
DIREITO PENAL

Infração Penal: elementos e espécie.

Acerca da Infração Penal, julgue os itens a seguir:

01. Infração Penal é o Gênero, a qual subdivide-se em duas espécies: Crime e Contravenção, não 
havendo diferença ontológica entre ambas.

02.  Para  distinguir  entre  contravenção  e  crime,  basta  analisar  a  pena  contida  no  preceito 
secundário da norma.

03. Os crimes são sempre de Ação Penal Pública, seja ela incondicionada ou condicionada. Já as 
Contravenções Penais são sempre de Ação Penal Privada.

04. Entendendo que a conduta é a exteriorização da vontade humana, o legislador optou por 
punir, embora com menor rigor, o crime e a contravenção tentados.

05. A  Lei  Brasileira  aplica-se  às  contravenções  penais  cometidas  no  exterior,  desde  que 
respeitados os tratados internacionais sobre extraterritorialidade.

06. A conduta, primeiro elemento do fato típico, pode ser dolosa ou culposa, tanto no crime como 
na contravenção.

Acerca das elementares e circunstâncias da figura típica, julgue as assertivas abaixo:

07. Elementares são dados essenciais da figura típica, cuja ausência gera a atipicidade absoluta 
da conduta, não podendo o agente ser punido.

08.  Circunstâncias são dados acessórios da figura típica, cuja finalidade é demonstrar maior ou 
menor grau de reprovação da conduta. Classificam-se em judiciais e legais.

Em cada  um dos  dois  itens  abaixo  é  apresentada  uma situação  hipotética,  seguida  de  uma 
assertiva a ser julgada, todas relacionadas a comunicabilidade das elementares e circunstancias 
no concurso de agentes:

09.  Em dezembro de 2008, PAULO e PEDRO praticaram um roubo a uma padaria, sendo que 
Paulo exerceu a grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo, enquanto PEDRO subtraiu, 
para ambos, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) do caixa do estabelecimento. Ocorre que PAULO 
é um delinqüente contumaz, possuindo três condenações anteriores. Neste contexto, quando da 
aplicação  da  pena,  o  magistrado  deverá  aplicar  a  agravante  prevista  no  art.  61,  I,  do  CP 
(reincidência) a ambos, mesmo sendo PEDRO réu primário.

10. Com a intenção de se apropriar de uma televisão de plasma que fora apreendida em um 
Inquérito Policial,  PEDRO, escrivão de Polícia,  prevalecendo-se da facilidade que o cargo lhe 
oferece, juntamente com EDUARDO, seu amigo que não ostenta a qualidade funcionário público, 
adentrou à Delegacia de Polícia e retirou o objeto, o qual foi colocado no veículo de EDUARDO, 
que aguardava do lado de fora do prédio com a incumbência de avisar caso percebesse alguma 
movimentação  estranha.  Ocorre  que  dias  antes  fora  instalado  um sistema de  monitoramento 
interno  da  Delegacia,  cuja  origem PEDRO  desconhecia.  Através  das  imagens  gravadas  fora 
possível  a  individualização  das  condutas  e  responsabilização  dos  autores.  Neste  contexto, 



PEDRO deverá ser indiciado por peculato em razão de ser funcionário público e EDUARDO por 
furto, haja vista não pertencer aos quadros públicos.

GABARITO

01. C
Comentários: O que define se uma conduta é crime ou contravenção é a vontade do legislador 
quando da elaboração da norma proibitiva. Observação: Crime é sinônimo de delito

02. C
Comentários: O crime é apenado com reclusão ou detenção, acompanhado ou não de multa, e a 
contravenção é punida com prisão simples acompanhada de multa ou somente com pena de 
multa. 

03. E
Comentários: Os Crimes podem ser de ação penal pública, condicionada ou incondicionada, ou 
de  ação  penal   privada  (CP,  art.100).  As  contravenções  são  sempre  de  ação  penal  pública 
incondicionada (LCP, art. 17).

04. E
Comentários:  É  punível  a  tentativa  de  crimes  (CP,  art.  14,  II),  o  que  não  ocorre  nas 
contravenções (LCP, art. 4º), cuja tentativa não é punível.

05. E
Comentários: A lei brasileira só é aplicável à contravenção ocorrida no território nacional, (LCP, 
art. 2º). 

06. E
Comentários: Para existência da contravenção basta a ação ou omissão voluntária (LCP, art. 3º).

07. E
Comentários: A ausência de uma circunstância elementar, apesar de sua essenciabilidade, pode 
também ocasionar  a  atipicidade  relativa  da conduta,  ocorrendo a  desclassificação  para  outro 
delito, como, por exemplo, quando a mãe mata o próprio filho meses após o parto, havendo o 
grande  lapso  temporal  e  a  ausência  do  estado  puerperal,  elementares  do  infanticídio,  ela 
responderá por homicídio.   

08. C
Comentários: São  as  circunstâncias  dados  que  agregados  ao  tipo  fundamental,  influem  na 
quantidade da pena, aumentando-a ou atenuando-a. As circunstâncias judiciais estão previstas no 
artigo 59 do Código Penal  e as legais  em outros dispositivos do mesmo diploma ou em leis 
esparsas. 

09. E
Comentários:  As condições de caráter pessoal são incomunicáveis, salvo quando elementares 
do crime (CP, art. 30). 

10. E
Comentários:  Ambos  devem ser  indiciados  por  peculato,  haja  vista  tratar-se  a  qualidade  de 
funcionário público de elementar do crime, comunicável no caso de concurso de agentes (CP, art. 
30).


