
PROVA TIPO 1 - CONCURSO SEFA PA - FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS

Direito Penal

QUESTÕES DE 74  a 80

Prof. Douglas Vargas

QUESTÃO NÚMERO 74

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: Questão um pouco delicada, na qual o examinador brincou com o conflito aparente entre a
advocacia administrativa comum (prevista no Código Penal) e a advocacia administrativa fazendária,
prevista no art. 3º da Lei 8.137.

O INSS é órgão que possui capacidade tributária ativa – de modo que é possível caracterizar a ação do
servidor público do órgão como ato em detrimento da administração fazendária – validando o gabarito
apresentado pela banca.

QUESTÃO NÚMERO 75

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: A conduta se amolda claramente ao delito de descaminho, previsto no art. 334 do CPB:

       Descaminho

Art. 334.  Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela
saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

QUESTÃO NÚMERO 76

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: Outra questão sem maiores problemas, na qual o indivíduo pratica a conduta de peculato
na modalidade apropriação, previsto no art. 312 do CPB:

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

        Peculato

        Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

        Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13008.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13008.htm#art1


QUESTÃO NÚMERO 77

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: Conforme detalhamos com frequência em nossas aulas, é possível, no caso de lei penal
intermediária mais benéfica (lei que entrou em vigor após a prática do delito e que foi revogada antes do
julgamento, por exemplo), a ocorrência simultânea de retroatividade e ultratividade penais, que é o caso
da situação hipotética narrada.

QUESTÃO NÚMERO 78

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: O critério da maioridade penal, via de regra, é o biopsicológico, sendo aplicável,
excepcionalmente, o critério biológico aos menores de 18 anos, que é o caso da assertiva.

QUESTÃO NÚMERO 79

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: O gabarito está OK quanto à classificação conceitual do ocorrido, pois de fato ocorre a
cooperação dolosamente distinta quanto há desvio subjetivo de condutas, no qual um dos concorrentes
do crime pretendia integrar ação criminosa menos grave do que aquela efetivamente praticada pelos
demais.

No entanto, há erro material no enunciado (ao utilizar o nome “PAULO”) o que prejudica a avaliação da
assertiva e pode ensejar a anulação da questão.

QUESTÃO NÚMERO 80

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: As causas extintivas de punibilidade estão previstas no art. 107 do CPB. No entanto,
algumas não são aplicáveis aos crimes de ação penal pública incondicionada (perempção, decadência,
perdão e retratação).

Assim sendo, resta apenas a assertiva E como opção válida aplicável aos crimes de ação penal pública
incondicionada.
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