
 

Direito Penal- Certo ou Errado #99 

 

 1. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro 

seja o momento do resultado.  

Resposta: Certo. Código Penal- Tempo do crime - Art. 4º - Considera-se praticado o 

crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado  

 

2. Entende-se em legítima defesa quem, usando dos meios de que dispuser, repele 

injusta agressão ou persegue quem a praticou, atual ou iminente, a direito próprio e 

não de outrem.  

 

Resposta: errado. Legítima defesa. Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, 

usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou 

iminente, a direito seu ou de outrem  

 

3. Inutilização de função é classificada como lesão corporal gravíssima.  

 

Resposta: certo.  

 

4. Em se tratando de crimes plurissubjetivos, como, por exemplo, o crime de rixa, não 

há que se falar em participação, já que a pluralidade de agentes integra o tipo penal: 

todos são autores.  

 

Resposta: certo.  

 

5. O aborto provocado será permitido quando for praticado para salvar a vida da 

gestante ou quando se tratar de gravidez decorrente de estupro.  

 

Resposta: certo. Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: Aborto 

necessário I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; Aborto no caso de 

gravidez resultante de estupro II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é 

precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante 

legal.  

 

6. O Código Penal adota no seu art. 13 a teoria conditio sine qua non. Por ela tudo que 

contribui para o resultado é causa, não se distinguindo entre causa e condição ou 

concausa.  

 

Resposta: Certo.  

 

 

 



 

7. A posição de garantidor do bem jurídico é elemento específico do tipo objetivo dos 

crimes de omissão imprópria, mas a produção do resultado típico de lesão do bem 

jurídico é elemento comum do tipo objetivo dos crimes de omissão própria e 

imprópria.  

 

Resposta: Errado. A justificativa é da estudante Ana Rios: “No caso da omissão imprópria 

o agente responderá se houver a produção de resultado. Voltando ao caso da mãe, a sua 

omissão sem produção de um resultado que ocasione lesão ao bem jurídico não será 

relevante. Na omissão própria, independentemente da produção do resultado, o agente 

responde pela omissão”. 
 

8. Sobre a etapas de realização da infração penal, os atos executórios precisam ser 

idôneos e inequívocos, não se exigindo, porém, sua simultaneidade.  

 

Resposta: Errada. Os atos executórios devem, a um só tempo, ser idôneos e 

inequívocos.  

 

9. Um dos pressupostos do estado de necessidade é a demonstração da inevitabilidade 

do comportamento, ou seja, a demonstração de que não havia outra forma de atuar 

diante da situação de perigo.  

 

Resposta: certo.  
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