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47. Item CORRETO. Cristiano não pode ser beneficiado pelo arrependimento posterior, 

previsto no artigo 16 do Código Penal, porque praticou crime de roubo e a “ponte de 

prata” só pode ser reconhecida quando o crime praticado é praticado sem 

violência/grave ameaça – “Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave 

ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da 

denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a 

dois terços”. 

48. Item ERRADO. Leia a Súmula Vinculante 56 – “A falta de estabelecimento penal 
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais 
gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 
641.320/RS”. 
 
49. Item CORRETO. Houve, no caso mencionado no quesito, continuidade normativo-

típica, vez que o crime praticado por Manoel continuou considerado delito (mudando 

apenas de tipo). Quando há continuidade, não há abolitio criminis. 

50. Item CORRETO. Nota-se que houve a prática de apenas uma conduta, resultando 

na prática de dois crimes. Quando se pratica uma só conduta e tal conduta resulta em 

mais de um crime, temos concurso formal (artigo 70). Quando há desígnios autônomos 

– uma intenção voltada para cada um dos resultados, há concurso formal imperfeito 

(ou impróprio). Vide artigo 70 do Código Penal – “Art. 70 - Quando o agente, 

mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, 

aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas 

aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, 

entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes 

concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo 

anterior”. 

51. Item INCORRETO. Não há crime impossível, nos termos da Súmula 567 do STJ – 

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de 

segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a 

configuração do crime de furto”. 



 

52. Item INCORRETO. Coação resistível e confissão são atenuantes e as atenuantes não 

podem conduzir a pena a patamar menor que o mínimo previsto abstratamente para o 

tipo, nos termos da Súmula 231 do STJ – “A incidência da circunstância atenuante não 

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. O quesito, contudo, 

contém uma imprecisão terminológica. Narra furto, mas fala na prática de assalto 

(palavra comumente ligada à prática de roubo). 

53. Item INCORRETO. Leia a Súmula 444 do STJ – “É vedada a utilização de inquéritos 

policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. 

54. Item CORRETO. Nos termos da Súmula 491 do STJ, é vedada a progressão por 

saltos – “É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional”. 

55. Item CORRETO. Nos termos do artigo 26 do Código Penal (“Art. 26 - É isento de 

pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender 

o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”), 

caso seja reconhecida a inimputabilidade pela doença mental, pode o juiz aplicar a 

Bruna medida de segurança (sentença absolutória imprópria – artigo 386, VI c/ 

parágrafo único, III, do CPP). Contudo o quesito apresenta uma impropriedade – a 

inimputabilidade de Bruna pode ser reconhecida em face de embriaguez acidental 

completa (o que tornaria o item em uma assertiva INCORRETA ou mesmo conduzir à 

anulação do item). 

56. Item INCORRETO. A prática de falta grave não interrompe o prazo para obtenção 

do livramento condicional, nos termos da Súmula 441 do STJ – “A falta grave não 

interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”. 

57. Item INCORRETO. Leia a Súmula 582 do STJ – “Consuma-se o crime de roubo com 

a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda 

que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação 

da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. 

60. Item CORRETO. A reincidência não afeta a prescrição da pretensão punitiva  (não 

se aplica o artigo 110 do CP à prescrição da pretensão punitiva, na forma da Súmula 

220/STJ) 
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