
DIREITO PENAL

01- É exemplo de Peculato:
a) A conduta de um funcionário público que ingressa nas dependências da repartição publica em 
que se encontrava lotado e dali  subtrai  uma determinada quantia em dinheiro,  valendo-se da 
facilidade que a função lhe proporciona. 
b) A conduta de um serventuário de justiça que exige uma vantagem indevida para extrair um 
mandado de despejo.
c) A conduta de um funcionário público que inutiliza livro ou documento oficial de que tem a posse 
em razão do cargo.
d) A conduta de um funcionário público que recebe uma determinada quantia em dinheiro para 
deixar de praticar um ato de oficio.  
e) A conduta de um funcionário público que, desvia em proveito próprio, o tributo que recebeu 
indevidamente. 

02- Omitir  retardar ou praticar o funcionário público, contra disposição expressa de lei,  ato de 
ofício, cedendo a pedido ou influencia de outrem caracteriza:
a) Prevaricação.
b) Condescendência criminosa.
c) Fato atípico.
d) Corrupção passiva.
e) Concussão.

03-  Um serventuário de um cartório, com uma manifesta negligência, deixou de responsabilizar 
subordinado que cometeu infração penal no exercício do cargo, deverá responder por:
a) Condescendência criminosa.
b) Prevaricação.
c) Favorecimento pessoal.
d) Fato atípico.
e) Favorecimento real.

04- Funcionário  público,  A,  deixa  propositadamente  a  porta  de  repartição  aberta,  conforme o 
ajustado,  para  que  seu  amigo  B,  não  funcionário,  ali  penetre  e  subtraia  objetos  valiosos  da 
administração. Nesse caso:
a) A, responderá por peculato furto e B, por furto qualificado;
b) Ambos responderão por furto qualificado;
c) A, responderá por peculato culposo e B, por peculato furto;
d) A, responderá por peculato culposo e B, por furto qualificado;
e) Ambos responderão por peculato furto.

05- Quanto aos crimes contra a administração pública, julgue os itens abaixo, marcando a opção 
correta:
a)  Caracteriza  corrupção passiva  qualificada exigir  o  funcionário  público  em razão da função 
vantagem indevida.
b) O crime de corrupção ativa caracteriza-se com a simples solicitação da vantagem indevida feita 
pelo funcionário público.
c) Haverá peculato por erro de outrem se o funcionário induzir a vítima ao engano para receber a 
coisa.
d)  O  crime  de  abandono  de  função  só  se  caracteriza  se  houver  um  dano  efetivo  para  a 
administração pública;
e) Se o funcionário público praticar um peculato culposo e após a sentença irrecorrível reparar o 
dano, terá a sua pena diminuída até a metade. 



Gabarito
01. A
Comentários:  A opção correta é a letra “a”,  caracterizando a conduta do agente o crime de 
peculato  furto previsto no artigo  312 §1º  do CP,  também chamado de peculato subtração ou 
peculato impróprio. Nessa espécie de peculato é necessário que haja uma relação de causa e 
efeito entre a qualidade de funcionário e a subtração de objetos que se encontrem a disposição da 
administração publica. 
A letra “b” é hipótese de concussão prevista no artigo 316.
A letra “c” caracteriza crime previsto no artigo 314 do Código Penal,  denominado de extravio, 
sonegação ou inutilização de livro ou documento.
A letra “d” caracteriza o crime de corrupção passiva prevista no artigo 317 do CP. 
A letra “e” refere-se ao crime de excesso de exação qualificada prevista no artigo 316 § 2º do CP, 
que ocorre quando o servidor tributário depois de cobrar excessivamente o tributo devido o desvia 
em proveito próprio ou de outrem.  

02. D
Comentários: A opção  correta  é  a  letra  “d”,  caracterizando  a  conduta  do  agente  crime  de 
corrupção  passiva  privilegiada.  É  importante  registrar  que  a  corrupção  passiva  privilegiada 
prevista no artigo 317, parágrafo 2º, muito se assemelha a prevaricação. Assim é que nos dois 
crimes vamos encontrar as mesmas condutas de omitir, retardar ou praticar o funcionário publico 
ato de oficio, no entanto, a diferença fundamental, é que na prevaricação a finalidade do agente é 
satisfazer a interesse ou sentimento pessoal, e na corrupção passiva privilegiada a conduta ilícita 
sofre  influencia  ou  pedido  de  uma  interposta  pessoa.  Nessa  corrupção  passiva  não  haverá 
vantagem indevida.  
  
03. D
Comentários:  A opção correta é a letra “d”,  caracterizando a conduta do funcionário um fato 
atípico ou irrelevante penal. É importante registrar que o tipo penal referente à condescendência 
criminosa  previsto  no  artigo  320,  apresenta  uma  redação  bem  parecida  ao  enunciado  do 
problema, mas a diferença fundamental é que o crime acima mencionado é doloso, e não culposo, 
como a mencionada conduta do serventuário, concretizada pela negligencia. Por último, não se 
pode confundir a negligencia, espécie de culpa e indulgencia que significa tolerância. Indulgencia 
é  elemento  da  condescendência  criminosa  e  não  a  negligencia.  Preceitua  o  mencionado 
dispositivo penal relativo ao crime ora estudado.    
“Art.  320-  Deixar  o  funcionário,  por  indulgencia,  de responsabilizar  subordinado que cometeu 
infração  penal  no  exercício  do  cargo  ou,  quando  lhe  falte  competência,  não  levar  o  fato  ao 
conhecimento da autoridade competente.” 

04. E
Comentários: A opção correta é a letra “e”, pois ambos deverão responder pelo crime de peculato 
furto previsto no artigo 312, parágrafo 1º do CP, tipo penal, com a seguinte redação: “Aplica-se a 
mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o  
subtrai,  ou  concorre  para  que  seja  subtraído,  em  proveito  próprio  ou  alheio,  valendo-se  da  
facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.”
Também é importante  registrar  a  existência  do concurso  de pessoas,  pois  de  acordo com o 
enunciado  do  problema  os  dois  agentes  estavam  prèviamente  ajustados  e  com  unidade  de 
desígnios, tudo de acordo com o disposto no artigo 29 do CP, abaixo reproduzido:  “Quem de 
qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua  
culpabilidade.”
Por ultimo, embora o amigo “B” não seja funcionário público, ainda assim deverá responder pelo 
crime  funcional,  pois  a  qualidade  de  funcionário  a  ele  se  estenderá,  alcançando-o,  para  a 
responsabilização penal pelo crime funcional e próprio, tudo nos termos do artigo 30 do CP, assim 



redigido: “Não se comunicam as circunstancias de caráter pessoal, salvo quando elementares do  
crime”
A toda evidencia, o participe que não ostenta a qualidade de funcionário deverá ter ciência da 
qualidade de funcionário do autor, porque, em caso contrario, responderá pelo crime comum, ou 
seja, pelo crime de furto, qualificado ou não, dependendo da maneira como o ilícito foi praticado. 

05. E
Comentários:A opção correta é a letra “e” por expressa disposição legal contida no artigo 312 
parágrafo 3º, ora reproduzido: “a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue 
a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de ½ (metade) a pena imposta.” 
A opção  “a”  está  errada  porque  a  exigência  da  vantagem  indevida  caracteriza  o  crime  de 
concussão e não o de corrupção passiva, cuja conduta proibida é solicitar. 
A opção “b” está errada porque a corrupção ativa prevista no artigo 333 é crime praticado pelo 
particular  contra  a  administração  publica  e  não  pelo  funcionário  publico.  Nesse  tipo  penal  o 
particular oferece ou promete ao funcionário publico a vantagem indevida. 
A opção  “c”  está  errada porque  se o  funcionário  induzir  a  vitima ao  engano  o  crime será  o 
estelionato, crime contra o patrimônio previsto no artigo 171 do CP, e não o peculato por erro de 
outrem previsto no artigo 313 do CP. Nesse peculato o funcionário não pode induzir o particular a 
erro. Nessa hipótese ele recebe o bem, verifica o erro e resolve dele se apropriar. 
A opção  “d”  está  errada  porque  o  crime  de  abandono  de  cargo  ou  função  se  caracteriza 
independentemente de dano efetivo, bastando um tempo relevante. Assim, se houver um dano 
efetivo para a administração publica o crime restará qualificado com aumento de pena.   


