
Direito Penal

01- Julgue os itens abaixo, sendo correto afirmar que:
a) Haverá peculato mediante erro de outrem, se funcionário público induzir a vítima a erro para 
receber a coisa.
b)  Caracteriza o crime de excesso de exação,  a exigência de contribuição social  mediante o 
emprego de meio gravoso, não autorizado em lei. 
c)  Somente  ocorrerá  o  crime  de  corrupção  passiva,  se  houver  o  recebimento  de  vantagem 
indevida por parte do funcionário.
d) O crime de corrupção ativa requer para a sua caracterização a existência da corrupção passiva.
e) Somente ocorrerá o crime de abandono de função, se houver um prejuízo para a administração 
publica. 

02. Julgue os itens abaixo, sendo correto afirmar que:
a) Ocorrerá o crime de corrupção ativa quando o particular dá a vantagem indevida anteriormente 
solicitada pelo funcionário público.
b) O crime de condescendência criminosa admite a forma culposa.
c) O crime de concussão somente pode ser praticado por funcionário público no exercício de suas 
funções.
d) No peculato culposo reparado o dano após a sentença definitiva, a pena restará diminuída de 
1(um) a 2/3 (dois terços).
e) Não é possível a tentativa de peculato culposo.

03. A prevaricação é crime:
a) Omissivo próprio e culposo.
b) Omissivo impróprio e doloso.
c) Comissivo e culposo.
d) Omissivo próprio e comissivo.
e) Funcional impróprio e omissivo.

04. Um determinado funcionário público lotado no Centro de Processamento de Dados de uma 
repartição publica estadual e autorizado a operar o sistema informatizado do órgão, objetivando 
causar danos à administração publica, inseriu dados falsos no banco de dados da Administração 
Publica. Com tal conduta o agente praticou.
a) Abuso de autoridade.
b) Violação de sigilo funcional.
c) Peculato eletrônico.
d) Inutilização de documentos.
e) Modificação não autorizada.

05.  João, funcionário publico estadual,  negligentemente, esqueceu, um documento publico, de 
caráter  sigiloso,  em  local  de  fácil  acesso  na  repartição  publica  onde  se  encontrava  lotado, 
permitindo com tal conduta que pessoas, tivessem acesso ao conteúdo sigiloso. Nessa hipótese, 
a conduta de João caracteriza:
a) Crime de violação de sigilo funcional.
b) Prevaricação. 
c) Condescendência criminosa.
d) Fato penal atípico
e) Corrupção passiva.



Gabarito
01. B
Comentários: A opção correta é a letra “b”, caracterizando o crime de excesso de exação previsto 
no artigo 316, §§ 1º e 2º do CP. Exação quer dizer cobrança especifica pelo Estado. 
A letra “a” está errada porque se o funcionário induzir o particular a erro para receber a coisa, o 
crime  será  o  estelionato.  No  peculato  por  erro  de  outrem,  o  funcionário  recebe  a  coisa  e 
verificando o erro do particular resolve dela se apropriar. O erro pode ser em relação à quantidade 
ou qualidade da coisa entregue pelo particular, ou mesmo, quanto à incompetência do funcionário 
para o seu recebimento. Pode também ocorrer erro quanto à obrigação, em que o particular pensa 
ser de sua obrigação efetuar tal ou qual pagamento ao funcionário. 
A letra “c”  está  errada porque a corrupção passiva,  por  ser  crime formal  ou de consumação 
antecipada se consuma independentemente do recebimento da vantagem indevida, como no caso 
de simples solicitação ou aceitação por parte do funcionário publico. Nesse caso o recebimento 
será o exaurimento do crime que já se consumou. 
A letra  “d”  está  errada  porque  a  corrupção  passiva  poderá  ocorrer  independentemente  da 
existência da corrupção ativa, quando o funcionário solicitar a vantagem indevida. Também poderá 
ocorrer somente a corrupção ativa, quando o particular oferecer ou prometer a vantagem indevida 
e o funcionário a recusar. Por ultimo, haverá uma relação bilateral, - ativa e passiva -, quando o 
particular oferecer ou prometer a vantagem indevida e o funcionário a aceitar.
A letra “e” está errada porque o crime de abandono de função ocorrerá independentemente de 
prejuízo para a administração, que se houver qualificará o crime. 

02. E
Comentários: A opção correta é a letra “e”, não sendo possível a tentativa de peculato culposo, 
nem a tentativa em qualquer crime culposo, por absoluta incompatibilidade. Na tentativa haverá 
sempre o dolo, que é a vontade de realizar uma conduta e obter um resultado lesivo, que não 
ocorre por circunstancias alheias a vontade do agente. Já no crime culposo o resultado lesivo não 
está presente na vontade do agente. Ele tem apenas uma conduta descuidada, - imprudência, 
negligencia ou imperícia-, que pode ocasionar ou não um resultado lesivo. Assim, no crime doloso, 
em não ocorrendo o resultado lesivo,  por  circunstancias  alheias  a vontade do agente,  que o 
queria, haverá tentativa. No crime culposo, não ocorrendo o resultado lesivo, não querido pelo 
agente, o fato será atípico.  
A letra “a” está errada, porque no caso ora apresentado, haverá apenas a corrupção passiva do 
funcionário publico na modalidade de solicitar a vantagem, sendo a conduta do particular atípica, 
pois o artigo 333 do CP, ao tratar da corrupção ativa, não menciona o verbo dar.
A letra “b” está errada porque o crime de condescendência criminosa não admite a forma culposa, 
não se podendo confundir indulgencia que é tolerância com negligencia que é elemento da culpa. 
A letra  “c”  está  errada  porque  de  acordo  com o  disposto  no  artigo  316  do  CP,  o  crime  de 
concussão pode ser praticado por funcionário publico, ainda que fora da função, como de férias, 
de folga, de licença, substituído ou suspenso, bem como antes de assumi-la, isto é, nomeado, 
mas ainda não empossado. O importante é que a exigência da vantagem indevida se dê em razão 
da função. 
     A letra “d” está errada porque se a reparação ocorrer após a sentença definitiva, a pena restará 
diminuída da metade.
                          
03. D
Comentários:  A opção correta é a letra “d”, sendo a prevaricação crime praticado por omissão 
própria e por ação. É de ver que os verbos se encontram na forma negativa, como deixar de, e 
retardar o ato de oficio e, também na forma positiva como praticar o ato de oficio. 
A letra “a” está errada porque o crime de prevaricação é doloso,  não sendo a forma culposa 
penalmente relevante, caracterizando uma conduta atípica.



A letra “b” está errada porque não é crime omissivo impróprio, uma vez que não há nenhuma 
posição especifica de garantidor prevista no artigo 13 § 2º do CP. 
A letra “c” está errada porque como vimos na letra “a” a forma culposa é atípica.
A letra  “e”  está  errada  porque  o  crime  de  prevaricação  é  funcional  próprio  e  não  funcional 
impróprio. O crime funcional, pode ser Funcional pela função publica do agente e próprio porque 
abstraindo  a  qualidade  de  funcionário  publico  o  fato  será  atípico,  ao  contrário  do  peculato 
apropriação, que é funcional impróprio, pois ao se abstrair a qualidade de funcionário haverá uma 
atipicidade relativa, constituindo-se a conduta do agente o crime de apropriação indébita ou furto. 

04. C
Comentários:  A opção  correta  é  a  letra  “c”  caracterizando  tal  conduta  o  peculato  eletrônico 
denominado de inserção de dados falsos, crime previsto no artigo 313-A, apresentando o seguinte 
tipo legal. 
“Inserir  ou  facilitar  o  funcionário  autorizado,  a  inserção  de  dados  falsos,  alterar  ou  excluir 
indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração 
Publica com o fim de obter vantagem indevida par si ou para outrem ou para causar dano.”
“Pena- reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.”
As outras opções estão erradas por absoluta atipicidade. A letra “a” tem previsão na lei 4898/65 e 
nada tem a ver com o caso apresentado. A letra “b” tem previsão no artigo 325 do CP e também 
não guarda relação com o caso exposto. A letra “d” é crime previsto no artigo 314 do CP e a letra  
“e” refere-se à outra forma de peculato eletrônico previsto no artigo 313-B, que se refere a um 
funcionário não autorizado a operar o sistema que o modifica sem qualquer autorização e sem 
qualquer finalidade, tais como causar dano ou obter vantagem, previstas no caso do problema. 

05. D                                        
Comentários: A opção correta é a letra “d” fato atípico, pois o crime de violação de sigilo funcional 
previsto no artigo 325 do CP é crime doloso, sendo a conduta culposa considerada fato atípico. 


