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QUESTÃO NÚMERO 03

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: A conduta é atípica uma vez que não há que se falar em crime em “estelionato judicial”,
nem na informação falsa de hipossuficiência.

QUESTÃO NÚMERO 04

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu em 2016 descriminalizar o
aborto no primeiro trimestre da gravidez. No voto do ministro Luís Roberto Barroso, houve referência à
(des)proporcionalidade:

Em verdade, a criminalização confere uma proteção deficiente aos direitos sexuais e reprodutivos, à
autonomia, à integridade psíquica e física, e à saúde da mulher, com reflexos sobre a igualdade de
gênero e impacto desproporcional sobre as mulheres mais pobres. Além disso, criminalizar a mulher
que deseja abortar gera custos sociais e para o sistema de saúde, que decorrem da necessidade de a
mulher se submeter a procedimentos inseguros, com aumento da morbidade e da letalidade”.

QUESTÃO NÚMERO 05

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: Como a ação se deu em razão do exercício das funções, temos peculato. E como houve
um erro de terceiro, não provocado, temos o crime de peculato mediante erro de outrem
(“peculato-estelionato ou peculato impróprio”)

QUESTÃO NÚMERO 06

GABARITO PRELIMINAR: A



COMENTÁRIO: O médico não deve responder pela morte. Não houve dolo nem culpa. O resultado era
inevitável, pois não havia outro respirador disponível. Observou-se apenas o critério de ordem de
atendimento.

QUESTÃO NÚMERO 07

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: Algumas considerações iniciais: a pergunta questiona local de consumação e não a
competência. São pontos distintos. Não houve estelionato e, sim, furto mediante fraude. Nesse caso,
temos a consumação no local da agência bancária (ações de transferência) e Maricá (consumação das
mercadorias adquiridas)

QUESTÃO NÚMERO 08

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: Estela praticou apropriação de coisa achada e não furto, uma vez que não houve
subtração e, sim, apropriação. Depois, Alexandre cometeu crime de receptação qualificada, ao visar o
lucro fácil. Embora a questão pouco explore o assunto, entendemos que será considerada a equiparação
das ações à atividade comercial, inclusive o exercício em residência.

QUESTÃO NÚMERO 09

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: Segundo Decreto 56.435/1965 (Promulga a Convenção de Viena sobre Relações
Diplomáticas), os membros da família de um agente diplomático também possuem privilégios e
imunidades na jurisdição penal.

QUESTÃO NÚMERO 14

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: A corrupção é crime formal (letra A errada); médico particular se enquadra como
funcionário (letra B errada); não se trata de corrupção ativa, mas o crime do art. 343, pelo princípio da
especialidade (letra C errada); indulgência seria o caso de condescendência e não de prevaricação (letra D
errada). Resta como correta a letra E.

QUESTÃO NÚMERO 15



GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: Houve a prática de ato libidinoso, na presença – ainda que virtual - de alguém menor de 14
(catorze) anos, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem (art. 218-A do CPB).

QUESTÃO NÚMERO 16

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: Quem sobrevive e executou o ato (abriu o gás) responde por tentativa de homicídio. Quem
sobrevive e não executou o ato, responde por instigação. Nesse caso, do caput, pois houve lesão leve
apenas.

QUESTÃO NÚMERO 17

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: Ao duvidar da vítima, quem primeiro recebeu (sexo masculino) acabou por sujeita-la a um
processo de revitimização. O segundo atendimento, feito por uma policial feminina, foi o correto.

QUESTÃO NÚMERO 20

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: trata-se de crime de prevaricação imprópria, devendo ser responsabilizados os funcionários
e não os demais.
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Então, vamos unir nossas forças! Vamos estudar juntos?
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