
 

Materiais completos e amostras: https://quebrandoquestoes.com/ 

Simulado de Direito Penal: Aplicação da Lei Penal 
(IESES/TJ-PA/2016) 

01) Atinente à aplicação da Lei penal no tempo e no espaço, é correto afirmar: 
No que tange ao tempo do crime, o código penal adotou a teoria da ubiquidade. 

Comentário: 
 

Tempo do Crime 

- É dividido em Três teorias explicando quando ocorre a prática do crime: 
* Teoria da Atividade; (CP ADOTA) 
* Teoria do Resultado; 
* Teoria da Ubiquidade ou Mista. 

Teoria da Atividade 

O crime é considerado praticado devido a sua ação ou omissão, sem a importância do momento do 
resultado. (ADOTADO PELO CP) 

CP/84, Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o 
momento do resultado. (Tempo do Crime);  

Teoria do Resultado 

O crime é considerado praticado no momento do resultado, independente do momento da ação ou omissão. 

Teoria da Ubiquidade ou Mista 

O crime é considerado praticado tanto no momento do resultado quanto da ação ou omissão. 

- Nos crimes permanentes é aplicável a lei em vigência, ainda que mais gravosa, assim como nos crimes 
continuados, em é aplicada a lei vigente à época do último crime praticado, não ocorrendo retroatividade, 
apesar de ser mais grave, pois o crime estava em execução e não finalizado. 

- Súmula 711/STF - A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a 
sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. 

 
Gabarito: Errado. 

(UEG/PC-GO/2018) 
02) Admite-se a aplicação da analogia in malam partem no Direito Penal. 

Comentário: 
 

Analogia da Lei Penal 

É um método de integração da norma; 

- É uma técnica utilizada para suprir a falta de uma lei, ou seja, é uma técnica de integrativa em que o 
aplicador do Direito irá utilizar outra norma para utilizar no caso concreto; 

- A analogia da lei só é utilizada para o benefício do réu (analogia in bonam partem), nunca para prejudicá-
lo (analogia in malam partem); 

Não se admite o emprego de analogia para normas incriminadoras, uma vez que não se pode violar o 
princípio da reserva legal. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TJ-PI/2012) 
03) A abolitio criminis, que possui natureza jurídica de causa de extinção da punibilidade, conduz à extinção 
dos efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória. 

Comentário: 
 

Abolitio Criminis 

- Ocorre quando um fato deixa de ser crime depois que uma lei penal que incrimina acaba sendo revogada; 

- A Lei que revoga a anterior acaba produzindo efeitos retroativos, alcançando fatos praticados antes de 
sua entrada em vigor e cessando a pena e os efeitos penais da condenação. Os efeitos extrapenais 
continuam existindo, sendo extinto apenas os efeitos penais. 

- CF/88, Art.5º, XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 

- CP/40, 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. (Lei penal no tempo) 

 
Gabarito: Errado. 

(MPE-GO/ MPE-GO/2010) 
04) Ocorre o crime progressivo ou progressão criminosa quando o agente, para alcançar o resultado mais 
gravoso, passa por outro, necessariamente menos grave. 

Comentário: 
 
Crime Progressivo e Progressão Criminosa são conceitos diferentes. 
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Princípio da Consunção ou Absorção 

- É quando existe o conflito de duas normas, porém, neste conflito uma norma absorve a outra, ou seja, 
lex consumens derrogat lex consumptae; 

- O Princípio da Absorção pode ocorrer por:  
* Crime Progressivo;  
* Progressão Criminosa;  
* Antefato Impunível;  
* Pós-fato Impunível. 

Crime Progressivo 

É quando existe uma gradação do crime, ou seja, o agente começou praticando um crime menos grave 
indo até um crime mais grave, prevalecendo o crime mais grave absorvendo todos os demais. 

Progressão Criminosa 

É quando o agente começa praticando um crime menos grave, porém, durante o mesmo inter criminis, 
acaba mudando de intenção e pratica outro de maior gravidade; 

Ex: Pessoa pretende roubar o celular da pessoa, daí resolveu durante a ação matar por que o celular era 
muito peba; 

Antefato Impunível 

A pessoa pratica fatos até chegar ao crime principal, porém não responde por esses fatos, mas sim 
pelo crime principal; 

Pós-fato Impunível 

São fatos considerados criminosos, de forma isolada, porém por ser um desdobramento do crime final, 
não são puníveis; 

 
Gabarito: Errado. 

(FCC/MPE-CE/2011) 
05) Em relação às noções fundamentais do Direito Penal, resolva:  
A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade.   

Comentário: 
 

Crimes Permanentes e Continuados 

- Nos crimes permanentes é aplicável a lei em vigência, ainda que mais gravosa, assim como nos crimes 
continuados, em é aplicada a lei vigente à época do último crime praticado, não ocorrendo retroatividade, 
apesar de ser mais grave, pois o crime estava em execução e não finalizado. 

Crime Permanente: a conduta se protrai no tempo em razão da própria vontade do agente e o tempo do 
crime é o de sua duração;  
Crime Continuado: o tempo do crime é o da prática de cada conduta perpetrada. 

- Súmula 711/STF - A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a 
sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TJ-PI/2012) 
06) Desde que em benefício do réu, a jurisprudência dos tribunais superiores admite a combinação de leis 
penais, a fim de atender aos princípios da ultratividade e da retroatividade in mellius. 

Comentário: 
 

Lex Mitior ou Novatio Legis in Mellius 

- Ocorre quando uma lei posterior traz uma situação mais benéfica ao réu, após a revogação de lei anterior; 

- CF/88, Art.5º, XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 

Lei Posterior Benéfica e Prejudicial ao Réu 

- Ocorre quando uma Lei posterior é mais benéfica em alguns aspectos que a anterior, mas também 
prejudicial; 

Teoria da Ponderação Unitária ou Global 

Estabelece que a lei na sua totalidade deva ser aplicada, não existindo a possibilidade de ocorrer a 
combinação das leis penais para conseguir os pontos favoráveis de cada uma das leis. Essa teoria é 
inaplicável, pois o Juiz estaria Legislando, fazendo uma terceira lei (Lex Tertia), sendo assim, considerado 
um descumprimento da separação dos poderes. (ADOTADA PELO STF E STJ) 

- Súmula 501/STJ - É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343/2006, desde que o resultado da 
incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da 
Lei 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis. 

Teoria da Ponderação Diferenciada 
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Pode ocorrer a combinação das leis penais, selecionando os pontos favoráveis de cada uma, não 
havendo a criação de uma terceira lei. (STF JÁ ADOTOU DE FORMA ISOLADA - RE 596152/SP) 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TJ-DFT/2003) 
07) As leis penais excepcional e temporária são ultrativas pois se aplicam a fatos ocorridos antes e durante 
as respectivas vigências.  

Comentário: 
 

Leis Intermitentes 

* Leis Excepcionais: Leis produzidas para vigorar em determinada situação; 

* Lei Temporária: Lei editada que tem vigência em certo período sendo a sua revogação automática ao 
termo de sua vigência; 

- No caso de Leis Intermitentes (Leis Excepcionais e Temporárias), a pessoa que cometeu o delito, em 
sua vigência, responderá, mesmo após o término do prazo da norma. 

Em razão do princípio da ultra-atividade, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período 
de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante 
sua vigência. 

 
Gabarito: Errado. 

(FUNDATEC/PGE-RS/2010) 
08) Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves 
brasileiras, de natureza pública ou privada, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as 
embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço 
aéreo correspondente ou em alto-mar. 

Comentário: 
 

Princípio da Territorialidade Mitigada ou Temperada 

- Adotado pelo CP 

CP/40. Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito 
internacional, ao crime cometido no território nacional. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984) 
 
        § 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e 
aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se 
encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, 
que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar. (Redação dada pela Lei 
nº 7.209, de 1984) 
 
        § 2º - É também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações 
estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no 
espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.(Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 1984) 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TJ-DFT/2016) 
09) Ficam sujeitos à lei brasileira os crimes contra o patrimônio ou a fé pública do DF, de estado, de 
município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder 
público, embora cometidos no estrangeiro, sendo o agente punido segundo a lei brasileira, ainda que 
absolvido no estrangeiro. 

Comentário: 
 

Princípio da Defesa ou da Proteção 

- A lei penal é aplicada nos casos em que os crimes cometidos afetem os bens jurídicos nacionais, qualquer 
que seja o lugar ou agente. 

- Considera-se uma Extraterritorialidade Incondicionada, ou seja, basta ter ocorrido o crime, sem mais 
nenhuma condição; 

CP/40, Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: (Princípio da Proteção) 

I - os crimes: 

a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;  

b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, 
de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público; 

c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço; 
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§ 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado 
no estrangeiro.  

 
Gabarito: Correto. 

(VUNESP/Prefeitura de Registro - SP/2016) 
10) O prazo penal tem contagem diversa da dos prazos processuais e o dia do começo inclui-se no cômputo 
do prazo, ainda que se trate de fração de dia. 

Comentário: 
 

Contagem de Prazos 

- CP/40, Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os 
anos pelo calendário comum. 

Frações Não Computáveis de Pena 

- CP/40, Art. 11 - Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações 
de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. 

- Ex: Pena de 345,43 Dias = 345 Dias; Multa de R$ 3.423,32 = R$ 3.423,00; 

 
CPP/41. Art. 798. § 1º  Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. 
 
Gabarito: Correto. 
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