
Direito Penal

01. Quanto aos crimes contra a administração publica, marque a opção correta.
a) O funcionário público que auxiliar terceiro na prática de contrabando e descaminho, violando 
dever funcional, responderá como partícipe da citada figura delituosa. 
b) Um chefe de repartição pública que demonstre ser indulgente,  com as infrações dos seus 
subordinados, praticará o crime de prevaricação.
c) O delito de concussão consuma-se com a solicitação de vantagem indevida.
d) O peculato culposo se consuma com o crime do outro e não com a negligência do funcionário 
público ao abandonar a repartição.
e)  O  crime  de  advocacia  administrativa  só  se  caracteriza,  se  o  interesse  advogado  pelo 
funcionário público for ilegítimo.

02. Para efeitos penais, não é considerado funcionário publico:
a) Empregado de empresa paraestatal.
b) Professor convidado a participar de Banca de Concurso Público.
c) O jurado.
d) O mesário.
e) O curador.

03. Se  “A”,  Delegado de Polícia,  acatar  o  pedido de “B”,  seu superior  hierárquico,  para  não 
instaurar Inquérito Policial contra determinado funcionário, amigo de “A”, acusado de falsidade 
documental. Nessa hipótese:
a) A e B praticaram o crime de condescendência criminosa pela indulgência de ambos.
b) A, praticou o crime de prevaricação e B, de advocacia administrativa. 
c) B, praticou o crime de condescendência criminosa e A, o de prevaricação.
d) B, praticou o crime de prevaricação e A o de condescendência criminosa.
e) A, praticou o crime de corrupção passiva privilegiada e B, o de advocacia administrativa.

04. Julgue os itens abaixo, sendo correto afirmar que:
a) A negligência é um dos elementos constitutivos do crime de condescendência criminosa.
b) A prevaricação é crime omissivo próprio.
c) O patrocínio de interesse privado é elemento constitutivo de corrupção passiva.
d) A advocacia administrativa é crime contra a Administração da Justiça.
e) Na corrupção passiva o sujeito passivo é o Estado.

05. Caio, entrega a Ticio, seu amigo e funcionário do DETRAN, uma quantia em dinheiro para que 
o funcionário pague a multa naquele órgão público. Ticio, no entanto, resolve se apoderar do 
dinheiro, cometendo:
a) Peculato apropriação
b) Apropriação indébita
c) Estelionato
d) Peculato desvio
e) Furto com abuso de confiança



Gabarito
01. D
Comentários:  A opção  correta  é  a  letra  “d”,  pois  inteiramente  de  acordo  com  o  artigo  312 
parágrafo 2º do Código Penal, abaixo reproduzido, ao dispor que é necessária uma relação de 
causalidade  entre  a  conduta  descuidada  do  funcionário  e  o  crime  de  outrem.  Assim se,  por 
exemplo, o funcionário for negligente no trato da coisa publica, deixando a porta da repartição 
aberta, sem que ocorra qualquer crime, então sob o aspecto penal, a sua conduta será atípica, 
podendo responder, no entanto, na esfera do direito administrativo. Vejamos o dispositivo legal 
mencionado:
“Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem.”
Mas, comentemos as outras opções. 
A  letra  “a”  está  errada  porque  o  funcionário  que  auxiliar  terceiro  na  prática  do  crime  de 
contrabando ou descaminho, violando dever funcional, não responderá como participe do crime 
do particular previsto no artigo 334 do CP, mas responderá pelo seu crime funcional, previsto no 
artigo 318 do CP.
É só conferir o artigo 318, para se chegar a tal conclusão:
“Facilitar, com infração do dever funcional a prática de contrabando ou descaminho (art.334)”
A letra “b” está errada porque o chefe indulgente, isto é, tolerante, com as infrações de seus 
subordinados, não cometerá o crime de prevaricação, mas, crime de condescendência criminosa 
previsto no artigo 320 do CP.
A letra  “c”  está  errada  porque o  delito  de concussão  não se  consuma com a solicitação  da 
vantagem indevida, e sim com a sua exigência. A solicitação de tal vantagem é conduta prevista 
para a corrupção passiva.
A letra “e” está errada porque o crime de advocacia administrativa prevista no artigo 321 do CP se 
caracteriza  independentemente  do  interesse  advogado  pelo  funcionário  ser  ilegítimo,  que  se 
ocorrer, qualificará o crime com exasperação da pena. 

02. E
Comentários:  A opção correta é a letra “e”, pois o curador não exerce função publica, mas um 
múnus, isto é uma atividade que atende a interesse privado, tanto quanto, o tutor, o inventariante, 
o  testamenteiro,  o  depositário  judicial,  não  sendo,  por  isso  mesmo  considerado  funcionário 
público. Para os efeitos penais, funcionários públicos são os que estão na Administração Direta ou 
Indireta, ainda que transitoriamente e sem remuneração, exercendo cargo, emprego ou função 
publica tudo nos exatos termos do artigo 327 do CP. Também, o parágrafo 1º do mencionado 
artigo 327, nos apresenta os funcionários por equiparação, ao dispor que: 
§ “1º  Equipara-se a funcionário publico quem exerce cargo,  emprego ou função em entidade 
paraestatal e, quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para 
a execução de atividade típica da Administração Pública.”

03. E
Comentários: A opção correta é a letra “e”, pois A, ao acatar a ordem de “b” praticou o crime de 
corrupção passiva privilegiada prevista no artigo 317 § 2º do CP, assim redigido:
“Se  o  funcionário  pratica,  deixa  de  praticar  ou  retarda  ato  de  oficio,  com  infração  de  dever 
funcional, cedendo a pedido ou influencia de outrem.
Pena- detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.”        
Quanto à B, o superior hierárquico de A, o mesmo praticou o crime de advocacia administrativa  
previsto no artigo 321 do CP, pois,  não há dúvida que patrocinou interesse privado, direta ou 
indiretamente, perante a administração publica, valendo-se da qualidade de funcionário.
Por ultimo, é de se excluir os crimes de prevaricação e condescendência criminosa, previstos nos 
artigos 319 e 320 do CP, porque nada tem a ver com as condutas apresentadas no problema. 



Prevaricação  é “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio, ou praticá-lo contra 
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.”
Condescendência  criminosa  é  “deixar  o  funcionário,  por  indulgencia,  de  responsabilizar 
subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência não o 
fato ao conhecimento da autoridade competente.”

04. E
Comentários: A opção correta é a letra “e”, pois o sujeito passivo principal no crime de corrupção 
passiva  é  o  Estado,  estando  no  Código  Penal  no  capitulo  referente  aos  crimes  contra  a 
Administração  Publica.  Por  outro  lado,  o  particular,  destinatário  da  solicitação  da  vantagem 
indevida, é o sujeito passivo secundário.
A letra “b” está errada porque a prevaricação admite ser praticada não somente por omissão, mas 
também por ação. 
A letra “c” está errada porque o interesse privado é elemento constitutivo do crime de advocacia 
administrativa e não da corrupção passiva.
A letra “d” está errada porque a advocacia administrativa é crime contra a administração publica e 
não crime contra a Administração da Justiça, crimes previstos nos artigos 339 a 359-H. 

05. B                 
Comentários: A opção correta é a letra “b”, praticando Ticio, o crime de apropriação indébita, pois 
o mesmo recebeu o dinheiro, como particular, e não como funcionário público no exercício da 
função pública, o que afasta a hipótese de peculato apropriação ou peculato desvio previstos nas 
letras “a” e “d”. 
Ainda, quanto à apropriação indébita, é importante registrar que o seu pressuposto necessário é a 
posse licita,  sem vigilância que o agente tem, como no caso do problema. Consumando-se o 
crime com a inversão da posse de licita para ilícita,  isto é,  quando o agente efetivamente se 
apropriar da coisa alheia, agindo como se proprietário fosse.
A letra “c” está errada porque o agente não recebeu a vantagem patrimonial através de qualquer 
meio fraudulento, induzindo a vitima a erro.
A letra “e” está errada porque não houve qualquer subtração, mas uma entrega espontânea da 
vitima, o que afasta o furto. 
                        


