
DIREITO PENAL

01. AGU/CESPE/2006 – Consoante entendimento do STF, em face ao princípio da legalidade, é 
inadmissível  medida  provisória  em  matéria  penal,  mesmo  tratando-se  de  normas  penais 
benéficas, que visem abolir crimes ou lhes restringir o alcance, extinguir ou abrandar pena ou, 
ainda, ampliar os casos de isenção de pena ou extinção de punibilidade.

02. PC-RJ/CESGRANRIO/2006 – é compatível com o Estado de direito e o princípio da legalidade 
proibir incriminações vagas e indeterminadas.

03. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL/CESPE/2004 – Roberval foi definitivamente condenado 
pela prática de crime punido com reclusão de um a três anos. Após o cumprimento de metade da 
pena a ele aplicada, adveio nova lei, que passou a punir o crime por ele praticado com detenção 
de dois a quatro anos. Nessa situação, a lei nova não se aplicará a Roberval, tendo em vista que 
sua condenação já havia transitado em julgado.

04. DELEGADO DE POLÍCIA CILVIL/CESPE/2008 – Prevê a Constituição Federal que nenhuma 
pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação 
de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores contra eles executadas, 
até o lime do valor do patrimônio transferido. Referido dispositivo constitucional traduz o princípio 
da intranscendência.

05. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO/TJ-AM/FGV/2005 – Segundo o nosso ordenamento 
jurídico,  é  possível  a  aplicação,  em  matéria  penal,  dos  princípios  da  ultra-atividade  e  da 
retroatividade da lei penal.

06. TJ-RR/Analista  Processual/CESPE/2006  –  Considerando  que  um  sujeito  tenha  praticado 
determinado crime na vigência de uma lei que cominava pena de reclusão de 2 a 8 anos e que 
tenha surgido lei nova impondo pena menos severa, de 1 a 4 anos, à pratica desse crime, quanto 
ao âmbito de eficácia temporal da lei penal é correto afirma que na referida situação, aplica-se 
somente a lei antiga, pois o Estado detém o direito adquirido de punir o criminoso com a pena 
mais severa.

07. TRE-AP/Analista Judiciário/FCC;2006 – Permanecendo na li nova a definição do crime, mas 
aumentadas suas consequências penais, esta norma será aplicada ao autor do fato.

08. IPAJM/Advogado/CESPE/2006 – A vedação de progressão de regime prisional instituída pela 
lei dos crimes hediondos não ofende ao princípio constitucional da individualização da pena.

09. Auditor Fiscal/CESPE/2007 – O princípio da intranscendência ou responsabilidade pessoal 
figura na Constituição Federal, que dispõe que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, estendidos 
aos sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido.

10. Prefeitura Municipal de Caeté/Advogado/FUMARC/2005 – Não há crime sem lei anterior que o 
defina.

11. TCE-GO/Procurador MP junto ao TCEGO/CESPE/2007 – Um indivíduo cometeu um crime na 
vigência da lei XX, que impunha a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Posteriormente, por ocasião 
do julgamento, entrou em vigor a lei YY, cominando, para a mesma conduta, a pena de reclusão 
de 2 a 8 anos. Nessa situação, aplica-se à lei o princípio da ultra-atividade.



12. TCE-GO/Procurador MP junto ao TCE-GO/CESPE/2007 – As leis temporárias e excepcionais 
não derrogam o princípio da reserva legal e não são ultra-ativas.

13. DELEGADO  DA POLÍCIA FEDERAL/CESPE/2004  –  Um  cidadão  sueco  tentou  matar  o 
presidente  do  Brasil,  que  se  encontrava  em visita  oficial  à  Suécia.  Nessa  hipótese,  o  crime 
praticado não ficará sujeito à lei brasileira.

14. DELEGADO  FEDERAL/CESPE/2004  –  Laura,  funcionária  pública  a  serviço  do  Brasil  na 
Inglaterra, cometeu, naquele país, crime de peculato. Nessa situação, o crime praticado por Laura 
ficará sujeito à lei brasileira, em face do princípio da extraterritorialidade.

15. TRE-PB/Analista Judiciário/FCC/2007 – Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no 
estrangeiro, os crimes contra o patrimônio ou fé pública de autarquia ou fundação instituída pelo 
Poder Público.
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