
12

Questões Gabaritadas

PARTE GERAL

Princípios do Direito Penal 
1. 1. (MPE/GO) Sobre o bem jurídico-penal, assinale a alternativa que não está de acordo com o magistério 

doutrinário de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli (Manual de Direito Penal Brasileiro - 

parte geral, ed. RT):

a) Quando o legislador encontra-se diante de um ente e tem interesse em tutelá-lo, é porque o 
valora. Sua valoração do ente traduz-se em uma norma, que eleva o ente á categoria de bem 
jurídico. Quando quer dar uma tutela penal a esse bem jurídico, com base na norma elabora um 
tipo penal e o bem jurídico passa a ser penalmente tutelado.

b) Não se concebe a existência de uma conduta típica que não afete um bem jurídico, posto que 
os tipos não passam de particulares manifestações de tutela jurídica desses bens. Embora seja 
certo que o delito é algo mais - ou muito mais - que a lesão a um bem jurídico, esta lesão é 
indispensável para configurar a tipicidade.

c) Bem jurídico penalmente tutelado é a relação de indisponibilidade de um indivíduo com um 
objeto, protegida pelo Estado, que revela seu interesse mediante a tipificação penal de condutas 
que o afetam.

d) O bem jurídico cumpre duas funções, que são duas razões fundamentais pelas quais não po-
demos dele prescindir: uma função garantidora e outra função teleológico-sistemática. Ambas 
funções são necessárias para que o direito penal se mantenha dentro dos limites da racionalida-
de dos atos de governo, impostos pelo princípio republicano.

2. 2. (Selecon) Érica conduz investigação no concernente a crime que é capitulado em mais de uma lei formal. 
Com dificuldades de definir a lei aplicável, estabelece que, no caso investigado, deveria ser aplicado o 
princípio da:

a) constitucionalidade

b) individualidade

c) especialidade

d) temporalidade

3. 3. (Selecon) Eros requereu a absolvição de Hermes e Zeus, vez que os atos pelos quais foram acusados teriam 
aprovação da comunidade e, dessa forma, aplicável seria o princípio da:

a) admissão coletiva

b) conjunção popular

c) reprovação comum

d) adequação social

4. 4. (Cespe) De acordo com a doutrina predominante no Brasil relativamente aos princípios aplicáveis ao direito 
penal, assinale a opção correta.

O princípio da taxatividade, ou do mandado de certeza, preconiza que a lei penal seja concreta e 
determinada em seu conteúdo, sendo vedados os tipos penais abertos.
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5. 5. (Vunesp) O princípio da insignificância, que defende a não intervenção do Direito Penal para coibir ações 
típicas que causem ínfima lesão ao bem jurídico tutelado é afastado pela jurisprudência do Superior Tri-
bunal de Justiça, por sua Súmula nº 599, em relação aos crimes

a) praticados contra as mulheres ou em condição de violência de gênero.

b) contra o meio ambiente.

c) contra a Administração Pública.

d) contra a criança e o adolescente.

e) de menor potencial ofensivo.

6. 6. (Cespe) De acordo com a doutrina predominante no Brasil relativamente aos princípios aplicáveis ao direito 
penal, assinale a opção correta.

O princípio da bagatela imprópria implica a atipicidade material de condutas causadoras de danos 
ou de perigos ínfimos.

7. 7. (Cespe) De acordo com a doutrina predominante no Brasil relativamente aos princípios aplicáveis ao direito 
penal, assinale a opção correta.

O princípio da subsidiariedade determina que o direito penal somente tutele uma pequena fração 
dos bens jurídicos protegidos, operando nas hipóteses em que se verificar lesão ou ameaça de lesão 
mais intensa aos bens de maior relevância.

8. 8. (Cespe) De acordo com a doutrina predominante no Brasil relativamente aos princípios aplicáveis ao direito 
penal, assinale a opção correta.

O princípio da ofensividade, segundo o qual não há crime sem lesão efetiva ou concreta ao bem 
jurídico tutelado, não permite que o ordenamento jurídico preveja crimes de perigo abstrato.

9. 9. (Cespe) De acordo com a doutrina predominante no Brasil relativamente aos princípios aplicáveis ao direito 
penal, assinale a opção correta.

O princípio da adequação social serve de parâmetro ao legislador, que deve buscar afastar a tipifi-
cação criminal de condutas consideradas socialmente adequadas.

10. 10. (Cespe) Aplicado no direito penal brasileiro, o princípio da alteridade

a) determina que o juiz analise as especificidades do fato e do autor do fato durante o processo 
dosimétrico.

b) assevera que a pena não passará da pessoa do condenado.

c) afasta a tipicidade material de fatos criminosos, ao definir que não haverá crime sem ofensa 
significativa ao bem tutelado.

d) reconhece que o direito penal deve abarcar o máximo de bens possíveis para promover a paz.

e) assinala que, para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de tercei-
ros, e é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor.

11. 11. (Cespe) O Art. 1.º do Código Penal brasileiro dispõe que “não há crime sem lei anterior que o defina. Não 
há pena sem prévia cominação legal”.

Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decor-
rentes, julgue o item que se segue.
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O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para 
agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a 
aprovação da medida pelo Congresso Nacional.

12. 12. (Cespe) O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em 
cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante. 
É aquele formal e previamente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação de uma 
pena. Luigi Ferrajoli. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3.ª ed. São Paulo: RT, 2002, p. 30 (com 
adaptações).

O texto precedente faz referência, principalmente, aos princípios penais da

a) legalidade e da anterioridade.

b) anterioridade e da individualização da pena.

c) culpabilidade e da extra-atividade da lei penal.

d) individualização da pena e da culpabilidade.

e) extra-atividade da lei penal e da legalidade.

13. 13. (Cespe) A respeito de institutos diversos de Direito Penal, julgue o item a seguir.

Nos casos de delitos contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, a aplicação 
do princípio da insignificância é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo que existam condições 
pessoais desfavoráveis, tais como maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso.

14. 14. (Cespe) O CP adota o sistema vicariante, que impede a aplicação cumulada de pena e medida de segu-
rança a agente semi-imputável e exige do juiz a decisão, no momento de prolatar sua sentença, entre 
a aplicação de uma pena com redução de um a dois terços ou a aplicação de medida de segurança, de 
acordo com o que for mais adequado ao caso concreto.

15. 15. (Cespe) Segundo o princípio da intervenção mínima, o Direito Penal somente deverá cuidar da proteção 
dos bens mais relevantes e imprescindíveis à vida social.

16. 16. (Cespe) Segundo a jurisprudência do STJ, o princípio da insignificância deve ser aplicado a casos de furto 
qualificado em que o prejuízo da vítima tenha sido mínimo. 

17. 17. (Cespe) Depreende-se do princípio da lesividade que a autolesão, em regra, não é punível.

18. 18. (Autor) O princípio da especialidade tem por regra que a norma especial prevalece sobre a norma geral. 

19. 19. (Autor) Subsidiariedade, consunção, alternatividade e especialidade são princípios que resolvem o conflito 
aparente de normas penais. 

20. 20. (Cespe) No Código Penal, a exposição de motivos é exemplo de interpretação autêntica, pois é realizada 
no próprio texto legal. 

21. 21. (Cespe) Conforme entendimento do STF, os dois únicos requisitos necessários para a aplicação do princípio da 
insignificância são nenhuma periculosidade social da ação e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 

22. 22. (Cespe) A aplicação do princípio da insignificância implica reconhecimento da atipicidade formal de pertur-
bações jurídicas mínimas ou leves, as quais devem ser consideradas não só em seu sentido econômico, mas 
também em relação ao grau de afetação à ordem social.
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