
DIREITO PENAL

01- No âmbito  do tempo do crime,  o legislador  adotou a teoria  da atividade,  considerando-o 
praticado no momento da ação ou omissão.

02- Em  relação  ao  lugar  do  crime,  o  legislador  adotou  a  teoria  do  resultado,  considerando 
praticado o crime no lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

03- Carlos estava sendo processado por praticar crimes relacionados com jogos de azar em uma 
praça da cidade onde residia. Logo após, surgiu um lei posterior que deixou de considerar o fato 
como infração penal. Nessa hipótese é correto afirmar que houve abolitio criminis e o processado 
deverá ser encerrado.

04- O artigo 1º. do Código Penal descreve: “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há 
pena sem previa cominação legal”. Reflete-se por tanto o principio da taxatividade.

05- No que respeita a eficácia temporal da lei penal, o término da vigência das leis denominadas 
temporárias e excepcionais não depende de revogação de lei posterior. 

Gabarito

01. C 
Comentário: Conforme art. 4º do Código Penal. 

02. E
Comentário:  Em matéria de lugar do crime, adotou-se no Código Penal a teoria mista ou da 
ubiqüidade,  segundo a qual se considera praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou 
omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter produzido o resultado, 
conforme art. 6º do Código Penal. 

03. C 
Comentário:  A lei  posterior  deixa de considerar  o fato como criminoso.  A abolitio  criminis  é 
considerada causa extintiva de punibilidade conforme art. 107, III do Código Penal. 

04. E 
Comentário:  A doutrina  majoritária  entende  que  se refere  ao  principio  da  legalidade  ou  da 
reserva legal, afirmando serem termos equivalentes. 

05. C 
Comentário:  As leis temporárias e excepcionais são autorrevogáveis, pois o seu próprio texto 
contempla o prazo de duração que a lei permanecerá em vigor ou a situação emergencial cujo 
término determinará a revogação da lei. Conforme art. 3º do Código Penal. 


