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Questão 57  

  

A alternativa correta é a letra "c".  

Trata-se da literalidade da lei.  

O art. 23 do respectivo codex, traz: "não há crime quando o agente pratica o fato em: ... ... III) no 

estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito".  

  

A alternativa "a" está errada pq prevalece o entendimento que não é possível compensação de 

culpas no direito penal, a culpa da vítima será levada em consideração no momento da aplicação da 

pena, art. 59 do CP.  

  

A alternativa "b" tambem não poderia ser marcada, pois considera-se praticado o crime NO 

MOMENTO DA AÇÃO OU OMISSÃO AINDA QUE OUTRO SEJA O MOMENTO DO RESULTADO, 

conforme art. 4o do CP.  

  

A alternativa "d" trata-se do conceito de ESTADO DE NECESSIDADE, art. 24, e não legítima defesa, 

previsto seu conceito no art. 25.  

  

Finalmente, a alternativa "e" está errada, pois não pode alegar estado de necessidade quem tinha o 

dever legal de enfrentar o perigo. Conforme o parágrafo do art. 24.  

 

Questão 59  

 

A alternativa correta é a letra "a", pois é isento de pena quem por dependência era, ao temo da 
ação ou omissão, INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO. 
  

Questão 60  

  

A alternativa correta é a letra "d".  

  

Item I está correto, pois somente haverá crime de induzimento ao suicídio se da tentativa se suicídio 

a vítima.morre ou sofre lesão corporal grave. Trata-se de crime de resultado. Se resultar lesão leve 

ou nenhuma lesão o fato é atípico.  

  



Item II está incorreto. Se o agente pratica o crime de homicídio por motivo de relevante valor social 

ou moral ou sob o domínio de violenta emoção o juiz DIMINUI A PENA DE 1/6 a 1/3.  A parte final 

do item se refere ao paragrafo 5o do art. 121 que é o Perdão Judicial QUE SOMENTE É POSSÍVEL NO 

HOMICÍDIO CULPOSO.  

  

Item III está correto, tratando da literalidade da lei. Art. 121, parag. 2o. Inciso V do CP.  

  

Item IV está correto, tratando-se também de literalidade do Codex, art. 128 do CP. Inciso I. Umas 

das duas possibilidades de excludentess de ilicitude para o médico, na prática do aborto, sendo a 

outra no caso de estupro.  

  

Item V está errado. Infanticídio é crime próprio previsto no art. 123 do CP. Quando a mãe mata o 

próprio filhos sob  a influência do estado puerperal. Praticar aborto en si mesma ou consentir que 

outrem lho provoque é crime de mão própria previsto o art. 124 do Código Penal.  
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