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QUESTÃO NÚMERO: 25

GABARITO PRELIMINAR:  Letra C

COMENTÁRIO: Há dolo de matar (animus necandi) e a vítima veio efetivamente a óbito, havendo, essa
forma, homicídio consumado, e não tentado, o que invalida de pronto as assertivas B e D.

Ademais, aplica-se em Direito Penal a teoria da atividade (aplica-se, em regra, a lei vigente ao tempo da
ação ou da omissão), o que invalida a assertiva A.

Cabe relembrar que a nova lei é mais gravosa, não retroagindo em prejuízo, e a aplicação (da lei A ou B)
depende dos fatores tempo do crime e de uma possível retroatividade benéfica, não havendo
discricionariedade do juiz. A teoria adotada é a da atividade, e não a teoria mista. Todos esses fatores
invalidam a assertiva E.

Assim sendo, o item C está correto (responde o atirador por homicídio e aplica-se a pena prevista na lei
em vigor na data da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado).

QUESTÃO NÚMERO  26

GABARITO PRELIMINAR: Letra A

COMENTÁRIO: São excludentes de ilicitude previstas no Código Penal em sua parte geral o famoso
mnemônico LEEE (Legitima Defesa, Estado de Necessidade, Estrito Cumprimento do Dever Legal e
Exercício regular de um Direito).

Assim sendo, está correta a assertiva A.

QUESTÃO NÚMERO 27

GABARITO PRELIMINAR: Letra E

COMENTÁRIO: Utiliza-se a chamada teoria da amotio ou aprehensio, segundo a jurisprudência pacífica do
STF e do STJ para determinar o momento em que se consuma o delito patrimonial de furto e o delito
patrimonial de roubo. Assim sendo, se consuma o delito com a chamada inversão da posse do bem, ainda



que essa posse não seja mansa, pacífica ou desvigiada. Se o bem deixa a esfera de disponibilidade da
vítima, há a consumação, o que valida a assertiva E.

Lembre-se, ainda, que a assertiva diz que a posse mansa e pacífica é prescindível, o que está correto.

QUESTÃO NÚMERO 28

GABARITO PRELIMINAR: Letra B

COMENTÁRIO: Questão versa sobre a possibilidade de responsabilização da Pessoa Jurídica em sede de
crimes. Sabemos que essa possibilidade existe em crimes específicos (não é possível em todos os crimes
previstos em nosso ordenamento, mas em alguns específicos, onde há previsão constitucional).

Nesse sentido, a CF/88 admite a responsabilização da PJ por crimes ambientais, o que valida a assertiva B.
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