
DIREITO PENAL

01. Segundo entendimento majoritário na doutrina, a Pessoa Jurídica pode ser responsabilizada 
criminalmente por seus atos. A noção de culpabilidade, para esses efeitos, deve ser entendida 
como responsabilidade social.

02. Sujeito passivo é o titular ou portador do interesse cuja ofensa constitui a essência do crime. 
Divide-se em constante ou formal e eventual ou material.  O Primeiro é o Estado, detentor do 
direito de punir, o segundo é a vítima da infração. Assim, podem ser vítimas do crime o civilmente 
incapaz, o recém-nascido, o feto, o cadáver e os entes sem personalidade jurídica.

03. Segundo entendimento majoritário na doutrina, certas entidades desprovidas de personalidade 
jurídica podem ser sujeito passivo de crimes. São os chamados crimes vagos.

04. JOÃO visando receber indenização de seu seguro pessoal,  lesa seu próprio corpo. Neste 
caso, ele é vítima e autor ao mesmo tempo, uma vez que praticou a conduta delitiva e sofreu as 
conseqüências imediatas de seu ato. 

05. Sujeito passivo e prejudicado pelo crime em regra confundem-se na mesma pessoa. Porém, 
prejudicado é qualquer pessoa que tenha sofrido um prejuízo, patrimonial ou não, com o crime, 
podendo ser distinto do sujeito passivo, o qual é o titular do direito lesado. 

GABARITO

01. C
Comentários: O ordenamento jurídico pátrio é explicito em tal sentido (CF, art. 173, § 5, e 225, § 
3).

02. E
Comentários: A assertiva apresenta apenas uma informação incorreta, qual seja, que o cadáver 
pode ser sujeito passivo de crime. No delito de vilipendio de cadáver a vítima é a coletividade e no 
caso de calunia a vítima é sua família.   

03. C
Comentários: Como exemplo podemos citar a família  - artigo 235 – prevê o crime de bigamia.

04. E
Comentários: Pelo princípio da ALTERIDADE a lesão deve atingir  bens alheios.  No exemplo 
acima o sujeito passivo é a companhia de seguro que JOÃO pretende fraudar. A única exceção é 
o delito positivado no artigo 137 do Código Penal – Rixa.

05. C
Comentários: Podemos citar como exemplo o crime de moeda falsa, cujo titular do direito lesado 
é o Estado e prejudicado é a pessoa que recebeu a moeda.


