DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
CFO/2022 – PROVA ORAL
(Edital DRH/CRS nº 09/2021, de 09 de julho de 2021)
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO – DIREITO PENAL COMUM E MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL COMUM E MILITAR
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

SALA

ORDEM

PERGUNTA

QUESITOS OBRIGATÓRIOS NA RESPOSTA

NOTA

A Lei nº 13.142/2015 acresceu
o inciso VII ao §2º do art. 121
do
Código
Penal,
que
tipificou
a
qualificadora
denominada pela doutrina
como “homicídio funcional”.
Em
relação
à
referida
qualificadora, responda:
1. Quem pode ser sujeito
passivo?
2. Quais são os requisitos
elementares
para
caracterização
dessa
qualificadora?

1 - Autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal.
2- Integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública.
Pela literalidade do Código Penal o candidato teria que responder as duas categorias aqui mencionadas.
Porém, com a alteração constitucional pela Emenda Constitucional 104 de 2019, a Polícia Penal já está
inserida no artigo 144, e como os integrantes da Força Nacional já pertencem às instituições descritas no
art. 142 e 144, uma vez que o candidato responda que os sujeitos passivos podem ser as autoridades ou
os agentes descritos nos artigos 142 e 144 da CF, ele terá atribuída nota máxima.
3 - Cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau da autoridade ou agente
descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional
de Segurança Pública
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1 – O crime praticado contra o agente de segurança deve acontecer no exercício da função ou razão dela.
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2 – Em se tratando de cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, o crime deve ser
praticado em razão dessa condição.
Importante que os avaliadores tenham conhecimento que o filho adotivo não preenche a condição para que
esta qualificadora seja aplicada. Logo, se o respondente disser que o filho adotivo não se inclui deve ser
valorado, pois é o mesmo que dizer que deve ser parente consanguíneo.
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NOTA FINAL - _________________________
AVALIADOR

Nº POLÍCIA
NOME
ASSINATURA

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2021.

POSTO

Nº PM ___________POSTO________NOME__________________
ASSINATURA________________________________________________

