Questões de Direito Penal – Polícia Civil da Bahia
1) O indivíduo B provocou aborto com o consentimento da gestante, em 01 de
fevereiro de 2010, e foi condenado, em 20 de fevereiro de 2013, pela prática de
tal crime à pena de oito anos de reclusão. A condenação já transitou em julgado.
Na hipótese do crime de aborto, com o consentimento da gestante, deixar de ser
considerado crime por força de uma lei que passe a vigorar a partir de 02 de
fevereiro de 2015, assinale a alternativa correta no tocante à consequência dessa
nova lei à condenação imposta ao indivíduo B.
a) A nova lei será aplicada para os fatos praticados pelo indivíduo B, cessando em
virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
b) A nova lei só irá gerar algum efeito sobre a condenação do indivíduo B se prever
expressamente que se aplica a fatos anteriores.
c) A nova lei só seria aplicada para os fatos praticados pelo indivíduo B se a sua
entrada em vigência ocorresse antes de 01 de fevereiro de 2015
d) Não haverá consequência à condenação imposta ao indivíduo B visto que já houve
o trânsito em julgado da condenação.
e) A nova lei será aplicada para os fatos praticados pelo indivíduo B, contudo só fará
cessar a execução persistindo os efeitos penais da sentença condenatória, tendo
em vista que esta já havia transitado em julgado.
2) Na data de 03 de outubro de 2014, na cidade de Aquiraz – CE, o
indivíduo B efetuou dois disparos de arma de fogo contra a pessoa C, que foi
socorrida no Hospital mais próximo. A pessoa foi posteriormente transferida
para um Hospital na cidade de Fortaleza – CE, local em que faleceu na data de
09 de outubro de 2014, em decorrência dos disparos de arma de fogo efetuados
pelo indivíduo B na cidade de Aquiraz – CE. Assinale a alternativa correta em
relação ao lugar e tempo do crime praticado pelo indivíduo B, segundo o previsto
no Código Penal
a) Considera-se o lugar do crime tanto aquele em que ocorreram os disparos de arma
de fogo na cidade de Aquiraz – CE quanto o local em que a pessoa C faleceu na
cidade de Fortaleza – CE; e o tempo do crime, tanto o dia 03 quanto o dia 09 de
outubro de 2014.
b) Considera-se o lugar do crime aquele em que a pessoa C faleceu na cidade de
Fortaleza – CE; e o tempo do crime o dia 09 de outubro de 2014
c) Considera-se o lugar do crime tanto aquele em que ocorreram os disparos de arma
de fogo na cidade de Aquiraz – CE quanto o local em que a pessoa C faleceu na
cidade de Fortaleza – CE; e o tempo do crime, o dia 09 de outubro de 2014.
d) Considera-se o lugar do crime aquele em que ocorre- ram os disparos de arma de
fogo na cidade de Aquiraz – CE; e o tempo do crime, o dia 09 de outubro de 2014.
e) Considera-se o lugar do crime tanto aquele em que ocorreram os disparos de arma
de fogo na cidade de Aquiraz – CE quanto o local em que a pessoa C faleceu na
cidade de Fortaleza – CE; e o tempo do crime, o dia 03 de outubro de 2014.
3) No que diz respeito à contagem de prazo no Código Penal, assinale a
alternativa correta.
a) Inicia-se o cômputo do prazo dois dias após o dia do começo
b) O dia do começo exclui-se no cômputo do prazo nas hipóteses de crime contra a
vida.
c) O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo.

d) O dia do começo exclui-se no cômputo do prazo.
e) O dia do começo é irrelevante no cômputo do prazo.
4) Com relação à consumação e tentativa do crime, nos termos previstos no
Código Penal, é correto afirmar que
a) diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem a maioria dos elementos de sua
definição legal.
b) diz-se o crime tentado quando não se exaure por circunstâncias alheias à vontade
do agente.
c) diz-se o crime tentado quando, iniciada a cogitação, não se consuma por
circunstâncias alheias à vontade do agente.
d) salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao
crime consumado, diminuída de um a dois terços.
e) diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem dois terços dos elementos de
sua definição legal
5) O indivíduo B, com a finalidade de comemorar a vitória de seu time de
futebol, passou a disparar “fogos de artifício” de sua residência, que se situa ao
lado de um edifício residencial. Ao ser alertado por um de seus amigos sobre o
risco de que as explosões poderiam atingir as residências do edifício e que ha via
algumas janelas abertas, B respondeu que não havia problema porque naquele
prédio só moravam torcedores do time rival. Um dos dispositivos disparados
explodiu dentro de uma das residências desse edifício e feriu uma criança de 5
anos de idade que ali se encontrava. Com relação à conduta do indivíduo B, é
correto afirmar que
a) o indivíduo B poderá ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal culposa,
em virtude de ter agido com negligência.
b) o indivíduo B poderá ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal culposa,
em virtude de ter agido com imperícia.
c) o indivíduo B poderá ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal dolosa.
d) o indivíduo B poderá ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal culposa,
em virtude de ter agido com imprudência.
e) o indivíduo B não poderá ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal, tendo
em vista que o pai da criança lesionada percebeu que as explosões estavam
ocorrendo próximo às janelas e não as fechou.
6) Sobre o concurso material de crimes, o Código Penal estabelece que
a) quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de
liberdade em que haja incorrido.
b) quando o agente, mediante uma só omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos
ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja
incorrido.
c) quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais,
somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até dois terços
d) quando o agente, mediante uma só ação, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou
não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja
incorrido.

e) quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais,
somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
7) Segundo o previsto no Código Penal, incorrerá na excludente de ilicitude
denominada estado de necessidade aquele que
a) atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando não lhe era possível,
nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.
b) pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem
podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas
circunstâncias, não era razoável exigir-se
c) pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem
podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas
circunstâncias, era razoável exigir-se.
d) tendo o dever legal de enfrentar o perigo, pratica o fato para salvar de perigo atual,
que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito
próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável se exigir.
e) pratica o fato usando moderadamente dos meios necessários, para repelir injusta
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
8) No tocante às disposições do Código Penal relativas à culpabilidade e
imputabilidade, é correto afirmar que
a) se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem,
manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou
da ordem.
b) a pena pode ser reduzida de um a dois terços se o agente, por doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da
omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.
c) a embriaguez culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos exclui a
imputabilidade penal
d) a embriaguez voluntária pelo álcool ou substância de efeitos análogos exclui a
imputabilidade penal
e) a pena pode ser reduzida de um a dois terços se o agente, em virtude de
perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou
retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.
9) Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos crimes contra a vida
previstos no Código Penal
a) No crime de homicídio, a prática deste mediante paga ou promessa de
recompensa, ou por outro motivo torpe são circunstâncias que, apesar de não
qualificar o crime, caracterizam-se como causas de aumento de pena
b) No crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, a prática da conduta
criminosa por motivo egoístico é circunstância que qualifica o crime.
c) Não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida
da gestante.
d) O crime de aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento equiparase e possui a mesma pena que o aborto provocado por terceiro.

e) No crime de homicídio simples, se o agente comete o crime impelido por motivo
de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em
seguida a injusta provocação da vítima, o juiz deve conceder o perdão judicial.
10) No crime de furto, caracteriza-se como causa de aumento de pena, mas não
qualificadora do crime
a) a prática do crime mediante concurso de duas ou mais pessoas.
b) a prática do crime durante o repouso noturno
c) a prática do crime com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou
destreza.
d) a prática do crime com emprego de chave falsa.
e) a prática do crime com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da
coisa.
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Gabarito comentado
A – houve abolitio criminis, nos termos do artigo 2º 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”.
E – vide artigo 4º (“Art. 4º - Considera-se praticado o crime no
momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do
resultado”) e artigo 6º do Código Penal (“Art. 6º - Considera-se
praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no
todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzirse o resultado”). Para memorizar as teorias adotadas nos artigos, lembre
de LUTA:
L = lugar
U = ubiquidade
T = tempo
A = atividade
C – vide artigo 10 do Código Penal: “Art. 10 - O dia do começo incluise no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo
calendário comum”.
D – vide parágrafo único do artigo 14 do Código Penal: “Parágrafo
único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a
pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois
terços”.
C – houve dolo eventual, porque B assumiu o risco de produzir o
resultado. Vide artigo 18, I, do Código Penal: “I - doloso, quando o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”;
A – vide artigo 69 do Código Penal: “Art. 69 - Quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,
idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas
de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação
cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro
aquela”.
B – vide artigo 24 do Código Penal: “Art. 24 - Considera-se em estado
de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que
não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar,
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direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era
razoável exigir-se”.
E – vide artigo 26, parágrafo único, do Código Penal: “Parágrafo único
- A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em
virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento
mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento”.
C – vide artigo 128, I, do Código Penal: “Art. 128 - Não se pune o
aborto praticado por médico: I - se não há outro meio de salvar a
vida da gestante”.
B – vide artigo 155, § 1º, do Código Penal: “§ 1º - A pena aumenta-se
de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno”.

