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96 - CORRETO 

Questão muito bem elaborada, que trata da chamada autoria colateral incerta. 

Conforme estudamos em nossas aulas em PDF, para a caracterização do concurso de agentes, embora não 

seja necessário o ajuste prévio, é necessária a unidade de desígnios (vontade de participar do mesmo 

crime que o outro autor). 

Na situação hipotética narrada, não há essa unidade (João e Manoel pensavam estar agindo sozinhos). 

 

E nesse caso, como não é possível determinar qual efetivamente foi o projétil que levou a vítima à óbito, 

deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, favorecendo ambos os acusados com a situação que lhes é 

mais favorável: homicídio tentado.  

97 - ERRADO 

Negativo. O furto de energia elétrica é conduta equiparada ao furto previsto no art. 155 do Código Penal. 

Entretanto, o furto de sinal de TV a cabo, não. A aplicação de tal interpretação seria clara analogia in 

malam partem (em prejuízo do acusado), a qual é notoriamente vedada em direito penal. 

Esse é o entendimento do STF. 

 

98 - ERRADO 

Outra excelente questão. Na verdade, conforme estudamos em nossas aulas sobre Teoria do Crime, a coação 

física irresistível remove um dos elementos do fato típico (a conduta), de modo que sua ocorrência afasta 

a própria tipicidade em sentido lato. 

Desse modo, não estamos diante de excludente de culpabilidade – o que só seria o caso se a coação fosse 

do tipo moral irresistível. 

99 - ERRADO 

É importante notar como o texto motivador das questões 99 a 102 pede que você baseie suas respostas no 

entendimento dos tribunais superiores. 

E nesse sentido, o STJ entende que a apreensão da arma não é requisito obrigatório para o reconhecimento 

da majorante do crime de roubo com arma de fogo. 

100 - CERTO 

 

Item um pouco mais chato pois é baseado no entendimento doutrinário, e não especificamente em um 

julgado ou na literalidade do CP. 

E nesse sentido, existe posicionamento na doutrina de que é possível o reconhecimento do peculato também 

nos casos de proveito moral – e não exclusivamente material – conforme afirmou o examinador. 
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101 - CERTO 

 

De fato, o próprio Código Penal (Art. 298, § único) reconhece o cartão de crédito como documento 

particular. Vejamos: 

Falsificação de cartão                     (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)     Vigência 

Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de 
crédito ou débito.   

102 - CERTO 

 

Vejamos: Existe na conduta de João uma circunstância idônea para caracterizar o homicídio privilegiado 

(agir mediante violenta emoção após injusta provocação da vítima).  

Também é possível reconhecer que o meio da execução do delito caracteriza uma das qualificadoras do 

homicídio (Art. 121, §2º, inciso III, CP), haja vista o uso de FOGO. 

Nesse sentido, resta verificar se é possível o reconhecimento do homicídio qualificado-privilegiado. O 

entendimento jurisprudencial vigente é de que SIM, desde que exista compatibilidade entre a 

circunstância privilegiadora (que deve ser de caráter subjetivo) e a qualificadora (que deve ser de caráter 

objetivo). Este é justamente o caso da situação hipotética narrada. 

103 - CERTO 

Existe divergência sobre este tema. Entretanto, o que prevalece é o entendimento de que toda contravenção 

deve ser julgada pela Justiça Comum Estadual. 

Por esse motivo, temos que no caso narrado pelo examinador, e respeitando-se as previsões constitucionais 

sobre o tema, deve efetivamente ocorrer a cisão dos processos. 

104 - ERRADO 

A denúncia anônima não é, por si só, meio idôneo de justificar a instauração do inquérito policial (falamos 

isso em nossas aulas, hein!). 

Entretanto, vale lembrar que a denúncia anônima pode sim justificar apurações preliminares pela 

autoridade policial, a qual pode resultar em posterior instauração do inquérito, com melhor 

fundamentação. 

105 - ERRADO 

 

Na verdade, o Ministro da Justiça não fica submetido ao prazo decadencial de 6 meses para atuar, 

podendo apresentar sua requisição a qualquer tempo até a extinção da punibilidade do delito. 

 

106 - ERRADO 

Habeas Corpus não exige capacidade postulatória típica dos advogados.  

Trata-se de exceção a essa regra (e orgulhosamente, falamos sobre isso em nossos PDFs!) 

Ao contrário do que afirmou o examinador, o HC era totalmente cabível na situação narrada.  
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107 - CERTO 

Vejamos o que diz o CPP: 

Art. 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o 

Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. 

Letra da lei – pura e simples.  

 

108 - ERRADO 

Negativo. 

Nesse caso, devemos nos lembrar de que um dos requisitos da decretação da medida de interceptação 

telefônica é que o delito seja punível no mínimo com RECLUSÃO, e esse não é o caso do delito de ameaça. 

 

Mais uma questão que felizmente abordamos em nossos PDFs.  

 

Item incorreto! 

109 - CERTO 

Para o STF, o fato do delito ser INAFIANÇÁVEL não veda a concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA SEM 

FIANÇA. Essa, também, falamos várias vezes em nossas aulas. 

Desse modo, a assertiva está correta ao afirmar que mesmo face a prática de crime hediondo e da 

impossibilidade de arbitragem de fiança, o acusado poderá ter deferida em seu favor a liberdade 

provisória. 

 

110 - CERTO 

De fato, a apresentação espontânea do acusado não veda a decretação da prisão preventiva, desde que 

estejam presentes seus pressupostos. 

 

Item correto.  
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