
DIREITO PENAL

01.  Aplica-se a  novatio legis in mellius  aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença
condenatória transitada em julgado, sem que haja violação à regra constitucional da preservação
da coisa julgada.

02.  No que diz respeito à lei penal no tempo e no espaço, é correto afirmar que a vigência de
norma penal posterior atenderá ao princípio da imediatidade, não incidindo, em nenhum caso,
sobre fatos praticados na forma da lei penal anterior. No tocante à lei penal no espaço, o Código
Penal (CP) adota o princípio da territorialidade como regra.

03. O princípio da legalidade, que é desdobrado nos princípios da reserva legal e da anterioridade,
não se aplica às medidas de segurança, que não possuem natureza de pena, pois a parte geral
do Código Penal apenas se refere aos crimes e contravenções penais. 

04. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em
virtude dela a execução e os efeitos penais e civis da sentença condenatória. 

05.  De  acordo  com  a  lei  penal  brasileira,  o  território  nacional  estende-se  a  embarcações  e
aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se
encontrem.

06.  De  acordo  com  a  lei  penal  brasileira,  o  território  nacional  estende-se  a  embarcações  e
aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se
encontrem.

07.  De  acordo  com  a  lei  penal  brasileira,  o  território  nacional  estende-se  a  embarcações  e
aeronaves brasileiras de natureza pública, desde que se encontrem no espaço aéreo brasileiro ou
em alto-mar.

Julgue os itens que se seguem, relativos aos crimes contra a administração pública.

08. Para configurar o delito de concussão, o funcionário público deve solicitar à vítima a vantagem
indevida.

09. A falta eventual de funcionário público ao serviço caracteriza o delito intitulado abandono de
função.

10. Segundo a lei penal, podem constituir sujeitos ativos do crime de falso testemunho o perito, o
tradutor, o intérprete ou a testemunha que figurem em processo judicial.

GABARITO

01. C
Comentário: Pois a lei posterior que favorecer o agente retroagirá, de acordo com o § único do
art. 2º do CP: “Parágrafo único – A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-
se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.” 



02. E
Comentário: Errado. Pois de acordo com a lei penal no tempo, a lei posterior favorece o agente,
de acordo com o § único do art. 2º do Código Penal que diz: “Parágrafo único – A lei posterior, que
de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por
sentença condenatória transitada em julgado.” 

03. E
Comentário: O princípio da legalidade se aplica também a medida de segurança, de acordo com
o art. 1º do CP: “Art. 1º – Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia
cominação legal." 
 
04. E
Comentário: Conforme preceituado no art. 2º, caput, do Código Penal: “Art. 2º – Ninguém pode
ser  punido  por  fato  que  lei  posterior  deixa  de considerar  crime,  cessando  em virtude dela  a
execução e os efeitos penais da sentença condenatória.”, atinge apenas os efeitos penais, não
podendo atingir os efeitos civil. 

05. C
Comentário: Essa questão está de acordo com o art. 5º em seu §1º do CP que diz: “§ 1º – Para
os  efeitos  penais,  consideram-se  como  extensão  do  território  nacional  as  embarcações  e
aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se
encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade
privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.” 

06. C
Comentário:  Essa questão também se refere ao §1º do art. 5º do CP que diz: “§ 1º – Para os
efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves
brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem,
bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que
se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.” 

07. E
Comentário:  Quando ele diz “desde que se encontrem no espaço aéreo brasileiro ou em alto-
mar.” está equivocado, pois na verdade o § 1º do art. 5º do Código Penal diz: “§ 1º – Para os
efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves
brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem,
bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que
se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.”. 

08. E
Comentário: No delito de concussão o agente servidor exige vantagem. A solicitação é o tipo da
corrupção passiva.

09. E
Comentário: No abandono de função o servidor tem que ter o aninus de abandonar o serviço. E
para se constatar o abandono as faltas tem que ser seguidas.

10. C
Comentário: A jurisprudência e a doutrina têm firmado entendimento de violação do tipo de falso
testemunho  para o intérprete, perito e tradutor.


