
DIREITO PENAL

01. A prisão  temporária  poderá  ser  decretada  em  qualquer  fase  do  inquérito  policial  ou  do
respectivo processo judicial.

Considerando as disposições legais pertinentes à ilicitude, à culpabilidade e à punibilidade,
julgue os seguintes itens.

02. São causas excludentes de ilicitude a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito
cumprimento do dever legal e a coação moral irresistível.

03. Entende-se por punibilidade a possibilidade jurídica de o Estado impor sanção penal a autor,
co-autor ou partícipe de infração penal.

04. Considere a seguinte situação hipotética.
Dionísio, para salvar a si próprio e a seu filho, feriu mortalmente um leão que acabara de fugir do
zoológico e ameaçava atacá-los. Nessa situação, Dionísio agiu em legítima defesa.

05.  Age em estrito cumprimento do dever legal o policial que emprega força física para impedir
fuga de presídio.

06. O erro de proibição,  a obediência  hierárquica  e a inimputabilidade por  menoridade penal
excluem a culpabilidade.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma
assertiva a ser julgada.

07.  Bento  praticou  o  crime  de  receptação,  cuja  pena  é  de  reclusão  de  um  a  quatro  anos.
Posteriormente, por ocasião de seu julgamento, passou a viger lei que, regulando o mesmo fato,
impôs pena de um a cinco anos. Nessa situação, a lei posterior será aplicada em face do princípio
da retroatividade de lei mais severa.

08. Carlos, após romper a corrente e o cadeado da porta de serviço do apartamento de Clara,
subtraiu vários eletrodomésticos que se encontravam no imóvel. Nessa situação, Carlos cometeu
o crime de furto qualificado.

09. João, ao ver sua ex-namorada sair do cinema acompanhada de Francisco, empunhou uma
faca  peixeira  e  golpeou  as  costas  de  Francisco,  ocasionando-lhe  lesões  corporais.  Nessa
situação,  o instrumento empregado para o crime deverá ser submetido a exame pericial  para
verificar sua natureza e eficiência.

10.  Tales estava sendo processado por  ter  estabelecido jogo de azar  em uma praça de sua
cidade.  Posteriormente,  surgiu uma lei  que deixou de considerar  o fato como infração penal.
Nessa situação, o processo deve ser encerrado em virtude da abolitio criminis.



GABARITO

01. E
Comentário: A prisão temporária somente ocorrerá durante a fase do inquérito Policial.

02. E
Comentário: A coação moral e irresistível não é causa de exclusão de ilicitude.

03. C
Comentário: O conceito de punibilidade: punibilidade a possibilidade jurídica de o Estado impor
sanção penal a autor, co-autor ou partícipe de infração penal.

04. E
Comentário: A legitima defesa ocorrerá em FAE de conduta humana e não de animais.

05. C
Comentário:  O uso da força física moderada, visando impedir a fuga de preso constitui estrito
cumprimento do dever legal.

06. C
Comentário:  São  causas  de  exclusão  da  culpabilidade:  O  erro  de  proibição,  a  obediência
hierárquica e a inimputabilidade por menoridade penal.

07. E
Comentário: A lei penal somente retroagirá se for mais benéfica para o acusado.

08. C
Comentário: Carlos praticou o9 furto qualificado pelo rompimento de obstáculos.

09. C
Comentário:  Os objetos utilizados para a prática de crime dever ter a sua eficiência comprovada,
pois se forem ineficientes o acusado poderá ser absolvido por impropriedade do objeto.

10. C
Comentário:  Na abolitio criminis, a lei nova deixa de considerar o fato anteriormente tido como
crime. E por ser mais benéfica, neste caso, a lei penal deverá retroagir..


