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QUESTÕES DE DIREITO PENAL 

Questão 31 – Resposta correta é a da alternativa B, ou seja, os itens  os itens I e IV estão corretos.  O item II está 

incorreto, pois a escola técnico-jurídica busca um estudo puro do Direito Penal, sem diálogo e intercâmbio com 

antropologia e sociologia; da mesma forma, o item IV também está incorreto, a pena, para a escola 

correcionalista, se funda na responsabilidade social, devendo ser meio para a correção do indivíduo, e não de 

intimidação. 

Questão 32 – A resposta correta é a letra A, pois a Lei da Copa se amolda com perfeição ao disposto no art. 3º do 

CPB. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias 

que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.  

Questão 33 – A resposta correta é o item A, pois reflete a redação da Súmula 441 do STJ: “A falta grave não 

interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”. 

Questão 34 – A resposta correta é a de letra C. Há que se observar que, pelo contexto da questão, que Roger 

incorrera na conduta descrita no artigo 337-A do Código Penal, mais especificamente na conduta descrita no 

inciso I, qual seja: “Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, 

mediante as seguintes condutas: I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações 

previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador 

autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços; Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.” 

Sendo que a alternativa C  consiste na redação do §1º do art. 337-A. “§ 1o É extinta a punibilidade se o agente, 

espontaneamente, declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas 

à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.” 

Questão 35 – A resposta correta é o item D, pois, o item II está correto. A conduta se amolda ao tipo penal do 

artigo 218-A do Código Penal. Da mesma forma, o item IV está correto. Apesar de, aparentemente, estar 

configurado o delito previsto no artigo 218-C do CP, há o envolvimento de adolescente no caso, atraindo a 

incidência do artigo 241-A do ECA. Além de o delito do ECA ser norma especial em relação à norma do CP, este 

último prevê expressamente sua subsidiariedade (“Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não 

constitui crime mais grave”). 

Questão 36 – Segundo a doutrina a participação pode ser moral ou material. Tal afirmação é verdade que, por 

não se tratar de crime, o suicídio, pune-se o participe que presta auxilio moral (instigar e induzir), bem como 

quem presta auxílio material, conforme se verifica do art. 122 do CPB.  

Questão 37 – A resposta correta é a letra B, pois o §2º do art. 121 traz hipóteses de elementos normativos do tipo 

penal, ou seja, conceitos jurídicos indeterminados, os quais comportam o uso de intepretação analógica.  

 

 



Questão 38 – A resposta correta está descrita no item D, haja vista reproduzir ar  redação do §3º, do art. 97 do 

CPB: “§ 3º – A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional devendo ser restabelecida a situação 

anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua 

periculosidade.” 

Questão 39 – A resposta correta é a de letra C, pois Welzel é o grande expoente da Teoria Finalista ou teoria 

normativa pura, na qual o dolo e a culpa passa a incorporar a tipicidade.  

Questão 40 – A letra B deve ser tida como correta, haja vista que se trata de roubo, pois o comportamento da 

vítima não se mostra essencial para a execução do roubo; bem como a restrição de liberdade se deu apenas para 

a garantia da execução do crime, como também para a garantir a sua impunidade. 
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