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QUESTÃO NÚMERO  54 

GABARITO PRELIMINAR: Errado  

COMENTÁRIO: O erro de proibição poderá ter duas consequências para o agente. Se o erro for vencível,                 
o agente responde pelo crime com a pena diminuída de 1/6 a 1/3 e se o erro for invencível, o agente                     
não responderá pelo crime, por uma causa excludente de culpabilidade. 

 

QUESTÃO NÚMERO 55 

GABARITO PRELIMINAR: Certo 

COMENTÁRIO: Existe um debate na doutrina sobre os ofendículos serem classificados como legítima             
defesa ou exercício regular de direito, porém, observe que os dois institutos são classificados como               
excludentes de ilicitude, ou antijuridicidade, portanto o gabarito é certo. 

 

QUESTÃO NÚMERO 56 

GABARITO PRELIMINAR: Certo 

COMENTÁRIO: Temos que ficar atentos a diferença entre a abolitio criminis e a continuidade normativo               
típica, que ocorre quando o conteúdo normativo é deslocado para outro tipo penal. Para a abolitio                
criminis é necessário que o conteúdo normativo seja abolido do código penal. 

 

QUESTÃO NÚMERO 57 

GABARITO PRELIMINAR: Errado 

COMENTÁRIO: A questão está incorreta. O inquérito policial tem como uma de suas características o               
sigilo (em regra), sendo assim, o Governador não poderá exigir o acesso para buscar uma vantagem em                 
proveito próprio. O examinador não trouxe elementos suficientes para determinar o crime cometido             
pelo governador, podendo ele, por exemplo, incorrer em concussão, onde ele exige a vantagem              
indevida. Lembrando que a doutrina discute se essa vantagem seria necessariamente pecuniária ou             
não. 

 



QUESTÃO NÚMERO 58 

GABARITO PRELIMINAR: Errado 

COMENTÁRIO: O examinador não trouxe elementos suficientes para configurar o tipo penal previsto no              
artigo 299 do CP, dessa forma o item se torna incorreto. 
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