
DIREITO PENAL

01.  O indivíduo que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução responde pelo crime
pretendido na modalidade tentada.  

02.  Não ocorrendo violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída à coisa,
até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de
um a dois terços.

03.  Ocorre tentativa incruenta quando o indivíduo dispara 10 tiros no sentido da vítima sem, no
entanto, causar qualquer lesão ou ferimento em qualquer envolvido, por erro na execução. 

04.  É imprescindível  para que se caracterize a legítima defesa à consciência de atuar  nessa
condição.  

05. No que se refere à exclusão de ilicitude ou antijuricidade é possível afirmar que uma ação
juridicamente permitida não pode ser ao mesmo tempo, proibida pelo direito.

06.  Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles  impede, quanto aos outros, a
agravação da pena resultante da conexão.

07.  Entre as causas de exclusão da imputabilidade penal previstas em lei incluem-se a doença
mental, o desenvolvimento mental incompleto e o desenvolvimento mental retardado.

08.  O agente que atribui a alguém a autoria de um furto, sabendo da falsidade da imputação,
pratica o delito de injúria.

09.  A conduta do réu que, diante da autoridade policial, atribui a si mesmo falsa identidade, em
atitude de autodefesa é considerado um fato atípico.

10.  Garibaldi trancou seu inimigo em um local completamente fechado e introduziu neste local,
gases venenosos os quais, causaram a morte por asfixia tóxica na vitima. Diante deste quadro,
Garibaldi responderá pelo crime de homicídio qualificado.



GABARITO

01. E
Comentário: Haverá desistência voluntária conforme art. 15, primeira parte do Código Penal. 

02.C
Comentário: Conforme aduz o art. 16 do Código Penal.

03. C
Comentário: Também, conhecida como tentativa branca; e a vítima não é atingida fisicamente. Ao
contrário  da tentativa  vermelha  ou  cruenta  em que  a  vítima é  atingida,  mas o  crime não se
consuma.

04. C
Comentário: É um requisito subjetivo, necessário a todas as excludentes.

05.C
Comentário: Pode-se exemplificar o exercício regular de direito; e este nunca será antijurídico.

06. E
Comentário: Conforme art. 108 do Código Penal, ao contrário preceitua que nos crimes conexos,
a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena
resultante da conexão.

07. C
Comentário: Conforme inteligência do art. 26, caput do Código Penal.

08. E
Comentário: Conforme art. 138 do Código Penal. O crime é o de calúnia, onde a honra objetiva é
atingida. 

09. C
Comentário: Pois  ninguém  pode  ser  obrigado  a  prestar  informações,  ainda  que  seja  a  sua
identidade. É o direito a não autoincriminaçao.

10. C
Comentário: O artigo 121, § 2º III do CP trata este fato como crime de homicídio qualificado pelo
meio cruel. 


