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PROVA SIMULADA 
 

 

QUESTÃO 1. 

 
O fato de não haver grande resistência popular nos dias atuais à existência de casas de 

prostituição não exclui a ilicitude da conduta. Nesse sentido: “Abstração feita a maiores  

considerações acerca da tipicidade do delito, acolhida, de maneira uniforme, nas instâncias   

ordinárias, não há no Código Penal Brasileiro, em tema de excludente da ilicutude ou da 

culpabilidade, possibilidade de ser absolver alguém em face da eventual tolerância à prática 

de um crime, ainda que a conduta que esse delito encerra, a teor do entendimento de alguns, 

possa, sob a ótica social, ser tratada com indiferença. O enunciado legal (arts. 22 e 23) é 

taxativo e não tolera incrementos jurisprudenciais. (GONÇALVES, Victor Eduardo Rios.  

Direito penal esquematizado : parte especial / Victor Eduardo Rios Gonçalves. – São Paulo : 

Saraiva, 2011. p.553) 

 

Analisando o texto acima, analise as preposições abaixo e assinale a opção correta. De 

qualquer forma, fundamente em doutrina e legislação sua escolha. 

 

I – Marta Simplória é prostituta, trabalhando no bordel “Embaladas”. Essa conduta é 

típica, conforme a legislação brasileira. 

 

II – O fato de não visar lucro, o proprietário do bordel “Tudo Grátis” não comete fato 

típico. 

 

a. Os itens I e II estão errados. 

b. Os itens I e II estão certos. 

c. Somente o ítem I está certo. 

d. Somente o ítem II está certo. 

 

 

QUESTÃO 2 
 

Há muitos julgados no sentido de que a existência de alvará de funcionamento por 

parte das autoridades não exclui o crime, já que há desvirtuamento da licença obtida para 

outros fins. Nesse sentido: “Casa de prostituição. O caráter habitual do crime não impede a 

efetuação de prisão em flagrante, se deste resulta que o agente tem local em funcionamento 

para o fim previsto na lei. É irrelevante o licenciamento do hotel para a caracterização do 

delito. Recurso em habeas corpus desprovido”(STF — RHC 46.115/SP — Rel. Min. Amaral 

Santos, DJ 26.09.1969). 

 

Helena Sálvia desenvolve habitual e regularmente a atividade de prostituição, 

recebendo seus clientes em casa. Helena lhe procura para esclarecer algumas dúvidas. 

Explique, fundamentando em doutrina e legislação: 



1. Ela comete algum crime, uma vez que ouviu dizer que pode ser presa pela 

atividade que desenvolve?  

2. Qual a situação jurídica caso Maria fosse proprietária de uma boate? 

 

 


