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01. (CESPE - 2010) Em virtude da aplicação do princípio da insignificância, o Estado, 
vinculado pelo princípio de sua intervenção mínima em direito penal, somente 
deve ocupar-se das condutas que impliquem grave violação ao bem juridica-
mente tutelado.
GABARITO: CERTO.

O princípio da intervenção mínima é aquele que orienta e limita o poder pe-
nal violento do Estado. Para que este último seja aplicado, faz-se necessário 
o esgotamento de todos os meios extrapenais de controle social existentes. A 
fragmentariedade e a subsidiariedade são duas características do Direito Penal 
que se relacionam com o princípio da intervenção mínima. Nem todas as ações 
que lesionam bens jurídicos são proibidas pelo Direito Penal, como nem todos 
os bens jurídicos são por ele protegidos. O Direito Penal limita-se a castigar as 
ações mais graves praticadas contra os bens jurídicos mais importantes, decor-
rendo daí o seu caráter fragmentário, uma vez que se ocupa somente de uma 
parte dos bens jurídicos protegidos pela ordem jurídica.

02. (CESPE - 2013) Segundo a norma penal vigente, aplica-se a lei brasileira ao crime 
cometido em embarcações brasileiras, sendo elas de natureza pública ou privada, 
salvo se essas embarcações não se encontrarem em águas internacionais.
GABARITO: ERRADO.

A embarcação de natureza pública será território nacional, pouco importando 
onde esteja, pois é considerado território nacional por extensão. Já as privadas 
que ostentem a bandeira nacional serão punidas em alto-mar pelo Princípio da 
Bandeira ou do Pavilhão.

03. (CESPE - 2009) Considerando-se que as instalações da sede de autarquia federal 
situada em Goiânia eram insuficientes para abrigar os servidores do órgão, 
foi aprovada, por lei, dotação orçamentária para a construção de um anexo ao 
edifício-sede, bem como dotação orçamentária destinada à reforma da sede. 
Fábio, administrador da autarquia pública, acreditando haver uma única 
dotação, decidiu utilizar a verba destinada à construção do anexo para a realiza-
ção de reformas na sede administrativa. Nessa situação, é correto afirmar que a 
conduta de Fábio, segundo os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal, é 
considerada
a) atípica, uma vez que o dinheiro era destinado a obras de infraestrutura na autarquia e 

que foi utilizado com essa finalidade.
b) típica, configurando-se o crime de desvio irregular de verbas ou rendas públicas.
c) atípica, uma vez que ocorreu erro sobre elemento constitutivo do tipo penal.
d) típica, mas será possível a aplicação de causa de redução de pena, por ter-se operado a 

ignorância da lei.
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GABARITO: C.
A questão tratou de dois temas distintos, um da parte especial que é o Art. 315, 
emprego irregular de verbas públicas, e o segundo, da parte geral, que trata do 
erro de proibição inescusável. Vejamos detalhadamente: ocorreu o crime de 
emprego irregular de verbas públicas, pois o agente deu às verbas ou rendas 
públicas destinação ou aplicação diversa do estabelecido em lei. Esse tipo penal 
visa penalizar o administrador público que destina a verba pública para proje-
tos, despesas ou gastos que não foram previstos no orçamento público, ou en-
tão, que não foram autorizados pela Lei Orçamentária Anual. Contudo, Fábio 
fez a destinação incerta por desconhecimento da lei; assim, deverá ele ter sua 
pena atenuada pelo erro de proibição ou erro sobre a ilicitude do fato, previsto 
no Art. 21 do CP. No caso concreto, o erro foi inescusável (indesculpável) cau-
sando causa de diminuição de pena. 

04. (CESPE - 2015) Embora o princípio da legalidade proíba o juiz de criar figura típica 
não prevista na lei, por analogia ou interpretação extensiva, o julgador pode, para 
benefício do réu, combinar dispositivos de uma mesma lei penal para encontrar 
pena mais proporcional ao caso concreto.
GABARITO: ERRADO.

É entendimento majoritário no STF que não pode haver combinação de leis 
pelo magistrado (lex tertia). Isso seria criar uma terceira norma. Na dúvida, o 
juiz deve aplicar a lei que traz maiores benefícios para o acusado no caso con-
creto (Teoria da Ponderação Unitária ou Global).

05. (CESPE - 2012) Jonas, policial militar em serviço velado no interior de uma viatura 
descaracterizada em estacionamento público próximo a uma casa de eventos, onde 
ocorria grande espetáculo de música, percebeu a presença de Mauro, com vinte e 
quatro anos de idade, que já ostentava condenação transitada em julgado por crime 
de receptação. Na oportunidade, Jonas viu que Mauro usou um pequeno canivete 
para abrir um automóvel e neste ingressou rapidamente. Fábio, com dezessete anos 
de idade, e que acompanhava Mauro, entrou pela porta direita do passageiro e sen-
tou-se no banco. Mauro usou o mesmo canivete para dar partida na ignição do 
motor e se evadir do local na condução do veículo. Jonas informou sobre o fato a 
outros agentes em viaturas policiais, os quais, em diligências, localizaram o veículo 
conduzido por Mauro e prenderam-no cerca de dez minutos depois da abordagem. 
Em revista pessoal realizada por policiais militares em Mauro, foi apreendida arma 
de fogo que se encontrava em sua cintura: um revólver de calibre 38, municiado 
com dois projéteis, do qual o portador não tinha qualquer registro ou porte legal-
mente válido em seu nome. O canivete foi encontrado na posse de Fábio. 
Com referência à situação hipotética acima relatada, julgue o item seguinte. 
Mauro cometeu crime de furto na modalidade tentada, admitida a redução da pena 
de um sexto a dois terços, conforme consta no CP. 
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GABARITO: ERRADO.
Mauro, no caso concreto, é autor de um crime de furto qualificado consumado 
por uso de chave falsa.

06. (CESPE - 2012) O princípio da consunção, consoante posicionamento doutrinário 
e jurisprudencial, resolve o conflito aparente de normas penais quando um crime 
menos grave é meio necessário, fase de preparação ou de execução de outro mais 
nocivo, respondendo o agente somente pelo último. Há incidência desse princípio 
no caso de porte de arma utilizada unicamente para a prática do homicídio.
GABARITO: CERTO.

O Princípio da Consunção tem como característica básica o englobamento de 
uma conduta típica menos gravosa por outra de maior relevância. Estas possuem 
um nexo, sendo considerada a primeira conduta como um ato necessário para a 
segunda, ou seja, exemplificando, um indivíduo, sem porte de arma ou com arma 
ilegal, utiliza-se dela para ceifar a vida de terceiro, praticando homicídio. A pri-
meira conduta, de portar arma de fogo de maneira ilegal, está descrita como cri-
me no Estatuto do Desarmamento, Art. 14 da Lei 10.826/03, porém, no exem-
plo, é absorvida pela conduta tipificada no Art. 121 do Código Penal se usada 
unicamente para cometer o crime. O dolo do agente era o homicídio; o crime de 
homicídio regula um bem jurídico de maior importância, a vida, possui uma pena 
mais rigorosa, é mais abrangente e as condutas não possuem desígnios autôno-
mos. Um bom exemplo seria um preso algemado para frente que saca a arma de 
um policial e contra ele faz disparos, ou seja, a arma foi usada somente para o cri-
me de homicídio. Contudo, por outro lado, se o agente estivesse há dias andando 
armado e somente depois efetuasse o homicídio, teríamos a incidência de dois 
crimes, ou seja, porte de arma de fogo em concurso com homicídio. 

07. (CESPE - 2014) No direito penal brasileiro, adota-se a teoria subjetiva para o regra-
mento do crime impossível, o que significa que o agente não responde, inclusive 
pela tentativa, diante da impossibilidade da consumação do crime em razão da ine-
ficácia absoluta do meio ou da absoluta impropriedade do objeto. 
GABARITO: ERRADO.

O Código Penal adotou a teoria objetiva temperada ou intermediária. A teoria 
subjetiva existe juntamente com a sintomática, mas essas duas últimas não fo-
ram adotadas pelo sistema penal pátrio. 

08. (CESPE - 2009) Seria desproporcional eventual condenação criminal, com a conse-
quente imposição de pena privativa de liberdade, de agente que tentasse furtar de 
um supermercado duas latas de azeite, 6,5 kg de carne bovina e 1,6 kg de bacalhau, 
pois a ofensividade de sua conduta é mínima e não há nenhuma periculosidade 
social na ação por ele cometida, além de a reprovabilidade do seu comportamento 
ser de grau reduzidíssimo e a lesão ao bem jurídico, inexpressiva, segundo o STJ. 
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GABARITO: CERTO.

A questão trata de forma simples de entendimento pacífico do STJ e STF no 
que tange ao princípio da insignificância. São elementos do princípio da in-
significância: I - a mínima ofensividade da conduta do agente; II - a ausência 
total de periculosidade social da ação; III - o ínfimo grau de reprovabilidade 
do comportamento e IV- a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada é de 
se reconhecer a atipicidade material da conduta de tentativa de furto de bem 
de valor ínfimo de supermercado, pelo princípio da insignificância, já que não 
houve lesão significativa do bem jurídico. 

09. (CESPE - 2010) Considere que uma pessoa, de posse de uma chave falsa, invada 
determinada sala de um órgão público e de lá subtraia um computador. Nessa 
situação, caracteriza-se crime de furto, para o qual é prevista pena de reclusão de 
um a quatro anos e multa. 
GABARITO: ERRADO.

O Art. 155, § 4º, III prevê a forma qualificada que dobra a pena do furto sim-
ples, ou seja, passa de 1 a 4 anos para 2 a 8 anos. A qualificadora no caso da 
questão foi o uso de chave falsa, pouco importando – por falta de previsão legal 
– que o furto tenha ocorrido em órgão público. Detalhes sobre a qualificadora 
do emprego de chave falsa: chave falsa é qualquer instrumento – podendo ser 
com ou sem forma de chave falsa – que o agente se aproveite para fazer fun-
cionar no lugar da chave verdadeira, só não podendo ser a própria chave ver-
dadeira. Como exemplo, podemos mencionar o indivíduo que abre uma porta 
usando um canivete; se isso ocorrer, estamos diante da qualificadora. Por outro 
lado, se uma pessoa enganar outrem que lhe entrega a chave verdadeira e, em 
ato subsequente, acontece o furto, teremos o crime qualificado pela fraude.

10. (CESPE - 2010) No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, a regra é a aplicação da 
lei apenas durante o seu período de vigência; a exceção é a extratividade da lei penal 
mais benéfica, que comporta duas espécies: a retroatividade e a ultratividade. 
GABARITO: ERRADO.

O Art. 2º do CP tem como regra a aplicação da lei do tempo do crime. Assim, 
a regra é a irretroatividade de lei penal, podendo ocorrer a retroatividade e a ul-
tratividade em caso de leis mais benéficas. Essa movimentação de Lei no tempo 
recebe o nome de extratividade de lei.
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11. (CESPE - 2011) Considere que, durante a copa do mundo de futebol no ano de 2014, 
o Congresso Nacional publique lei temporária, com vigência apenas durante o 
evento desportivo, tipificando como conduta criminosa a venda de ingressos por 
preços superiores aos comercializados pela Confederação Brasileira de Futebol, no 
intuito de evitar a ação de cambistas. Considere, ainda, que José seja preso em fla-
grante vinte dias antes do fim do evento por infringir o mencionado tipo penal. 
Nessa situação hipotética, as autoridades competentes terão de punir José no prazo 
máximo de vinte dias, pois, passado esse período, a lei temporária deixa de vigorar, 
não podendo retroagir para prejudicar o acusado. 
GABARITO: ERRADO.

A lei temporária e a lei excepcional, previstas no Art. 3º do Código Penal, tra-
tam do assunto lei penal no tempo. A caraterística dessas leis é que mesmo re-
vogadas continuam operando fatos que foram executados durante o prazo de 
sua vigência, ou seja, operam efeitos ultrativos, mesmo sendo autorrevogáveis. 
Estamos diante da extratividade de lei penal.

12. (CESPE - 2009) João atropelou Pedro. O pai de João, que estava no banco do carona, ao 
seu lado, no intuito de eximi-lo da responsabilidade criminal e civil, alterou a posição 
da vítima e do carro antes de a perícia chegar ao local. O pai de João praticou o crime 
de favorecimento pessoal, na medida em que modificou, de maneira tendenciosa, o 
lugar do crime, no intuito de induzir o perito em erro para favorecer o filho.
GABARITO: ERRADO.

O crime é o previsto no Art. 347: Fraude processual, que consiste em inovar 
artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de 
lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Ainda 
ocorre a aplicação da pena em dobro se a inovação se destina a produzir efeito 
em processo penal, ainda que não iniciado.

13. (CESPE - 2012) Considere que Paul, cidadão britânico domiciliado no Brasil, em visita 
à Argentina, tenha praticado o delito de genocídio contra vítimas de nacionalidade 
daquele país e fugido, logo em seguida, para o Brasil. Nesse caso, será possível a 
aplicação da lei penal brasileira. 
GABARITO: CERTO.

Estamos diante da extraterritorialidade incondicionada prevista no Art. 7º, I, 
“d” do Código Penal, em que o agente fica sujeito às leis brasileiras embora o 
crime seja cometido no estrangeiro.

14. (CESPE - 2009) No que se refere à administração pública, assinale a opção correta.
a) No crime de corrupção passiva, se, por causa do delito, o funcionário retardar a prática 

de ato de ofício, haverá mero exaurimento da conduta delituosa, que não conduz ao 
aumento de pena.
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b) No crime de prevaricação, a satisfação de interesse ou sentimento pessoal, que motiva a 
prática do crime, é elementar do tipo.

c) Pratica crime de prevaricação o funcionário que deixa, por indulgência, de responsa-
bilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte 
competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente.

d) No crime de advocacia administrativa, a legitimidade ou ilegitimidade do interesse pri-
vado patrocinado perante a administração pública não influi na pena.

GABARITO: B.
O macete para memorizar o Art. 319, que trata da prevaricação, é guardar as 
elementares do tipo, que são satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Segue o 
texto de lei: Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo 
contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

15. (CESPE - 2014) Classifica-se o crime de facilitação de contrabando ou descaminho 
como crime comum, uma vez que ele pode ser cometido por qualquer pessoa.
GABARITO: ERRADO.

O crime de facilitação de contrabando ou descaminho é considerado crime 
próprio, pois somente o funcionário público incumbido de impedir a prática do 
contrabando ou descaminho poderá intentá-lo. Caso não ostente essa atribui-
ção funcional, responderá ou pelo delito de descaminho 334 ou contrabando 
334-A na condição de partícipe.

16. (CESPE - 2014) Segundo a doutrina majoritária, para o reconhecimento da obediên-
cia hierárquica, causa excludente da culpabilidade, não é exigida comprovação da 
relação de direito público entre coator e coato.
GABARITO: ERRADO.

A relação de direito público diz que a posição de hierarquia que autoriza o 
reconhecimento da excludente da culpabilidade somente existe no Direito 
Público. Não é admitida no campo do direito privado, por falta de suporte 
para a punição severa e injustificada, a ordem não manifestamente ilegal do 
superior hierárquico.

17. (CESPE - 2011) O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; e, se 
evitável, poderá diminuí-la, de um sexto a um terço. Tal modalidade de erro, segundo 
a doutrina penal brasileira, pode ser classificada adequadamente como erro de tipo e 
pode, em circunstâncias excepcionais, excluir a culpabilidade pela prática da conduta. 
GABARITO: ERRADO.

O erro de proibição pode ser escusável ou inescusável: quando escusável isenta 
de pena; quando inescusável diminui a pena do agente de um sexto a um terço 
e o agente continua respondendo pelo crime.
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18. (CESPE - 2010) A subtração de energia elétrica pode tipificar o crime de furto.
GABARITO: CERTO.

O Art. 155, § 3º traz a chamada equiparação à coisa móvel: Equipara-se à coisa 
móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

19. (CESPE - 2014) Admite-se a tentativa nos delitos de imprudência. 
GABARITO: ERRADO.

O crime é culposo – segundo o Código Penal – se perfaz quando o agente dá 
causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia (Art. 18, II, CP). 
Contudo, para a moderna doutrina penal, a imprudência, por si só, basta para 
expressar todo o conteúdo da culpa. Assim, tratamos o crime de imprudência 
como se fosse o crime culposo e, como os crimes culposos não admitem tenta-
tiva, a questão está errada.

20. (CESPE - 2014) O peculato — considerado como a apropriação, por funcionário público, 
de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a 
posse em razão do cargo, ou o seu desvio, em proveito próprio ou alheio —, por ser 
crime funcional próprio, em nenhuma hipótese poderá ser cometido por particulares.
GABARITO: ERRADO.

Ser funcionário público e estar na razão do cargo é elementar do tipo; assim, 
mesmo que seja de caráter subjetivo alcança o terceiro que participa do crime. 
Podemos dar como exemplo um funcionário público que convida um amigo 
para praticar a subtração de bens da repartição pública. Se o particular souber 
da condição de funcionário público do agente criminoso responderá juntamen-
te com ele nas regras do Art. 29 do CP, ou seja, no concurso de pessoas.

21. (CESPE - 2013) A lei penal que, de qualquer modo, beneficia o agente tem, em regra, 
efeito extra-ativo, ou seja, pode retroagir ou avançar no tempo e, assim, aplicar-se 
ao fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também seguir regulando, 
embora revogada, o fato praticado no período em que ainda estava vigente. A única 
exceção a essa regra é a lei penal excepcional ou temporária que, sendo favorável ao 
acusado, terá somente efeito retroativo.
GABARITO: ERRADO.

Realmente a lei tem efeitos extra-ativos, pois pode ir a frente (ultratividade 
de lei) ou voltar (retroatividade de lei), mas sempre para beneficiar o acusado. 
Contudo, segundo o princípio da anterioridade de lei penal nenhum fato pode 
ser punido antes da entrada em vigor da lei. Por fim, a lei excepcional ou tem-
porária “ sempre” irá atuar sobre os agente que cometeram atos ilícitos durante 
o prazo de sua vigência, mesmo que já estejam revogadas. Assim, o Art. 3º que 
prevê a ocorrência da lei temporária e lei excepcional possui efeitos ultrativos.
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22. (CESPE - 2010) Em relação ao concurso de crimes, o Código Penal (CP) adota o 
sistema do cúmulo material e o da exasperação.
GABARITO: CERTO.

Questão tão corriqueira que merece ser comentada para que o candidato não 
erre na hora da prova. Em relação ao concurso de crimes, está nas regras do 
concurso material, concurso formal próprio e impróprio e crime continuado, 
previstos nos Art. 69, 70 e 71 do Código Penal. O cúmulo material é a somató-
ria das penas dos crimes que o agente cometeu. Isso se dá no concurso material, 
no concurso formal impróprio ou com desígnios autônomos e no crime con-
tinuado. Por sua vez, o concurso formal próprio aplica a regra da exasperação, 
que é a aplicabilidade da pena de um dos crimes se iguais ou do mais grave com 
aumento em porcentagem definido no próprio artigo, que é se 1/6 até a metade.

23. (CESPE - 2012) Marcelo, professor universitário, ao passar nas proximidades de uma 
construção civil, deixou de prestar assistência, quando era possível fazê-lo sem risco 
pessoal, a um pedreiro que acabara de se ferir gravemente em um acidente. Nesse 
caso, o delito praticado por Marcelo é omissivo próprio e admite tentativa.
GABARITO: ERRADO.

Crimes omissivos próprios não admitem tentativa. Assim, ou o agente deixa de fa-
zer a determinação legal e o crime está consumado ou o faz, nesse último caso por 
óbvio não haverá o crime.

24. (CESPE - 2014) A continuidade delitiva ocorre quando o agente praticar dois ou mais 
crimes de mesma natureza em condições que possibilitem que os delitos subse-
quentes sejam tidos como continuação do primeiro. 
GABARITO: ERRADO.

Crime continuado ou continuidade delitiva é o crime em que o agente, median-
te mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie 
e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, 
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Assim, os 
crimes precisam ser da mesma espécie e não da mesma natureza. O STJ diz que 
crimes da mesma espécie são aqueles tipificados pelo mesmo dispositivo legal, 
consumados ou tentados, seja na forma simples, privilegiada ou qualificada. 
Mas não somente isso, os crimes necessitam possuir a mesma estrutura jurídi-
ca, ou seja, devem ser idênticos os bens jurídicos tutelados. Assim, os crimes de 
roubo e de latrocínio, embora previstos no Art. 157 do Código Penal, não são 
crimes da mesma espécie, não obstante o fato de serem do mesmo gênero. 

25. (CESPE - 2009) Com a utilização de uma arma de brinquedo, João subtraiu de uma 
pessoa o relógio e a carteira contendo documentos pessoais, cartões de crédito e 
R$ 300,00 em espécie. Nessa situação, de acordo com o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), João responderá por crime de roubo qualificado pelo 
emprego de arma.
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GABARITO: CERTO.

Arma de brinquedo ou simulacro só se prestam para configurar a grave ameaça 
no crime de roubo, não servindo para qualificar o crime por emprego de arma.

26. (CESPE - 2008) Prevê a Constituição Federal que nenhuma pena passará da pessoa do 
condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento 
de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, 
até o limite do valor do patrimônio transferido. Referido dispositivo constitucional 
traduz o princípio da intranscendência.
GABARITO: CERTO.

Também conhecido como princípio da personalidade ou personalidade da 
pena, o princípio da intranscendência visa ao Art. 5º, XLV- CF: nenhuma pena 
passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação 
do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. 

27. (CESPE - 2007) Cláudio, com intenção de furtar, entrou no carro de Vagner, cuja porta 
estava destravada, e acionou o motor por meio de uma chave falsa na ignição do 
veículo, assim logrando êxito em subtrair o veículo. Nessa situação, e de acordo com 
a jurisprudência do STJ, Cláudio responde por crime de furto simples.
GABARITO: ERRADO.

O crime de furto está qualificado por uso de chave falsa prevista no Art. 155, 
§ 2º, III. Qualquer instrumento – sem ser a chave verdadeira – serve para 
configurar o crime qualificado pelo uso de chave falsa. Ligações diretas não 
qualificam o crime nessa modalidade.

28. (CESPE - 2015) A revogação expressa de um tipo penal incriminador conduz a abolitio 
criminis, ainda que seus elementos passem a integrar outro tipo penal, criado pela 
norma revogadora.
GABARITO: ERRADO.

O conceito não é o de abolitio criminis, pois na abolitio criminis exige-se a su-
pressão Formal e Material do tipo incriminador Penal. A intenção do legislador 
é não mais considerar o fato criminoso. A questão fala do Princípio da conti-
nuidade normativa típica. Neste caso, há uma migração do conteúdo criminoso 
para outro tipo penal (ou para outra lei). A intenção do legislador é manter o 
caráter criminoso do fato, como ocorreu com a revogação do crime de atentado 
violento ao pudor, em que suas condutas migraram para o crime de estupro.

29. (CESPE - 2013) Erro de pessoa e aberratio ictus são espécies de erro na execução do crime, 
não tendo nenhuma relação com a representação que o agente faz da realidade. 
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GABARITO: ERRADO.
O erro sobre a pessoa e o aberratio ictus são espécies de erros acidentais. Os dois 
institutos levam exatamente à representação que o agente faz da realidade. No 
erro sobre a pessoa, o agente “confunde” a pessoa contra o qual quer executar 
o crime, acabando por cometer o delito contra pessoa diversa. Imaginemos o 
exemplo de uma pessoa querendo matar seu próprio irmão e quando executa 
seu intento não repara que na verdade atirou contra um sósia, ou seja, erro de 
pessoa. Já no aberratio ictus ou erro na execução, o agente “erra a pontaria” e 
acerta pessoa diversa. Imaginemos que em uma praça o autor atira contra a 
vítima e, por erro na pontaria, atinge outra pessoa que está ali passando. Os 
dois institutos são indiferentes penais e o agente responde pelo crime como se 
tivesse atingido a pessoa que desejava atingir. A previsão do erro sobre a pessoa 
está no Art. 20 § 3º e do erro na execução no Art. 73 do CP.

30. (CESPE - 2009) O princípio da legalidade veda o uso da analogia in malam partem, e a 
criação de crimes e penas pelos costumes.
GABARITO: CERTO.

Analogia in malam partem caracteriza-se quando o juiz aplica uma norma por 
assemelhação (analogia), em substituição a outra validamente existente, com-
pletando uma lacuna da lei com outro dispositivo prejudicial ao réu. Segundo o 
STF essa analogia não é possível em nosso ordenamento jurídico. O princípio 
da legalidade está previsto no Art. 1º do Código Penal, segundo o qual não há 
crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia previsão legal. Tal 
princípio atribui unicamente à lei a possibilidade de definir condutas delituosas 
e impor sanções. Assim, não é possível que os costumes e a analogia in malam 
partem sirvam de base para a alteração do preceito incriminador. Assim, dá-se 
analogia somente para beneficiar o réu.

31. (CESPE - 2008) Considere que um indivíduo seja preso pela prática de determinado 
crime e, já na fase da execução penal, uma nova lei torne mais branda a pena para 
aquele delito. Nessa situação, o indivíduo cumprirá a pena imposta na legislação 
anterior, em face do princípio da irretroatividade da lei penal.
GABARITO: ERRADO.

A lei penal pode retroagir para alcançar fatos anteriores, desde que seja em be-
nefício do réu. Ou seja, neste caso, a lei a ser aplicada será a atual, e não a ante-
rior. Usamos aqui o princípio da retroatividade de lei penal mais benéfica.


