
DIREITO PENAL

Crimes Contra a Pessoa

01. Homicídio simples (art. 121, caput) é a morte de uma pessoa humana praticada por outra. O 
modo de execução é livre e pode ser por ação (comissivo) ou por omissão (omissivo: próprio ou 
impróprio quando é exigida a ação do agente para que a morte seja evitada). 

02. Homicídio qualificado – Art. 121 § 2º- a pena é de reclusão de dez a trinta anos. 

03. Homicídio Culposo-“Art. 121, § 3º a pena é de detenção, de um a três anos.

04. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio - “Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-
se ou prestar-lhe auxílio para que o faça: Pena – reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, se o suicídio  
se consuma; ou reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos,  se da tentativa de suicídio resulta lesão 
corporal de natureza grave. Parágrafo único: A pena é duplicada:
Aumento da pena I – Se o crime é cometido por motivo egoístico; II – Se a vítima é menor ou tem 
diminuída,  por  qualquer  causa,  a  capacidade  de  resistência.  (Art.  122  2ª  parte,  §  3ºcabível 
suspensão condicional do processo- art. 89-L.9099/95).

05. Infanticídio – “Art. 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o 
parto ou logo após: Pena – detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.” 

06. Injúria do latim  injuria,  de  in +  jus = injustiça,  falsidade.  No Direito  consiste em atribuir  a 
alguém qualidade negativa, que ofenda sua honra, dignidade ou decoro.

07. Calúnia é uma afirmação falsa e desonrosa a respeito de alguém, inclusive mortos. Consiste 
em atribuir, falsamente, a alguém a responsabilidade pela prática de um fato determinado definido 
como  crime,  feita  com  má-fé.  Não  pode  ser  feita  verbalmente.  Só  de  forma  escrita,  por 
representação gráfica ou internet.

08. Difamação é um termo jurídico que consiste em atribuir a alguém fato determinado ofensivo à 
sua reputação, honra objetiva, e se consuma, quando um terceiro toma conhecimento do fato.

09.  Estupro ou violação é a prática não-consensual de conjunção carnal, imposta por meio de 
violência ou grave ameaça de qualquer natureza, ou ainda imposta contra pessoas incapazes de 
consentir com o sexo.

10. Corrupção de menores (Código Penal) - Previsto no artigo 218 do Código Penal, até agosto de 
2009, vigorou com a seguinte redação: "Art. 218 - Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa 
maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando ato de libidinagem, ou 
induzindo-a  a  praticá-lo  ou  presenciá-lo:  Pena  -  reclusão,  de  um  a  quatro  anos."Com  a  Lei 
12015/2009, sua redação foi alterada para:"Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a 
satisfazer a lascívia de outrem: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos."

GABARITO

01. C
Comentários: Pode se utilizar um mecanismo físico (tiro, facada) ou psíquico como um susto e, o 
homicídio pode ser praticado por autoria direta pelo próprio agente ou por interposta pessoa ou 
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objeto  (mandante  e  pistolagem).  Sujeito  Ativo  qualquer  pessoa.  Sujeito  passivo  qualquer  ser 
humano vivo.  Pois  se já  estiver  morta a vítima,  trata-se de crime impossível.  Abrange o  feto 
nascente, o recém-nascido e o ser já autônomo.

02. E
Comentários: A pena é de doze a trinta anos.

03. C
Comentários: Ocorre  quando o  agente  não queria  causar  a  morte,  nem assumiu o  risco de 
produzi-la, mas ela ocorre por imprudência, imperícia ou negligência.

04. C
Comentários:  A lei não pune a autonegação (impossibilidade) nem tentativa (política criminal) 
mas ao que cria a ideia (induz) ou reforça o pensamento (instiga) ou ainda presta auxílio (fornece 
corda, revolve etc). É de participação pois se houver ato de execução aí será crime de homicídio. 
Sujeito ativo qualquer um e passivo alguém com discernimento para saber o que está fazendo 
caso contrário é homicídio. Qualificada: § único I e II – vantagem pessoal; vítima menor de 18 
anos  (menor  de  14  julgam  homicídio)  ou  diminuída  por  qualquer  motivo  a  capacidade  de 
resistência. Em geral, no pacto de morte, responde por homicídio consumado ou tentado o que 
executou o suicídio alheio e pelo artigo 122 quem induziu, instigou ou auxiliou. Na roleta russa o 
sobrevivente responde pelo artigo 122 em relação ao que morrer.  Art.146,§ 3º,  II-CP,  não há 
constrangimento ilegal ao impedir suicídio.

05. E
Comentários: A pena é de 2 a 6 anos e não a 5 anos.

06. C
Comentários:  É um crime que consiste em ofender verbalmente, por escrito ou até fisicamente 
(injúria real), a dignidade ou o decoro de alguém, ofendendo a moral, abatendo o ânimo da vítima.

07. E
Comentários: A calúnia pode ser feita verbalmente.

08. C
Comentários: De imputação ofensiva que atenta contra a honra e a reputação de alguém, com a 
intenção de torná-lo passível de descrédito na opinião pública. A difamação fere a moral da vítima, 
a injúria atinge seu moral, seu ânimo.

09. C
Comentários: De acordo com o Código Penal Brasileiro, estupro é constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça,  a ter  conjunção carnal  ou a praticar  ou permitir  que com ele  se 
pratique  outro  ato  libidinoso.  O estupro  no  Brasil  pode  ser  praticado  mediante  violência  real 
(agressão) ou presumida (quando praticado contra menores de 14 anos, alienados mentais ou 
contra pessoas que não puderem oferecer resistência). Logo, drogar uma pessoa para manter 
com ela conjunção carnal configura crime de estupro praticado mediante violência presumida, pois 
a vítima não pode oferecer resistência.

10. E
Comentários: A pena é de 2 a 5 anos e não de 2 a 4 anos.


