todo o ocorrido, para que 

oculte a televisão em sua casa, para garantir que o produto do crime não seja 

encontrado. Francisco aceita ajudar o amigo e esconde a televisão. Por não ter 

havido prévio acordo, apenas João responderá pelo furto. Quanto a Francisco, ele 

não adquiriu a televisão. Não houve interesse patrimonial em sua conduta. Ele quis 

apenas garantir a segurança do produto do crime, devendo ser punido pelo 

favorecimento real (CP, art. 349), e não por receptação. 

 

➔ Furto qualificado: as qualificadoras estão nos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do art. 155 

do CP. As novas qualificadoras, de 2018, não devem ser cobradas na próxima prova 

(mas não deixe de estudá-las!). Quanto ao tema, cuidado com duas pegadinhas: 

 

(a) Incomunicabilidade no concurso de pessoas: como já vimos, as circunstâncias 

de natureza pessoal são incomunicáveis. Por isso, se A e B praticam um furto, 

mas apenas A goza de confiança da vítima, a qualificadora do abuso de 

confiança (§ 4º, II) só será aplicada ao criminoso A, em razão do art. 30 do CP. 

(b) Furto qualificado-privilegiado: é possível, conforme a Súmula 511-STJ. 

 

➔ Roubo e impossibilidade de resistência: uma boa pegadinha para cair é a questão da 

vítima que foi drogada pelo agente – se o leitor pensou em Boa Noite, Cinderela, é 

isso mesmo. É furto? Não! É roubo. Veja a parte final do art. 157, caput, do CP. 

➔ Majorantes do roubo: sofreram algumas modificações em 2018, mas a questão da 

arma de brinquedo continua igual – não configura a majorante. Leia a Súmula 443-

STJ, pois já caiu algumas vezes. 

➔ Latrocínio: não, o latrocínio não é o roubo seguido de morte. Tire isso da sua cabeça! 

O latrocínio é a forma qualificada do roubo, que ocorre quando a vítima é morta, 

seja por dolo ou por culpa. A morte pode ocorrer antes, durante ou em seguida – 

será latrocínio, desde que ocorrida no contexto da subtração. Outra lenda urbana é 

a suposta impossibilidade de tentativa no latrocínio. O tema é tratado na Súmula 

610-STF, que pode ser assim esquematizada: 
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LATROCÍNIO – CONSUMAÇÃO E TENTATIVA 

Para a prática do roubo, o agente atenta 
contra a vida da vítima. Ela sobrevive. 

Tentativa de latrocínio. 

Para a prática do roubo, o agente atenta 
contra a vida da vítima. Ela morre. O 
criminoso consegue subtrair a coisa. 

Latrocínio consumado. 

Para a prática do roubo, o agente atenta 
contra a vida da vítima. Ela morre. O 

criminoso não consegue subtrair a coisa. 

Latrocínio consumado. 

Explicação: para a consumação do 
latrocínio, é irrelevante se o agente 
conseguiu ou não subtrair a coisa desejada. 
O que importa é se a vítima sobreviveu ou 
não. 

 

➔ Extorsão mediante sequestro: embora não seja tema recorrente (caiu apenas no XII 

Exame de Ordem), vale a pena fazer uma rápida distinção que pode confundir. 

Veja: 

Sequestro e cárcere privado (CP, art. 148) 

Não é crime contra o patrimônio. A vítima 
é simplesmente privada de sua liberdade. 
Pode até existir um motivo especial para a 
conduta, mas não é essencial. Ex.: o agente 
impede que a vítima saia de casa por 
ciúme. 

Roubo majorado pela restrição da 
liberdade (CP, art. 157, § 2º, V) 

É crime contra o patrimônio. O agente quer 
cometer um roubo. No entanto, para a 
prática do delito, ele precisa restringir a 
liberdade da vítima por tempo 
juridicamente relevante. Ex.: o agente 
invade um imóvel e mantém as vítimas 
presas, para que consiga praticar a 
subtração. 

Extorsão qualificada pela restrição da 
liberdade (CP, art. 158, § 3º) 

Na extorsão, o criminoso precisa que a 
vítima faça ou deixe de fazer algo para a 
obtenção da vantagem econômica. 
Algumas vezes, para a prática da conduta, 
o agente se vê obrigado a restringir a 
liberdade da vítima. Ex.: o criminoso 
obriga a vítima a ir a vários caixas 
eletrônicos para efetuar saques. O agente 
precisa da vítima em razão da senha e 
impede o seu direito de ir e vir para a 
prática da extorsão. 

Extorsão mediante sequestro (CP, art. 159) 

É o que ocorre quando o criminoso 
sequestra alguém e condiciona a soltura ao 
pagamento de um resgate ou à ocorrência 
de determinada condição. 
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III. Concurso de crimes 

Caiu em dezoito Exames de Ordem – em algumas provas, das seis questões de penal, duas 

eram sobre concurso de delitos. É bem provável que a banca cobre o assunto com 

frequência em razão de ser supostamente difícil. No entanto, não há motivo para 

preocupação. Tendo uma ideia geral a respeito de cada uma das espécies (são três), 

dificilmente o leitor errará uma questão a respeito de concurso de crimes. 

➔ Pluralidade de condutas: em regra, a FGV quer apenas saber se o examinando sabe a 

diferença entre o concurso material, o concurso formal e a continuidade delitiva. O 

primeiro passo é a identificação do número de condutas (ação/omissão) praticadas 

pelo agente. Se houver pluralidade de condutas, a resposta pode ser o concurso 

material ou a continuidade delitiva. Por outro lado, se digo que houve apenas uma 

conduta, a resposta será o concurso formal. Exemplos: 

(a) João atira uma granada em relação a várias pessoas, causando diversas mortes 

(resultados típicos). Houve uma ou várias condutas? Apenas uma (uma ação). 

Portanto, o concurso formal será a resposta. 

(b) João praticou um furto e, em seguida, um homicídio. Houve a produção de dois 

resultados típicos. Quantas condutas foram praticadas? Duas: uma de matar e uma 

de subtrair. Como houve pluralidade de condutas, podemos descartar o concurso 

formal, pois é caso de concurso material ou de continuidade delitiva. 

 

 

 

 

 

 

➔ Concurso formal próprio e concurso formal impróprio: como já dito, no concurso 

formal, temos uma conduta e pluralidade de resultados. É o exemplo da granada. 

Todavia, deve ser feita a seguinte análise: o agente desejava a pluralidade de 

resultados? No caso da granada, é claro que sim. Quem atira uma granada em 

direção a um grupo de pessoas age com dolo em relação às mortes provocadas. 

Nesse caso, temos o chamado concurso formal impróprio. Agora, outra situação: 

Carlos está dirigindo em alta velocidade. Em razão de sua imprudência, perde o 

controle do veículo e invade a calçada, causando a morte de cinco pessoas. Quantas 

condutas imprudentes foram praticadas por Carlos? Apenas uma. Quantos 

resultados foram produzidos? Cinco. Ele queria a pluralidade de resultados? Não. 

É o intitulado concurso formal próprio. 

MEMORIZE! 

Uma conduta e dois ou mais resultados: concurso formal. 

Duas ou mais condutas e dois ou mais resultados: concurso material 

ou continuidade delitiva. 
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➔ Concurso material: se fosse perguntado a um leigo a respeito do concurso de 

delitos, ele provavelmente descreveria o concurso material. A ideia é simples: duas 

ou mais condutas, dois ou mais resultados e o agente é punido pela soma das 

penas. No entanto, há uma situação que pode parecer confusa: o concurso material 

benéfico. Entenda: 

 

(a) Como já explicado, o concurso formal próprio foi criado para beneficiar o réu. Em 

vez de somar as penas dos delitos praticados, ele responde pela pena de apenas 

um dos delitos, aumentada de um sexto até metade. 

(b) Ocorre que, algumas vezes, a conta não fecha, e a regra do concurso formal próprio 

fica mais gravosa que a soma das penas do concurso material. Exemplo: com uma 

única conduta, e sem pluralidade de desígnios, Francisco pratica um homicídio 

doloso simples e uma lesão corporal culposa. A pena do homicídio simples é de 

seis a vinte anos; a da lesão corporal culposa, de dois meses a um ano. Imaginando 

que Francisco recebeu a pena de seis anos pelo homicídio, temos duas 

possibilidades de cálculo: 

Concurso formal próprio 

 

Concurso material 

 

Ok! Entendi. No concurso formal próprio, há uma conduta e pluralidade de 

resultados, mas o agente não desejava a produção dos resultados (todos foram 

culposos ou um foi doloso e o outro culposo). Já no concurso formal 

impróprio, há uma conduta e pluralidade de resultados desejados pelo agente. 

Na prática, qual a importância disso? 

O concurso formal foi inventado para beneficiar o réu. No concurso formal 

próprio, embora tenha produzido dois ou mais resultados, o agente responde 

apenas pela pena de um delito, aumentada de um sexto até metade. No 

entanto, não seria justo a aplicação do mesmo benefício no concurso formal 

impróprio, como no exemplo da granada. 

Por isso, a punição deve se dar assim: 

(a) Concurso formal próprio: a pena de um dos crimes (se diversos, a do 

mais grave) aumentada de um sexto até metade. 

(b) Concurso formal impróprio: a soma das penas dos delitos praticados. 

6 anos 

Homicídio 

1/6 

Concurso formal 

próprio 

7 anos 
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Concurso material 

 

 

 

 

No exemplo acima, o sistema do concurso formal próprio (exasperação), criado para 

beneficiar, acabou prejudicando. Para Francisco, é mais vantajosa a soma das penas, como 

ocorre no concurso material. Pensando nisso, o legislador criou o concurso material 

benéfico (CP, art. 70, parágrafo único): quando o cálculo do concurso formal próprio 

resultar em total de pena superior à soma, deve ser feita a soma das penas – por isso, 

concurso material benéfico. 

➔ Crime continuado ou continuidade delitiva: a ideia é a mesma do concurso 

material. Duas ou mais condutas e dois ou mais resultados. A diferença: no crime 

continuado, os delitos são de mesma espécie e são praticados nas mesmas 

condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Exemplo: 

no dia 25 de janeiro de 2019, na Rua do Limoeiro, João invade um imóvel e furta o 

cachorro. No dia 26, no mesmo local, com o mesmo modo de execução, ele furta 

mais um cachorro. A situação se repete por dias e dias. Perceba que houve 

pluralidade de condutas (várias subtrações) e de resultados (vários furtos), como 

no concurso material, mas tudo ocorreu na mesma condição de tempo, lugar etc. 

Para essa situação, o Código Penal pune o agente da seguinte forma: aplica-se a 

pena de um delito e aumenta-se de um sexto a dois terços. No exemplo, Francisco 

responderá por um único furto, mas com a pena aumentada pela continuidade 

delitiva. 

RESUMO 

Concurso material: duas ou mais condutas e dois ou mais resultados. 

Como o agente é punido: pela soma das penas dos delitos (sistema do cúmulo 
material). 

Concurso formal próprio: uma conduta e dois ou mais resultados, mas o 
agente não desejava a produção dos vários resultados (todos culposos ou um 
doloso e demais culposos). 

Como punir o agente: a pena de um dos delitos (se diversos, a do mais grave) 
aumentada de um sexto até metade (sistema da exasperação). 

Exceção: se o sistema da exasperação for prejudicial, deve ser feita a soma das 
penas (concurso material benéfico). 

6 anos 

Homicídio 

2 meses 

Lesão corporal 

culposa 

 

6 anos e 2 meses 
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Concurso formal impróprio: uma conduta e pluralidade de resultados, mas o 
agente desejava a pluralidade de delitos. 

Como punir o agente: as penas são somadas (cúmulo material). 

Continuidade delitiva: duas ou mais condutas e dois ou mais resultados, 
mas os delitos são de mesma espécie e a execução se dá da mesma forma, nas 

mesmas condições de tempo e de lugar e outras semelhantes. 

Como punir o agente: aplica-se a pena de um dos crimes aumentada de um 
sexto a dois terços. 

 

IV. Outros crimes contra a vida 

O homicídio é o campeão dos temas mais cobrados na primeira fase. No entanto, a 

participação em suicídio, o infanticídio e o aborto também são temas frequentes, com treze 

aparições em Exames de Ordem. Para simplificar o seu estudo, selecionamos as principais 

pegadinhas: 

➔ Participação em suicídio: é crime induzir, instigar ou auxiliar alguém ao suicídio. 

Se houver qualquer ato executório pelo agente para causar a morte da vítima, o 

crime será o de homicídio. Ademais, cuidado: só ocorre o crime do art. 122 do CP 

se a vítima sofrer lesão corporal de natureza grave ou morrer. Caso contrário, o 

fato será atípico. 

➔ Infanticídio: a banca trouxe, em mais de uma oportunidade, hipótese em que a mãe 

mata o bebê errado (erro sobre a pessoa). A consequência: ela deve ser 

responsabilizada pelo infanticídio, pois devemos considerar a vítima pretendida, e 

não a efetivamente atingida. 

➔ Aborto: é importante a leitura dos arts. 124 a 128 do CP. Cuidado com a hipótese 

do art. 129, § 2º, V, do CP, quando o aborto é qualificadora da lesão corporal. 

 

V. Erro de tipo e de proibição 

Nos primeiros Exames de Ordem, a banca cobrava os dois temas com mais frequência – 

caíram em doze primeiras fases. No entanto, não podem ser descartados, pois é grande a 

chance de que um deles esteja presente na próxima prova. Em regra, a FGV faz questões 

em que o examinando deve saber a distinção entre os dois erros. Para traçar as linhas 

iniciais, um exemplo nos chamou a atenção há alguns dias. 

O leitor deve lembrar da Melody, a cantora dos falsetes. Segundo a Wikipedia, ela tem, 

atualmente, onze anos de idade. Portanto, caso alguém resolva ter um envolvimento de 

natureza sexual com a cantora, o crime de estupro de vulnerável estará caracterizado. No 

entanto, veja a seguinte foto, extraída do Google: 
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Sem qualquer preconceito com o estilo de vida da artista ou estímulo aos delitos sexuais 

contra crianças ou adolescentes, perguntamos ao nosso leitor: na fotografia acima, 

especificamente, parece se tratar de uma criança de onze anos? Mesmo conhecendo a idade 

da pessoa, é difícil a absorção da informação. Ou seja, o seu cérebro está em situação de 

erro. 

Com base em tudo o que foi dito, imagine a seguinte situação: João foi a um bar onde 

apenas adultos podem entrar. Em dado momento, Carlos conhece uma pessoa que, 

aparentemente, tem mais de catorze anos. No cérebro de Carlos, é feita a análise: 

fisicamente, a pessoa parece ter mais de catorze anos; os trajes por ela usado correspondem 

à idade presumida; as condições de tempo e de lugar (um bar, à noite, por exemplo) 

também indicam uma idade superior a catorze anos. Conclusão: é permitido o 

envolvimento de natureza sexual. Por acreditar que está agindo dentro da lei, Carlos aceita 

ir com a pessoa até um motel, onde ocorre o encontro sexual. Todavia, posteriormente, 

Carlos descobre que a pessoa com quem se envolveu tem, em verdade, doze anos de idade. 

Temos, portanto, duas realidades: 

 

 

 

 

É nisso que consiste o erro de tipo essencial (CP, art. 20, caput). O agente, por falsa 

percepção da realidade, desconhece a elementar de um fato típico – no exemplo, a idade 

inferior a catorze anos, elementar do estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). 

Outro exemplo, mas extraído do mundo real: 

A realidade (falsa) de Carlos: 

fez sexo com alguém maior 

de catorze anos. 

A realidade, de fato: Carlos 

fez sexo com uma pessoa 

de doze anos. 
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Na hipótese acima, temos duas realidades: a de José Vieira, falsa, que desconhecia a 

elementar drogas, e a verdadeira, o transporte de maconha. Por ter havido uma falsa 

percepção da realidade, dizemos que José Vieira agiu em erro de tipo essencial. 

No erro de proibição (CP, art. 21), a situação é outra: o agente conhece a realidade, mas 

desconhece a ilicitude da conduta. Ele sabe o que faz, mas não sabe que é ilícito. Veja o 

seguinte exemplo: 

No dia 5 de julho de 2018, Marina encontra um relógio enquanto caminhava em uma via 

pública. Para localizar o proprietário, Marina o levanta o mais alto que pode e pergunta, 

em voz alta: “alguém perdeu um relógio?”, mas ninguém responde. Em seguida, Marina 

publica em suas redes sociais uma foto do relógio, com o relato sobre o ocorrido. Pede aos 

amigos para que compartilhem a publicação, na esperança de que o proprietário será 

localizado. Nos meses seguintes, Marina volta a publicar a foto e o relato, mas ninguém 

aparece para reclamar o objeto. Em dezembro de 2018, Marina decide da procura e passa 

a agir como proprietária do relógio. Ela cometeu algum crime? Sim, o de apropriação de 

coisa achada, do art. 169, II, do CP. Isso porque a lei impõe um procedimento a ser 

observado quando uma coisa é achada, e Marina não o observou. 

 

 

 

 

A conduta erroneamente 

considerada lícita por 

Marina: anúncio em redes 

sociais. 

A conduta lícita por lei: a 

entrega do relógio à 

autoridade competente no 

prazo de quinze dias. 
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Em momento algum houve falsa percepção da realidade. Marina sabia que o estava 

fazendo. O que ela não sabia é que a sua conduta é ilícita. Ou seja, erro de proibição. 

ERRO DE TIPO ERRO DE PROIBIÇÃO 

Há uma falsa percepção da realidade. O 
agente não conhece a realidade do que está 
ocorrendo. 

Não há falsa percepção da realidade. O 
agente sabe o que está acontecendo. No 
entanto, ele desconhece a ilicitude da 
conduta. 

 

➔ Quais delitos caíram em primeira fase com exemplos de erro de tipo e erro de 

proibição: 

(a) Infanticídio: a banca cobrou o erro sobre a pessoa, espécie de erro de tipo (CP, art. 

20, § 3º). Por falsa percepção da realidade, uma mulher matou um bebê por 

imaginar que estava matando o próprio filho. O exemplo caiu duas vezes na 

primeira fase. A questão perguntava sobre a consequência – como já vimos 

anteriormente, o agente responde como se tivesse conseguido atingir a vítima 

pretendida. 

(b) Homicídio (1): a banca trouxe hipótese de erro sobre a pessoa e perguntou se era 

situação de erro de tipo essencial ou de erro sobre a pessoa. Tanto em um quanto 

em outro, há falsa percepção da realidade. A diferença é que, no erro de tipo 

essencial (CP, art. 20, caput), o agente não quis praticar crime algum. Já no erro 

sobre a pessoa (CP, art. 20, § 3º), ele quis cometer um delito, mas confundiu as 

vítimas. O erro sobre a pessoa em caso de homicídio já caiu algumas vezes na 

primeira fase. 

(c) Homicídio (2): a questão tratou da legítima defesa putativa, quando o agente, por 

falsa percepção da realidade, imagina que está em situação de exclusão da ilicitude 

(ex.: dispara uma arma de fogo contra alguém para se defender de uma injusta 

agressão que, em verdade, não existe). O tema é tratado no art. 20, § 1º, do CP. 

(d) Porte ilegal de arma e munição: o agente vivia fora do Brasil e não sabia que, em 

nosso país, o porte de arma de fogo é, em regra, vedado. Pelo erro quanto à 

ilicitude, a resposta era erro de proibição. 

(e) Estupro de vulnerável: a banca cobrou exemplo semelhante ao trazido no começo 

deste texto. Um rapaz se envolveu com uma menina de treze anos por imaginar 

que ela tinha mais de catorze anos. Erro de tipo essencial, portanto. 

(f) Droga para consumo pessoal: um holandês veio ao Brasil, para a Copa do Mundo, 

e acreditou que era lícito ter maconha em seu poder para consumo pessoal. Logo, 

erro de proibição. 

(g) Tráfico de drogas: o agente transportou cocaína sem saber que se tratava de droga. 

Pela falsa percepção da realidade, erro de tipo essencial. 
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➔ Consequências: exceto no erro sobre a pessoa, a banca não costuma perguntar 

sobre as consequências do erro de tipo e do erro de proibição. De qualquer forma, 

como pode cair, vejamos: 

ERRO DE TIPO ESSENCIAL ERRO DE PROIBIÇÃO 

➔ Se o erro de tipo essencial era 
evitável: é afastado o dolo e o 
agente é punido a título de culpa 
(desde que, é claro, exista a 
modalidade culposa do delito). 

➔ Se o erro de proibição era evitável: 
o agente responde pelo crime, mas 
com a pena diminuída de um sexto 
a um terço. 

➔ Se o erro de tipo essencial era 
inevitável: dolo e culpa são 
afastados e o agente não responde 
por qualquer crime. 

➔ Se o erro de proibição era 
inevitável: a culpabilidade é 
afastada por ausência de potencial 
consciência da ilicitude, e nenhum 
crime é praticado. 

➔ Afasta a tipicidade. ➔ Afasta a culpabilidade. 

 

VI. Crimes contra a dignidade sexual 

O Título VI do Código Penal sofreu relevantes alterações em 2018. Foi criado o crime de 

exposição da intimidade sexual, surgiram novas majorantes, a ação penal passou a ser 

pública incondicionada etc. Como a FGV não é de pedir novidades, é pouco provável que 

alguma das alterações seja cobrada na próxima primeira fase. No entanto, não custa nada 

dar uma lida. Em regra, a banca cobra a distinção entre os delitos (estupro, violação sexual 

mediante fraude etc.) e algumas pegadinhas referentes a esses crimes. De forma resumida, 

destacamos alguns pontos: 

➔ Estupro, violação sexual mediante fraude e assédio sexual: no estupro, a vítima é 

submetida, mediante violência ou grave ameaça, à conjunção carnal ou a ato 

libidinoso diverso. Na violência sexual mediante fraude, a situação é outra: o 

agente induz a vítima em erro para a obtenção fraudulenta de consentimento para 

a prática do ato sexual. Não é preciso muita criatividade para dar um exemplo: um 

líder religioso diz à vítima que o toque em seu órgão genital é parte do processo de 

cura espiritual para uma determinada doença. Embora tenha havido 

consentimento, foi viciado. A vítima não aceitou para ter prazer sexual, mas para 

ser curada. No assédio sexual, o agente, tirando proveito de sua superioridade 

hierárquica em relação à vítima, a constrange a ato de natureza sexual. 

➔ Estupro de vulnerável e consentimento da vítima ou dos pais: ter relação sexual 

com alguém menor de catorze anos é estupro de vulnerável, e ponto final. Pouco 

importa se a vítima quis, se os pais autorizaram, se o estuprador e a vítima 

constituíram família etc. 
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➔ Estupro de vulnerável e erro de tipo essencial: o assunto já foi tratado 

anteriormente. Por isso, apenas destacamos a importância do tema. 

 

VII. Tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e 

arrependimento posterior 

Esses quatro temas quase sempre são cobrados em conjunto pela FGV. Por isso, é 

importante aprender a diferença de um para outro. O primeiro passo é a compreensão do 

iter criminis, conforme esquema a seguir: 

 

 

 

 

Obs.: a cogitação e a preparação foram deixadas de fora por não importarem para o nosso 

estudo. 

Iniciada a execução de um delito, em regra, não há mais volta, e o agente responderá, no 

mínimo, pela tentativa. Em um homicídio, por exemplo, ao sacar a arma de fogo ou ao 

efetuar um disparo, o agente deu início à execução. Se a vítima morrer, o delito estará 

consumado. Mas, e se sobreviver, o que acontecerá? Depende! Entenda: 

(a) O agente iniciou ou concluiu a execução, mas o crime não se consumou por razões 

alheias à sua vontade. Ele queria a consumação, mas não conseguiu. A sua punição 

deve se dar pelo delito praticado, mas com a pena diminuída por causa da 

tentativa. 

(b) O agente iniciou a execução, não a concluiu e desiste de dar continuidade: é a 

chamada desistência voluntária, do art. 15 do CP. Exemplo: João quer matar 

Francisco. Após disparar o primeiro tiro, e tendo mais cinco projéteis no revólver, 

João desiste da prática do crime e Francisco sobrevive. Ele até poderia continuar e 

matar Francisco, mas não quer mais, e abandona o delito durante a execução. 

(c) O agente iniciou e concluiu a execução, mas, arrependido, age e evita a 

consumação. Exemplo: João quer matar Francisco. Após disparar vários tiros, já 

sem munição (portanto, concluída a execução), João se arrepende do seu ato e leva 

Francisco ao hospital. Graças ao arrependimento de João, Francisco sobrevive. 

Trata-se do intitulado arrependimento eficaz, também do art. 15 do CP. 

RESUMO 

Tentativa Desistência voluntária Arrependimento eficaz 

EXECUÇÃO CONSUMAÇÃO 
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O agente iniciou a execução 
ou até a concluiu, mas o 
crime não se consuma 
contra a sua vontade. 

O agente iniciou a 
execução, mas não a 
concluiu. Em nosso 
esquema acima, dos dois 
quadros, ele está no 
primeiro (execução). 
Inicialmente, ele queria a 
consumação, mas desistiu. 

O agente iniciou e concluiu 
a execução. No entanto, 
antes da consumação, ele 
age para evitar a 
consumação, que não mais 
deseja. Em nosso esquema, 
ele está no limbo, entre os 
quadros execução e 
consumação. 

Ex.: a vítima é socorrida por 
populares e sobrevive. 

Ex.: desferida a primeira 
facada em região não-letal, 
e podendo dar outras, o 
agente desiste da 
consumação inicialmente 
desejada. 

Ex.: o agente gasta toda a 
sua munição contra a 
vítima. No entanto, ao vê-la 
agonizando no chão, o 
agente se arrepende e leva a 
vítima ao hospital. Graças 
ao seu ato, ela sobrevive. 

Consequência: responde 
pelo delito, mas com a pena 
diminuída. 

Consequência: responde 
apenas pelos atos 
efetivamente praticados até 
a desistência (ex.: lesão 
corporal). 

Consequência: responde 
apenas pelos atos 
efetivamente praticados até 
o arrependimento (ex.: 
lesão corporal). 

 

➔ Arrependimento posterior: previsto no art. 16 do CP, tem pouco a ver com a 

desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Todavia, vez ou outra o tema é 

cobrado em conjunto com os institutos do art. 15 do CP. Para não cair em pegaginha, 

veja o esquema a seguir: 

ARREPENDIMENTO POSTERIOR 

O que é: causa de diminuição de pena. 

Em que consiste: após a consumação do delito, o agente, arrependido, repara o dano 
causado ou restitui a coisa. É fácil visualizar a aplicação do arrependimento posterior ao 
furto, quando o ladrão devolve à vítima a coisa subtraída. 

Requisitos: 

(a)  O crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 
Por isso, não é possível no caso de roubo. 

(b) A conduta de arrependimento deve se dar por vontade do agente. 
(c) O arrependimento deve ocorrer antes do recebimento da denúncia ou queixa. 

 

VIII. Crimes funcionais 
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Os crimes praticados por funcionários públicos contra a Administração Pública foram 

cobrados em sete edições da primeira fase do Exame de Ordem. Uma boa leitura dos arts. 

312 a 327 é suficiente para resolver a maioria das questões. No entanto, destacamos, a 

seguir, alguns pontos importantes que já caíram em provas passadas. 

➔ Peculato e incomunicabilidade das circunstâncias pessoais: em concurso de 

pessoas, segundo o art. do CP, as circunstâncias ou condições de caráter pessoal 

não se comunicam. Contudo, o dispositivo traz uma exceção: salvo quando 

elementares do crime. Elementar é tudo aquilo o que, se extraído, afasta a prática 

de um crime. Exemplo: droga é elementar do tráfico. Transportar chocolate não é 

crime, pois não é droga. Nos crimes funcionais, a condição funcionário público é 

elementar – por esse motivo, comunica-se com os demais envolvidos no delito. 

Exemplo: João, funcionário público, convida Carlos, que não é funcionário público, 

para ajudá-lo a praticar o crime de peculato (CP, art. 312). Embora Carlos não seja 

funcionário público, responderá pelo peculato em razão da exceção prevista no art. 

30 do CP. 

➔ Peculato culposo e extinção da punibilidade: ocorre o peculato culposo quando o 

funcionário público, em conduta culposa (ex.: negligência), possibilita a prática do 

delito contra a Administração Pública por terceiro – João, funcionário público, 

esquece a porta do setor onde trabalha destrancada e, por conta disso, vários bens 

da Administração são subtraídos. No exemplo, se João reparar o dano antes da 

sentença irrecorrível, a sua punibilidade será extinta; caso o dano seja reparado 

após a sentença irrecorrível, a pena será reduzida pela metade. 

➔ Corrupção passiva e concussão: a banca já pediu a diferença de um crime para o 

outro. Tudo se resume ao verbo: se o agente EXIGIU a vantagem, concussão; se 

SOLICITOU, RECEBEU ou ACEITOU PROMESSA DE VANTAGEM, corrupção 

passiva. 

➔ Corrupção passiva e corrupção ativa: na corrupção passiva, o funcionário público 

solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem indevida. A corrupção ativa é a 

conduta do particular que oferece a vantagem ou faz a promessa. 

➔ Consumação: tanto na corrupção passiva quanto na concussão, o recebimento da 

vantagem indevida não é condição para a consumação do delito. Por isso, se um 

agente público exige uma vantagem indevida, o crime de concussão está 

consumado. É irrelevante o fato de a vantagem ser ou não entregue. 

➔ Prevaricação e corrupção passiva privilegiada: ainda não caiu, mas é uma boa 

pegadinha para a primeira fase. Eis a questão: tanto no art. 319 (prevaricação) quanto 

no art. 317, § 2º (corrupção passiva privilegiada), ambos do CP, a conduta do 

funcionário público é a mesma. A diferença é que, na prevaricação, o funcionário 

age para satisfazer sentimento ou interesse pessoal; na corrupção privilegiada, ele 

cede a pedido ou influência de outrem. 
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➔ Quanto aos demais crimes funcionais, a simples leitura dos dispositivos é 

suficiente. 

TABELA GERAL DOS ASSUNTOS MAIS COBRADOS NA 1ª FASE 

DIREITO PENAL 

TOTAL DE PROVAS: 29. 

Homicídio 25 provas 

Crimes contra o patrimônio 23 provas 

Concurso de crimes 18 provas 

Participação em suicídio, infanticídio e aborto 13 provas 

Erro de tipo e erro de proibição 12 provas 

Aplicação da lei penal 

Dica: as consequências da lei posterior que descriminaliza 
uma conduta, a ultratividade da lei temporária e da lei 
excepcional e a Súmula 711-STF são temas de muita 
importância. Procure memorizar tudo a respeito da 
territorialidade e da extraterritorialidade, nos arts. 4º e 7º do 
CP. 

12 provas 

Concurso de pessoas 

Dica: atenção à participação de menor importância e ao art. 30 
do CP. 

11 provas 

Crimes contra a dignidade sexual 10 provas 

Crimes funcionais 8 provas 

Tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e 
arrependimento posterior 

7 provas 

Prescrição 

Dica: aprenda a calcular a prescrição. Além disso, procure 
memorizar os artigos 109 a 118 do CP – especialmente, o art. 
115. 

7 provas 

 

OUTROS TEMAS IMPORTANTES COBRADOS NA 1ª FASE 

Obs.: apenas aqueles cobrados em três ou mais provas. 

TEMA DICA 

Crimes do CTB Foram cobrados em 6 edições. A leitura da 
lei é suficiente para aprender. 



 23    

 

Lei Maria da Penha (11.340/06) Atenção, principalmente, às súmulas do 
STJ existentes a respeito. 

Lei de Tortura (9.455/97) A leitura da lei é suficiente para resolver as 
questões. 

Lei de Drogas (11.343/06) Atenção aos arts. 28, 33, 35 e 44. 

ECA (8.069/90) Leia os crimes previstos na lei. Cuidado 
com os delitos dos arts. 241 (todas as letras) 
e 244-B. 

Lei dos Juizados (9.099/95) Dê especial atenção à suspensão 
condicional do processo e à transação 
penal. 

Reincidência A compreensão do que se trata é suficiente 
para responder boa parte das questões a 
respeito. 

Crimes contra a honra Aprenda a diferença entre a calúnia, a 
injúria e a difamação. Ademais, cuidado 
para não confundir a calúnia, a 
denunciação caluniosa e a falsa 
comunicação de crime ou contravenção. 
Lembre-se: é punível a calúnia contra os 
mortos. Aprenda a respeito da exceção da 
verdade, especialmente em relação à 
difamação contra funcionário público. 

Exclusão da ilicitude Dê especial atenção à legítima defesa e ao 
estado de necessidade. 

Omissão imprópria Se entender em que consiste e quando 
ocorre, o examinando não terá problema. 

Lesão corporal Aprenda a distinguir a lesão corporal de 
outros delitos – homicídio, por exemplo. 

Crimes de falsidade Aprenda a diferenciar a falsidade de 
documento da falsidade ideológica. Veja a 
Súmula 17-STJ. 

Substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direito 

A memorização do art. 44 do CP já resolve 
muita coisa. 

Sursis A memorização do art. 77 do CP ajuda 
muito. 

Causas de extinção da punibilidade A memorização do art. 107 do CP é 
importante. 

Exclusão da culpabilidade Aprenda as regras a respeito da 
embriaguez, no art. 28 do CP. Leia a 
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respeito da coação moral irresistível, no 
art. 22 do CP. Quanto à inimputabilidade 
pela idade, atenção ao tempo do crime e à 
teoria da atividade (CP, art. 4º). 

 

 


