
   

 

 

Olá, pessoal, tudo bem? Segue análise e correção das provas de Direito Penal, Direito Processual Penal 

e de Criminologia do concurso para Delegado de Polícia Federal/2018.  

 

Espero que possam aproveitar bastante nossos comentários.  Forte Abraço, 

 

 

 
 

https://www.lsensino.com.br/concursos/entrevista/anderson-de-andrade-bichara/ 

 
DIREITO PENAL 

Como sempre, na prova de penal foram cobradas muitas questões sobre os crimes de atribuição da Polícia Federal, como 

crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro em que o crime antecedente é de competência da justiça federal, tráfico de 

entorpecentes etc. Todavia, neste ano as questões foram muito bem distribuídas e não se concentraram apenas nesses tópicos, 

digamos, mais recorrentes quando o assunto é prova para Delegado Federal. Houve também questões sobre arrependimento 

posterior, concurso de crimes, culpabilidade, distinção entre prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória,  

consumação e tentativa, crime impossível, coautoria e participação, coação moral, livramento condicional, novatio legis, regime de 

cumprimento da pena etc. etc. Da legislação extravagante, foram exploradas questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, Lei Antidrogas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Crimes Ambientais, Lei 

de Abuso de Autoridade, Lei que criminaliza a tortura, Lei que criminaliza o preconceito etc. 

Outra característica do concurso para Delegado da PF reside no fato de as questões se basearem fortemente no enunciado 

das Súmulas do STF e do STJ, além é claro do conhecimento ipsis literis da legislação, e no certame de 2018 não foi diferente. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Mais uma vez, o examinador usou e abusou das questões que exigiam do candidato o conhecimento sobre as atribuições 

da Polícia Federal X atribuições das Polícias Civis. Todavia, o examinador desta feita foi além, exigindo que o candidato conhecesse 

aquelas situações em que há atribuição da PF mas a competência não é da JF, como na investigação de tráfico local de 

entorpecentes, de crime de repercussão interestadual etc. 

Fora isso, assim como na prova de penal, o conhecimento da letra da lei e das súmulas do STF e do STJ era fundamental 

para que o candidato avaliasse as assertivas, nas quais eram apresentados casos concretos para serem analisados. 

 

CRIMINOLOGIA 

A prova da criminologia foi muito bem elaborada pela banca, com poucas questões, mas com um grau de clareza que 

facilitou a vida de quem conhecia da matéria, exigindo-se conhecimento dos conceitos fundamentais da criminologia e das escolas 

criminológicas. 

 

É isso! BOA SORTE e BONS ESTUDOS.  

  

  PROVA OBJETIVA  
• Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles 

esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o 

campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão 

apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para 

a correção da sua prova objetiva. 

• No(s) item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como situação 

hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta. 

• Eventuais espaços livres - identificados ou não pela expressão "Espaço livre" - que constarem deste caderno de prova poderão ser utilizados 

para anotações, rascunhos etc. 

• Sempre que utilizadas, as siglas subsequentes devem ser interpretadas de acordo com a significação associada a cada uma delas, da seguinte 

forma: ICMS = imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação; INSS = Instituto Nacional do Seguro Social; IP = inquérito policial; IPTU = imposto predial e territorial 

urbano; MP = Ministério Público; MPF = Ministério Público Federal; ONU = Organização das Nações Unidas; PF = Polícia Federal; 

SERPRO = Serviço Federal de Processamento de Dados; SINARM  =  Sistema Nacional de Armas;       STF = Supremo Tribunal Federal; 

STJ = Superior Tribunal de Justiça; TCU = Tribunal de Contas da União. 
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47 Diogo, condenado a sete anos e seis meses de reclusão pela 
prática de determinado crime, deve iniciar o cumprimento da 

pena no regime semiaberto. Todavia, na cidade onde se 

encontra, só  há  estabelecimento  prisional  adequado  para 
a execução da pena em regime fechado. Nessa situação, o juiz 

poderá determinar que Diogo inicie o cumprimento da pena no 

regime fechado. 

 

ASSERTIVA INCORRETA. O examinador cobra do 

candidato, nesse caso, o conhecimento da Súmula 
Vinculante 56 do STF: A falta de estabelecimento penal 

adequado não autoriza a manutenção do condenado em 
regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa 

hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 

Precedente representative citado na Súmula Vinculante: 

Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de 
inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. 

Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, 
XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de 

estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção 

do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os 
juízes da execução penal poderão avaliar os  

estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e 
aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. 

São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem 

como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou 
“casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime 

aberto) (art. 33, § 1º, b e c). No entanto, não deverá haver 

alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e 
aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de 

vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de 

sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade 
eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai 

antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de 
vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito 

e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. 

Até que sejam estruturadas as medidas alternativas 
propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao 

sentenciado. [RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-

5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423.] 

Perceba também que o candidato mais atento  aos princípios 
que regem o direito penal e a execução da pena poderia 

facilmente acertar a questão: se o juiz, à falta de 

estabelecimento adequado, impusesse regime mais gravoso 
ao condenado, estaria infringindo o princípio da 

individualização da pena (artigo 5º, XLVI, caput). 

 

48 Manoel praticou conduta tipificada como crime. Com a 
entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente 

revogado, mas a conduta de Manoel foi inserida em outro tipo 

penal. Nessa situação, Manoel responderá pelo crime 
praticado, pois não ocorreu a abolitio criminis com a edição da 

nova lei. 

 

ASSERTIVA CORRETA. Uma coisa é a abolitio criminis; 

outra é a continuidade normativo-típica.  

Vamos à distinção: na abolitio criminis, um fato é 

considerado típico e, com o advento de lei nova, deixa de 

ser (retroatividade do art. 2º do CP). Na continuidade 

normativo-típica, o fato é considerado típico e, com o 

advento da nova lei, o conteúdo “migra para outro tipo 

penal” (Rogério Sanches). Na hipótese narrada, o fato já era 

típico e, com a lei nova, não deixa de ser típico, apenas vê seu 
conteúdo migrar para outra previsão normative. 

Para ampliar seus conhecimentos, citaremos as outras três 
possibilidades que podem ocorrer com a entrada em vigor de 

uma nova lei penal: 

1) O fato é atípico e a nova lei o torna crime: irretroatividade 
do art. 1º, CP;  

2) O fato é típico e a nova lei o mantém típico, mas de 

qualquer forma prejudica o réu: novatio legis in pejus – 
irretroatividade do art. 1º, CP; 

3) O fato é típico e a nova lei o mantém típico, mas de 
qualquer forma favorece o réu: novatio legis in mellius – 

retroatividade, art. 2º, parágrafo único do CP. 

 

 

49 Elton, pretendendo matar dois colegas de trabalho que 
exerciam suas atividades em duas salas distintas da dele, 

inseriu substância tóxica no sistema de ventilação dessas salas, 

o que causou o óbito de ambos em poucos minutos. Nessa 
situação, Elton responderá por homicídio doloso em concurso 

formal imperfeito. 

 

ASSERTIVA CORRETA. O examinador cobra do candidato 

conhecimento quanto às classificações relativas ao concurso 
de crimes. Vamos a elas. 

Concurso formal (artigo 70 do CP): uma só ação ou 

omissão e prática de dois ou mais crimes, idênticos ou não. 

Requisitos: unicidade de condutas e pluralidade de crimes. 

Homogêneo: crimes resultantes da conduta única são da 

mesma espécie. 

Heterogêneo: crimes resultantes da conduta única são de 

espécies diferentes. 

Próprio, perfeito ou normal: o agente, apesar de provocar dois 

ou mais resultados, não age com desígnios autônomos, isto é, 

não tem intenção independente em relação a cada crime. 

Impróprio, imperfeito ou anormal: o sujeito age com 

desígnios autônomos. Esta espécie só é cabível em crimes 

dolosos. É A HIPÓTESE DA ASSERTIVA, JÁ QUE O 

AUTOR, COM UMA ÚNICA AÇÃO, MATOU DOIS 

COLEGAS, O QUE DE FATO ERA SEU DESÍGNIO. 

 

50 Sílvio, maior e capaz, entrou em uma loja que vende aparelhos 
celulares, com o propósito de furtar algum aparelho. A loja 

possui sistema de vigilância eletrônica que monitora as ações 
das pessoas, além de diversos agentes de segurança. Sílvio 

colocou um aparelho no bolso e, ao tentar sair do local, um dos 

seguranças o deteve e chamou a polícia. Nessa situação, está 
configurado o crime impossível por ineficácia absoluta do 

meio, uma vez que não havia qualquer chance de Sílvio furtar 
o objeto sem que fosse notado. 

 

ASSERTIVA INCORRETA. O examinador narra uma 
situação relativa a uma tentativa de furto de celular, em loja 

dotada de sistema de vigilância, em que o autor é detido, por 
segurança da loja, antes de sair do local. O examinador afirma 

que estaria caracterizado crime impossível, por ineficácia 

absoluta do meio, pois o autor não poderia sair do local sem 
ser notado. No caso em questão, porém, a ineficácia do meio 

é apenas relativa, já que seria possível que o autor saísse da 
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loja, com o aparelho furtado no bolso, sem ser percebido. 

Perceba que o examinador quer do candidato o 

conhecimento da Súmula 567 do STJ, além do conhecimento 
do artigo 17 do CP:  

 

Súmula 567 - Sistema de vigilância realizado por 

monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no 
interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna 

impossível a configuração do crime de furto. (Súmula 567, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 
29/02/2016) Crime impossível                       (Redação dada 

pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia 
absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, 

é impossível consumar-se o crime.   

 

 

51 Cristiano, maior e capaz, roubou, mediante emprego de arma 
de fogo, a bicicleta de um adolescente, tendo-o ameaçado 

gravemente. Perseguido, Cristiano foi preso, confessou o 

crime e voluntariamente restituiu a coisa roubada. Nessa 
situação, a restituição do bem não assegura a Cristiano a 

redução de um a dois terços da pena, pois o crime foi 
cometido com grave ameaça à pessoa. 

 

ASSERTIVA CORRETA. O examinador narra situação de 
roubo contra adolescente e afirma categoricamente que 

houve grave ameaça, quando usa a expressão “ameaçado 

gravemente”. Na conclusão, ele assevera que não é cabível 
a redução de pena de um a dois terços prevista no 

arrependimento posterior, justamente porque o crime foi 
cometido com grave ameaça à pessoa. Perceba que o 

examinador está cobrando do candidato o conhecimento do 

artigo 16 do código penal: 

 

Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à 

pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o 
recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do 

agente, a pena será reduzida de um a dois terços. 

 

CP, Art. 16 – Nos crimes cometidos sem violência ou grave 

ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o 
recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do 

agente, a pena será reduzida de um a dois terços. 

 

 
 

 

Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação 
hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base na 

legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores 

a respeito de aplicação de pena, cominação de penas, regime de 
penas, medidas de segurança e livramento condicional. 

 

52 Ronaldo, maior e capaz, e outras três pessoas, também maiores 

e capazes, furtaram um veículo que estava parado em um 
estacionamento público. Depois de terem retirado pertences 

do veículo, o abandonaram perto do local do assalto. O grupo 
foi preso. Constatou-se que Ronaldo era réu primário, tinha 

bons antecedentes e que agira por coação dos outros elementos 

do grupo. Nessa situação, se a coação foi resistível, se houver 
confissão do crime e se as circunstâncias atenuantes 

preponderarem sobre as agravantes, a pena de Ronaldo poderá 

ser reduzida para abaixo do mínimo legal. 

ASSERTIVA INCORRETA. O examinador cobra do 
candidato conhecimento do artigo 65 do CP (que fala das 
circunstâncias atenuantes, entre elas a coação resistível e a 

confissão do crime) e da Súmula 231 do STJ: A incidência de 

circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena 
abaixo do minimo legal. 

 

53 Valter, maior e capaz, foi preso preventivamente em uma das 

fases de uma  operação policial. Ele já era réu em outras  três 

ações penais e estava indiciado em mais dois outros IPs. 
Nessa situação, as ações penais em curso podem ser 

consideradas para eventual agravamento da pena-base referente 
ao crime que resultou na prisão preventiva de Valter, mas os 

IPs não podem ser considerados para essa mesma finalidade. 

 

ASSERTIVA INCORRETA:  o examinador está cobrando do 

candidato conhecimento da súmula  444 do STJ, que fala que 
é vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais 

em curso para agravar a pena-base. NOTE QUE A 
CESPE/CEBRASPE baseou-se fortemente na letra da lei e 

das súmulas nessa prova de Direito Penal. Isso é uma forma 

de o examinador não correr risco de ver sua questão anulada 
por divergência doutrinária ou jurisprudencial. 

 

54 Flávio, maior e capaz, condenado a pena de doze anos pela 

prática de homicídio doloso qualificado, iniciou o 

cumprimento da pena em regime fechado. Durante a execução 

da pena, ele apresentou comportamento excelente e 

colaborativo, por isso, após o período mínimo para a 

progressão  de  regime,  seu  advogado  requereu  ao   juiz   a 

passagem de Flávio para o regime aberto. Nessa situação, o 

pedido não poderá ser atendido: a progressão do regime 

prisional de Flávio deverá ser para o regime semiaberto. 

ASSERTIVA CORRETA: mais uma vez, a banca 

CESPE/CEBRASPE cobrou do candidato conhecimento literal 

da jurisprudência. No caso, da Súmula 491 do STJ: “É 

inadmissível a chamada progressão per saltum de regime 

prisional”. 

 

55 Bruna, de vinte e quatro anos de idade, processada e julgada 

pela prática do crime  de latrocínio, foi absolvida ao final   do 

julgamento, por ter sido considerada inimputável, apesar de 

sua periculosidade. Nessa situação, mesmo tendo Bruna sido 

absolvida, o juiz pode impor-lhe medida de segurança. 

 

ASSERTIVA CORRETA: o examinador, nessa assertiva, 

cobra do candidato o conhecimento literal do artigo 97 do CP:  

Imposição da medida de segurança para inimputável 

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua 

internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for 

punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento 

ambulatorial.    

https://www.lsensino.com.br/concursos/entrevista/anderson-de-andrade-bichara/
https://www.lsensino.com.br/concursos/entrevista/anderson-de-andrade-bichara/


   

 

Sob o viés processual penal, o artigo 386, par. único, do CPP, 

também impõe ao juiz o dever de aplicar medida de 

segurança, nas chamadas sentenças absolutórias impróprias.             

 

56 Caio, condenado a nove anos de prisão, cumpria a pena no 

regime fechado. Passado um ano do cumprimento da pena, ele 

cometeu falta grave. Nessa  situação,  serão  interrompidas as 

contagens dos prazos tanto para a obtenção do livramento 

condicional quanto para a progressão de regime de 

cumprimento de pena, devendo ambas ser reiniciadas a partir 

da data do cometimento da falta grave. 

 

ASSERTIVA INCORRETA: só para manter o padrão, mais 

uma vez o examinador ateve-se à jurisprudência sumulada 

para apresentar uma situação hipotética e verificar se o 

candidato sabia aplicar a súmula correspondente. No caso, 

trata-se das súmulas Súmula 534 e 441 do STJ. 

534)  A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo 

para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual 

se reinicia a partir do cometimento dessa infração. 

 

Súmula 441 do STJ: A falta grave não interrompe o prazo 

para obtenção de livramento condicional. 

Portanto, em relação ao livramento condicional, ao contrário 

do que afirma o examinador, a falta grave não interrompe o 

prazo para sua obtenção. 

 
 

 

Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação 

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base na 

legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores 

a respeito de exclusão da culpabilidade, concurso de agentes, 

prescrição e crime contra o patrimônio. 

57 Arnaldo, gerente de banco, estava dentro de seu veículo 

juntamente  com  familiares  quando  foi  abordado  por  dois 

indivíduos fortemente armados, que ameaçaram os ocupantes 

do veículo e exigiram de Arnaldo o fornecimento de 

determinada senha para a realização de uma operação bancária, 

o que foi por ele prontamente atendido. Nessa situação, o uso 

da senha pelos indivíduos para eventual prática criminosa 

excluirá a culpabilidade de Arnaldo. 

A assertiva é CORRETA. No caso, Arnaldo agiu acobertado 

pela excludente da culpabilidade chamada coação moral 

irresistível, prevista no artigo 22 do CP. 

Coação irresistível e obediência hierárquica                           

Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em 

estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de 

superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da 

ordem.    

Veja que a coação moral irresistível atua no terceiro aspecto do 

conceiro analítico de crime, tomado este como fato típico, 

ilícito e culpável. O fato praticado por Arnaldo continua típico 

e ilícito; porém, não será culpável. A coação irresistível exclui 

a culpabilidade. Lembremos que, para que a conduta seja 

culpável, devem ser cumpridos os três requisites: 

imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e 

exigibilidade de conduta diversa (ou exigibilidade de conduta 

conforme o direito). No caso de Arnaldo, não lhe era exigível 

conduta diversa, ou seja, conduta conforme o direito, portanto, 

ele não é culpável. 

Para quem quiser aprofundar o assunto, um quiz? E se a coação 

moral fosse resistível? Nesse caso, Arnaldo responderia pelo 

crime, mas teria a atenuante do art. 65 do CP: 

“Art. 65 – São circunstâncias que sempre atenuam a pena:  

III – ter o agente:  

c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em 

cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a 

influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da 

vítima;” 

 

58 Clara, tendo descoberto uma traição amorosa de seu namorado, 

comentou com sua amiga Aline que tinha a intenção de matá-

lo. Aline, então, começou a instigar Clara a consumar o 

pretendido. Nessa situação, se Clara cometer o crime, Aline 

poderá responder como partícipe do crime. 

A ASSERTIVA ESTÁ CORRETA. Esta assertiva, entre todas, 

é uma das que requerem um pouco mais de conhecimento 

doutrinário, além da letra da lei e da jurisprudência do STF e 

do STJ. Vamos lá. A afirmação diz que Aline, quem havia 

instigado Clara a matar o namorado, responderia como 

partícipe do crime. E o que vem a ser participação? 

Participação é a ação daquele que, sem praticar o núcleo do 

tipo penal, de alguma forma contribui para a realização do 

delito, segundo a doutrina objetivo-formal, adotada pelo 

Código Penal. Na questão, temos a instigação, que é o reforço 

de uma ideia preexistente (forma de participação moral). Outra 

forma de participação moral é o induzimento, quando a ideia é 

incutida pelo partícipe.  

Uma vez analisada a doutrina a respeito desse assunto, vale 

agora transcrever o art. 29 do CP: 

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime 

incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 

culpabilidade. 

 

59 Júnior, maior e capaz, foi processado e julgado pelo crime de 

estelionato. Tendo verificado que Júnior tinha sido condenado 

pelo mesmo crime havia dois anos, o juiz aumentou a pena em 

um terço. Nessa situação, o aumento da pena não influirá no 

prazo da prescrição da pretensão punitiva. 
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ATENÇÃO: no gabarito, foi dada como correta. Para nós, a 

ASSERTIVA é INCORRETA, pois o aumento de pena, feito 

na dosimetria, é levado em conta no cálculo para prescrição 

da pretensão punitiva. Essa questão tem uma pegadinha: o 

examinador quer que o candidato se confunda com a regra do 

artigo 110 do CP, segundo a qual, a “prescrição depois de 

transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela 

pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 

anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado 

é reincidente”. Cuidado com isso, pois o artigo 110 só se 

aplica à Prescrição da Pretensão Executória e não trata do 

aumento de um terço feito na dosimetria, mas sim do aumento 

de todos os prazos para a execução da pena em um terço, se o 

condenado é reincidente. 

 

60 Severino, maior e capaz, subtraiu, mediante o emprego de arma 

de fogo, elevada quantia de dinheiro de uma senhora, quando 

ela saía de uma agência bancária. Um policial que presenciou 

o ocorrido deu voz de prisão a Severino, que, embora tenha 

tentado fugir, foi preso pelo policial após breve perseguição. 

Nessa situação, Severino responderá por tentativa de roubo, 

pois não teve a posse mansa e pacífica do valor roubado. 

 

ASSERTIVA INCORRETA. Nossos tribunais adotam a 

teoria da Aprehensio ou amotio, assim como diversos países 

que usam nos núcleos dos tipos penais correspondentes as 

palavras subtrair ou tomar, como Espanha e Alemanha, por 

exemplo. 

Pois bem. Em que momento então temos a consumação do 

crime de roubo? Existem quatro teorias: 

1ª) Contrectacio:a consumação se dá pelo simples contato 

entre o agente e a coisa alheia. 

2ª) Apprehensio (amotio): a consumação ocorre no momento 

em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda 

que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo 

perseguido pela polícia ou pela vítima. Consuma-se o crime 

com a inversão da posse. 

3ª) Ablatio: a consumação ocorre quando a coisa, além de 

apreendida, é transportada de um lugar para outro. 

4ª) Ilatio: a consumação só ocorre quando a coisa é levada ao 

local desejado pelo ladrão para tê-la a salvo. 

Qual teoria prevalece na jurisprudência? 

 

A teoria da APPREHENSIO (AMOTIO).  

STF: Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão 

da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê 

de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. 

STF. 2ª Turma. HC 100.189/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 

16/4/2010. 

STJ: Súmula 582 - “Consuma-se o crime de roubo com a 

inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou 

grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à 

perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa 

roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou 

desvigiada." 

 

Julgue os itens que se seguem, relativos a execução penal, 

desarmamento, abuso de autoridade e evasão de dívidas. 

61 Preso provisório não pode ser submetido ao regime disciplinar 

diferenciado. 

Assertiva INCORRETA. O preso provisório pode ser 

submetido a regime disciplinar diferenciado – RDD, na forma 

do artigo 52, § 1º da LEP: 

 A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta 

grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina 

internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem 

prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, 

com as seguintes características:           (Redação dada pela 

Lei nº 10.792, de 2003) 

 I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo 

de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, 

até o limite de um sexto da pena aplicada;           (Incluído 

pela Lei nº 10.792, de 2003) 

 II - recolhimento em cela individual;           (Incluído pela Lei 

nº 10.792, de 2003) 

 III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, 

com duração de duas horas;           (Incluído pela Lei nº 10.792, 

de 2003) 

 IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias 

para banho de sol.           (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) 

 § 1o O regime disciplinar diferenciado também poderá 

abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou 

estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a 

segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. 

 

62 Eventual ato de delegado da PF de impedir advogado de 

assistir seu cliente em interrogatório configuraria crime de 

abuso de autoridade. 

ASSERTIVA CORRETA: art. 3º, J, da Lei de Abuso de 

Autoridade combinado com  art. 7º, XXI, do Estatuto da 

Ordem. 

Lei 4.898/65, art. 3º. Constitui abuso de autoridade 

qualquer atentado: … 

j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício 

professional. 

Estatuto da OAB, art. 7º, XXI: 

XXI - assistir a seus clientes investigados durante a 

apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do 

respectivo interrogatório ou depoimento e, 

subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e 

probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou 

indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva 

apuração […] a) apresentar razões e quesitos; 
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63 O registro de arma de fogo na PF, mesmo após prévia 

autorização do SINARM, não assegura ao seu proprietário o 

direito de portá-la. 

ASSERTIVA CORRETA: o examinador cobra do candidato 

a diferença entre registro e porte. O regisro assegura a posse 

da arma na residência ou no local de trabalho da pessoa em 

cujo nome a arma está registrada. O porte, por sua vez, 

pressupõe o registro, e permite que a pessoa porte a arma 

registrada em seu nome, atendidas certas condições. Art. 3º, 

5º, 6º e 10 do Estatuto do Desarmamento. 

 

64 Segundo entendimento do STF, a configuração do crime de 

evasão de divisas pressupõe a saída física de moeda nacional 

ou estrangeira do território nacional sem o conhecimento da 

Receita Federal do Brasil e do Banco Central do Brasil. 

ASSERTIVA INCORRETA: o examinador cobra do 

candidato o conhecimento da jurisprudência do STF acerca 

do crime de evasão de divisas. A jurisprudência do STF, a 

seu turno, é firme no sentido de que  “A materialização do 

delito de evasão de divisas prescinde da saída física de 

moeda do território nacional”. Atenção: prescinde significa 

“não precisa” ou “não pressupõe”. Então, “A materialização 

do delito de evasão de divisas [não precisa] da saída física 

de moeda do território nacional. VIDE INFORMATIVO 

716 do STF 
 

 

Acerca de tráfico ilícito de entorpecentes, crimes contra o meio 

ambiente, crime de discriminação e preconceito e crime contra   

o consumidor, julgue os próximos itens. 

65 Aquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para 

consumo próprio ficará sujeito às mesmas penas imputadas 

àquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para 

fornecer a parentes e amigos, ainda que gratuitamente. 

Assertiva INCORRETA. O examinador cobra do candidato 

a diferença entre o art. 28 e o art. 33, § 3º, da Lei 

11.343/2006. 

 Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, 

transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 

drogas sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: 

 I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

 II - prestação de serviços à comunidade; 

 III - medida educativa de comparecimento a programa ou 

curso educativo. 

 § 1o  Às mesmas medidas submete-se quem, para seu 

consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas 

destinadas à preparação de pequena quantidade de 

substância ou produto capaz de causar dependência física ou 

psíquica. 

 Art. 33, § 3o  Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo 

de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a 

consumirem: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento 

de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, 

sem prejuízo das penas previstas no art. 28. 

 

66 Pessoa jurídica que praticar crime contra o meio ambiente 

por decisão do seu órgão colegiado e no interesse da entidade 

poderá ser responsabilizada penalmente, embora não fique 

necessariamente sujeita às mesmas sanções aplicadas às 

pessoas físicas. 

ASSERTIVA CORRETA: o examinador cobra o 

conhecimento literal do art. 3º da Lei 9.605/1998: 

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas 

administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta 

Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de 

seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão 

colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 

 

67 Constitui crime de preconceito racial a discriminação de 

alguém em decorrência de sua orientação sexual. 

ASSERTIVA INCORRETA: o examinador cobra o 

conhecimento literal do artigo 1º da Lei 7716/1989 (Serão 

punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional). Note que o legislador não incluiu a 

orientação sexual, razão pela qual a afirmação é incorreta. 

68 Importador ou prestador de serviço que promover propaganda 

com o objetivo de obter vantagem indevida com o produto 

fornecido  ou  o  serviço  prestado  cometerá  crime  contra  o 

consumidor. 

ASSERTIVA CORRETA: o examinador cobra do candidato 

o conhecimento literal do artigo 67 do CDC: Fazer ou 

promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa 

ou abusiva: 

          Pena Detenção de três meses a um ano e multa. 

 
 

 

Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação 

hipotética  seguida de uma assertiva a ser julgada com relação    a 

crime de tortura, crime hediondo, crime previdenciário e crime 

contra o idoso. 

69 Cinco guardas municipais em serviço foram desacatados por 

dois menores. Após breve perseguição, um dos menores 

evadiu-se, mas o outro foi apreendido. Dois dos guardas 

conduziram o menor apreendido para um local isolado, 

imobilizaram-no, espancaram-no e ameaçaram-no, além de 

submetê-lo a choques elétricos. Os outros três guardas deram 

cobertura. Nessa situação, os cinco guardas municipais 

responderão pelo crime de tortura, incorrendo todos nas 

mesmas penas. 

ASSERTIVA INCORRETA: o examinador cobra do 

candidato o conhecimento da lei 9455/97, mais 

especificamente a distinção entre as penas previstas para os 

crimes do art. 1º, I e II (reclusão de dois a oito anos), 

praticados pelos dois guardas que efetivamente torturaram o 

menor as do parágrafo segundo, praticado pelos dois guardas 

que “deram cobertura”.  

Art. 1º Constitui crime de tortura: 

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave 

ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: 

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da 

vítima ou de terceira pessoa; 

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; 

c) em razão de discriminação racial ou religiosa; 
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II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, 

com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso 

sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo 

pessoal ou medida de caráter preventivo. 

Pena - reclusão, de dois a oito anos. 

§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou 

sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, 

por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não 

resultante de medida legal. 

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando 

tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de 

detenção de um a quatro anos. 

Uma observação: o examinador pode ter considerado que os 

dois que deram coberturam não simplesmente se omitiram 

mesmo podendo evitar, mas foram na verdade partícipes, 

respondendo também pelo crime principal, na forma do art. 

29, mas com pena reduzida justamente em razão da condição 

de partícipe. De uma forma ou de outra, as penas não seriam 

as mesmas e, por isso mesmo, a assertiva permaneceria 

errada. 

 

70 Paula, proprietária  de  uma  casa  de  prostituição,  induziu  

e passou a explorar sexualmente duas garotas de quinze anos 

de  idade.  Nessa  situação,  o  crime  praticado  por  Paula   

é hediondo e, por isso, insuscetível de anistia, graça e indulto. 

 

ASSERTIVA CORRETA. O examinador cobra do 

candidato o conhecimento literal do art. 2º, VIII, da Lei de 

Crimes Hediondos, com a redação dada pela Lei 12978/14 | 

Lei nº 12.978, de 21 maio de 2014: 

Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, 

todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:                   

VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de 

explo exploração sexual de criança ou adolescente ou de 

vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º).                       

(Incluído pela Lei nº 12.978, de 2014) 

 

71 Atuando como procurador de sua tia Bernardete — senhora 

aposentada de sessenta e três anos de idade, que se encontrava 

em pleno gozo de suas faculdades mentais —, Arquimedes, 

para satisfazer suas necessidades pessoais, passou a se 

apropriar dos valores da aposentadoria da tia. Nessa situação, 

o ato praticado por Arquimedes não caracteriza crime de 

apropriação indébita previdenciária, tipificado pelo Código 

Penal, mas sim crime contra o idoso, tipificado pelo Estatuto 

do Idoso. 

 

ASSERTIVA CORRETA. O examinador cobra do candidato 

conhecimento sobre a distinção entre apropriação indébita 

previdenciária, prevista no art. 168-A, CP, e o crime contra o 

idoso previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso. 

 

 

Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação 

hipotética seguida de uma assertiva  a  ser  julgada,  a  respeito de 

crime de tráfico ilícito de entorpecentes, crime contra a criança e 

adolescente e crimes licitatórios. 

 

72 Em viagem pela Europa, Ronaldo, primário, de bons 

antecedentes e não integrante de organização criminosa, 

adquiriu quinze cápsulas do entorpecente LSD com o objetivo 

de obter lucro capaz de custear as despesas com a viagem. De 

volta ao Brasil, Ronaldo foi preso em flagrante quando tentava 

vender a droga. Nessa situação, caso seja condenado pelo 

crime tráfico de entorpecentes, Ronaldo poderá obter    a 

redução da pena de um sexto a dois terços. 

ASSERTIVA CORRETA. O examinador cobra do candidato 

o conhecimento do § 4º do Art. 33 da Lei 11.343/2006: § 4o  

Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas 

poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a 

conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente 

seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às 

atividades criminosas nem integre organização criminosa. 

73 Valdo recebeu por email um vídeo gravado por seu amigo 

Lucas com pornografia envolvendo uma adolescente e uma 

outra pessoa, maior de idade. Após assistir ao vídeo, Valdo 

arquivou as imagens no HD do seu computador. Nessa 

situação, a conduta de Lucas configurou crime de divulgação 

de vídeos com pornografia envolvendo adolescente, e a de 

Valdo foi atípica. 

ASSERTIVA INCORRETA. A afirmação estava correta até a 

altura em que diz que a conduta de Valdo é atípica. O 

examinador cobra, assim, do candidato, o conhecimento do 

art. 241-B do ECA:  Adquirir, possuir ou armazenar, por 

qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro 

que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica 

envolvendo criança ou adolescente:            (Incluído pela Lei 

nº 11.829, de 2008) 

 Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.    

Portanto, fique atento: armazenar imagens de pornografia 

infantil é crime, ainda que não sejam divulgadas. 

74 Alfredo foi acusado pelo MPF de cometer crime de fraude em 

licitação realizada por órgão federal. Após regular 

processamento da ação penal, o juiz reconheceu Alfredo como 

autor material da conduta. Nessa situação, além da pena 

privativa de liberdade, Alfredo estará sujeito, 

cumulativamente, à pena de multa, à proibição de contratar 

com o poder público, à suspensão temporária dos direitos 

políticos e à obrigação de ressarcir o erário pelos danos 

causados. 

ASSERTIVA INCORRETA: o examinador cobra o 

conhecimento literal dos artigos 87 e 88 da Lei de Licitaçoes e 

Contratos Administrativos. Art. 87.  Pela inexecução total ou 
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parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou 

no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo 

não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 

a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 

anterior. 

Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 

anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 

profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os 

objetivos da licitação; 

A assertiva fala em suspensão temporária de direitos 

politicos, o que não está previsto nos artigos 87 e 88 da Lei 

8.666/93, eis o erro da afirmação. 
 

 

Acerca da prova no processo penal, julgue os itens a seguir. 

 
75 Na falta de perito oficial para realizar perícia demandada em 

determinado IP, é suficiente que a autoridade policial nomeie, 

para tal fim, uma pessoa idônea com nível superior completo, 

preferencialmente na área técnica relacionada com a natureza 

do exame. 

ASSERTIVA INCORRETA: o examinador cobra o 

conhecimento literal do art. 159, CPP, que cobra a nomeação 

de duas pessoas idôneas, com curso superior, 

preferencialmente na área específica. Art. 159.  O exame de 

corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito 

oficial, portador de diploma de curso superior.           (Redação 

dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 

 

§ 1o  Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 

(duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso 

superior preferencialmente na área específica, dentre as que 

tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do 

exame.             (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 

 

§ 2o  Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem 

e fielmente desempenhar o encargo.                       (Redação 

dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 

76 Nos crimes de organização criminosa, é vedado ao magistrado 

ordenar, de ofício, antes de iniciada a ação penal, a produção 

antecipada de provas, mesmo daquelas consideradas urgentes e 

relevantes. 

ASSERTIVA INCORRETA, pois, salvo melhor juízo, não 

há vedação legal ou jurisprudencial a que o magistrado ordene 

produção antecipada de provas relativa aos crimes de 

organização criminosa.  

O examinador afirma exatamente o contrário do que preceitua 

o artigo 156, I, CPP. Todavia, o gabarito preliminar aponta a 

assertiva como correta, o que nos leva a crer que haverá 

troca de gabarito. 

Perceba que a aplicação do art. 22 da Lei 12.850/2013 

combinado com o art. 156 do CPP permite ao juiz produzir 

provas antecipadamente em sede de apuração ou processo 

por crime praticado por Organização Criminosa. 
CPP, art. 156: A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, 

sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I – ordenar, 

mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção 

antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, 

observando a necessidade, adequação e proporcionalidade 

da medida; 

12.850/2013, art. 22: Os crimes previstos nesta Lei e as 

infrações penais conexas serão apurados mediante 

procedimento ordinário previsto no Decreto-Lei nº 3.689, de 3 

de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), observado o 

disposto no parágrafo único deste artigo. 

 

77 Por força do princípio da verdade real, se uma autoridade 

policial determinar que um indiciado forneça material 

biológico para a coleta de amostra para exame de DNA cujo 

resultado poderá constituir prova para determinar a autoria de 

um crime, o indiciado estará obrigado a cumprir a 

determinação. 

ASSERTIVA INCORRETA: ninguém é obrigado a produzir 

prova contra si mesmo – nemo tenetur se detegere. Art. 5º, 

LXIII, Constituição; Art. 186, parágrafo único do CPP; Pacto 

de San José. 
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Em cada um dos seguintes itens, é apresentada uma situação 

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada de acordo com o 

entendimento dos tribunais superiores acerca das atribuições da PF 

na persecução criminal e da competência para o processamento e o 

julgamento de ação penal. 

 

78 Uma investigação iniciada no âmbito da polícia judiciária de 

determinado estado da Federação buscava apurar crime de 

tortura praticado no interior de uma penitenciária estadual, 

com violação a direitos humanos. O crime ganhou 

repercussão internacional e, em razão disso, o IP foi 

encaminhado à apuração da PF. Nessa situação, a 

competência para processar e julgar o crime será deslocada 

para a justiça federal, já que, de regra, a atuação da PF produz 

tal efeito processual. 

 

ASSERTIVA ERRADA: CUIDADO COM ISSO. Uma 

coisa é a atribuição da PF; outra é a competência da Justiça 

Federal. P.ex., o art. 144 da Constituição atribui à PF a 

apuração do crime de tráfico de drogas, sem distinguir entre 

tráfico estadual e federal. Onde a lei não distingue, não cabe 

ao intérprete fazê-lo. Dessa forma, se o tráfico é local, a 

competência é da justiça estadual e a atribuição é da PF; se 

é internacional, a competência é da justiça federal e a 

atribuição é da PF.  Outro exemplo: o art. 109, Constituição, 

quando fala da competência da JF, no inciso IV, exclui os 

processos por contravenção penal contra bem, serviço ou 

interesse da União. Nesse caso, ou seja, quando houver uma 

contravenção penal contra bem, serviço ou interesse da 

União, a atribuição será da PF e a competência será da justiça 

estadual. 

Lembre-se ainda do seguinte: o art. 144, § 1º, inciso I, parte 

final, da Constituição, autoriza à Polícia Federal apurar, na 

forma da Lei, “infrações cuja prática tenha repercussão 

interestadual ou internacional e exija repressão uniforme”. 

Com base nesse dispositivo, poderá então a Polícia Federal, 

excepcionalmente, investigar crimes de competência da 

Justiça Estadual, na forma estabelecida pela Lei 

10.446/2002. O artigo 1º da referida Lei traz um rol 

exemplificativo de crimes de atribuição da Polícia Civil dos 

Estados, entre os quais sequestro, cárcere privado e extorsão 

mediante sequestro quando o agente tiver sido impelido por 

motivação política ou quando praticado em razão da função 

pública exercida pela vítima; infrações relativas a violação 

de direitos humanos; furtos e roubos contra instituições 

financeiras etc. Como dissemos, esse rol é meramente 

exemplificativo, pois a lei faz uso da expressão “dentre 

outras infrações penais”. 

Sobre a aplicação dessa lei, o STJ ratificou o entendimento 

de que a investigação do fato pela Polícia Federal “por si 

só, não enseja a competência da Justiça Federal, a qual é 

delimitada taxativamente nos casos indicados no art. 109 da 

Constituição da República” (CC 127356, DJ 17.04.2013). 

Portanto, não se esqueça disso: a investigação do fato pela 

PF, por sis ó, não enseja competência da JF. 

Uma hipótese um pouquinho diferente é aquela prevista no 

art. 109, § 5º, Constituição: Incidente de Deslocamento de 

Competência - IDC (nas hipóteses de grave violação de 

direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a 

finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos 

dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o 

Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do 

inquérito ou processo, incidente de deslocamento de 

competência para a Justiça Federal). Veja-se que nesse 

caso a própria constituição fala que o “inquérito ou 

processo” poderá ser objeto do “incidente de deslocamento 

de competência para a Justiça Federal”. Ou seja, no caso 

do art. 109, § 5º, Constituição (Incidente de Deslocamento de 

Competência – IDC) a própria competência passa a ser da 

Justiça Federal. 

Para quem gosta de lógica formal, uma dica: 

1) Se a competência é da Justiça Federal, o inquérito 

policial será de atribuição da Polícia Federal (art. 144, 

§ 1º, IV, Constituição); 

2) Se o inquérito policial é de atribuição da Polícia 

Federal, na maioria das vezes a competência será da 

Justiça Federal, mas há exceções (ex.: apuração de 

crimes eleitorais; apuração de crimes com repercussão 

interestadual na forma do art. 144, § 1º, I, in fine, da 

Constituição; apuração de tráfico de drogas de âmbito 

local, na forma do art. 144, § 1º, II, Constituição; 

apuração de contravenção penal contra bem, serviço ou 

interesse da União). 

79 O prefeito de determinado município desviou, em proveito 

próprio, verba federal transferida e incorporada ao patrimônio 

municipal. Instaurado o competente IP, os autos foram 

relatados e encaminhados, pela autoridade policial, à justiça 

estadual. Nessa situação, agiu corretamente a autoridade 

policial ao encaminhar os autos à justiça comum estadual, a 

quem compete o processamento e o julgamento de casos como 

o relatado. 

ASSERTIVA CORRETA: bastava para solucioná-la o 

conhecimento da Súmula 209 do STJ.  

Uma vez que o prefeito desviou verba que, apesar de ter sido 

repassada pela União, já estava incorporada ao patrimônio 
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municipal e, portanto, será julgado pela Justiça Estadual: 

Súmula 209. 

Compete à Justiça Estadual processar e julgar Prefeito por 

desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio 

municipal. 

O examinador teve o cuidado de colocar literalmente, na 

assertiva, o texto da Súmula 209 do STJ, a fim de não correr 

risco de anulação. Assim o fez porque há também, sobre a 

matéria, a Súmula 208 do mesmo Excelso, que trata também 

sobre transferência de verbas da União para o Município, 

mas sujeitas à prestação de contas perante órgão federal: 

Súmula 208 do STJ: 

Compete a Justiça Federal processar e julgar prefeito 

municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas 

perante órgão federal. 

Portanto: 1) verba transferida da União para Município, 

incorporada ao patrimônio deste, competência da Justiça 

Estadual (Súmula 209 do STJ); 2) verba transferida da 

União para Município, sujeita a prestação de contas 

perante órgão federal, competência da Justiça Federal 

(Súmula 208 do STJ). 

Uma última observação: a competência será do TJ no caso 

de crimes comuns, e do Tribunal de Segundo Grau 

respectivo, nos demais casos, nos termos da Súmula 702 do 

STF: 

Súmula 702. 

A competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos 

restringe-se aos crimes de competência da justiça comum 

estadual; nos demais casos, a competência originária caberá 

ao respectivo tribunal de segundo grau. 

80 Em fiscalização aeroportuária, apreendeu-se grande 

quantidade de produtos oriundos de país estrangeiro, cuja 

comercialização é proibida no território nacional. Apurou-se 

que a entrada, no Brasil, dos produtos contrabandeados 

ocorreu em local diverso do de sua apreensão. Nessa situação, 

a competência para o processamento e o julgamento da 

ação, definida territorialmente, será a do local de entrada dos 

produtos ilegais no país. 

ASSERTIVA INCORRETA. O juízo competente, nesse 

caso, é o do local da apreensão, nos termos da Súmula 151 

do STJ: 

A competência para o processo e julgamento por crime de 

contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do 

juizo federal do lugar da apreensão dos bens. 
 

 

Em cada um dos seguintes itens, é apresentada uma situação 

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação à 

competência para requerer o arquivamento de autos de IP e às 

consequências da promoção desse tipo de arquivamento. 

 

81 Relatado o IP, sob a tese de atipicidade penal do fato, o MP 

requereu o arquivamento dos autos, o que foi determinado pelo 

competente juízo, em acolhimento à tese do MP. Nessa 

situação, o arquivamento dos autos nos termos do 

requerimento do MP impede a reabertura das investigações 

pela autoridade policial. 

ASSERTIVA CORRETA. A questão é um pouco mais 

complicada do que aparenta, pois leva o candidato a crer que 

a simples aplicação do entendimento sumulado pelo STF 

bastaria para solucioná-la, mas não é bem assim. 

 HC 94.869-DF Rel. Min. Ricardo Lewandowski 

 I – Para que ocorra o desarquivamento de inquérito, basta que 

haja notícia de novas provas (art. 18, CPP), enquanto não se 

extinguir a punibilidade pela prescrição. II – Diversamente, o 

MP só poderá oferecer denúncia se efetivamente tiverem sido 

produzidas provas novas, nos 

termos da Súmula 524 do STF (Julgado em 24.02.2014). 

Eis o teor da citada Súmula 524 do STF: 

Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a 

requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal 

ser iniciada, sem novas provas. 

Ocorre que o mesmo STF decidiu que tal súmula não é 

aplicado no caso em que o inquérito é arquivado com 

fundamento em atipicidade material do fato. Veja-se: 

 Afastamento da Súmula 524 e do artigo 18 do CPP em caso 

de arquivamento por atipicidade do fato penal  

 Não se revela cabível a reabertura das investigações penais, 

quando o arquivamento do respectivo inquérito policial tenha 

sido determinado por magistrado competente, a pedido do 

Ministério Público, em virtude da atipicidade penal do fato 

sob apuração, hipótese em que a decisão judicial - porque 

definitiva - revestir-se-á de eficácia preclusiva e obstativa de 

ulterior instauração da "persecutio criminis", mesmo que a 

peça acusatória busque apoiar-se em novos elementos 

probatórios. Inaplicabilidade, em tal situação, do art. 18 do 

CPP e da Súmula 524/STF. Doutrina. Precedentes. [HC 

84.156, rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 26-10-2004, DJ de 

11-2-2005.] 

82 Requerido pelo procurador-geral da República o arquivamento 

de IP, os autos foram encaminhados ao STF, órgão com 

competência originária para o processamento e o julgamento 

da matéria sob investigação, para as providências cabíveis. 

Nessa situação, o pedido do procurador-geral da República não 
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estará sujeito a controle jurisdicional, devendo ser atendido. 

 

 ASSERTIVA CORRETA. CUIDADO COM ISSO. No caso 

de pedido de arquivamento, o juiz pode concordar ou 

discordar. No segundo caso, o juiz deve remeter os autos ao 

procurador-geral de justiça, na forma do artigo 28 do CPP. 

Todavia, nos casos de competência originária, em que o 

legitimado a oferecer denúncia é o próprio procurador-geral 

de justiça (analogicamente, o procurador-geral da 

República), não há que se falar em aplicação do artigo 28 do 

CPP.  

 

 Eis a jurisprudência a respeito do tema: 

 

 DIREITO PROCESSUAL PENAL. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 28 DO CPP NOS PROCEDIMENTOS 

INVESTIGATIVOS QUE TRAMITEM 

ORIGINARIAMENTE NO STJ. Se membro do MPF, 

atuando no STJ, requerer o arquivamento do inquérito 

policial ou de quaisquer peças de informação que tramitem 

originariamente perante esse Tribunal Superior, este, mesmo 

considerando improcedentes as razões invocadas, deverá 

determinar o arquivamento solicitado, sem a possibilidade 

de remessa para o Procurador-Geral da República, não se 

aplicando o art. 28 do CPP. Isso porque a jurisprudência do 

STJ é no sentido de que os membros do MPF atuam por 

delegação do Procurador-Geral da República na instância 

especial. Assim, em decorrência do sistema acusatório, nos 

casos em que o titular da ação penal se manifesta pelo 

arquivamento de inquérito policial ou de peças de 

informação, não há alternativa, senão acolher o pedido e 

determinar o arquivamento. Nesse passo, não há falar em 

aplicação do art. 28 do CPP nos procedimentos de 

competência originária do STJ. Precedentes citados: Rp 409-

DF, Corte Especial, DJe 14/10/2011; AgRg na Sd 150-SP, 

Corte Especial, DJe 5/5/2008; e AgRg na NC 86-SP, Corte 

Especial, DJ 11/6/2001. Inq 967-DF, Rel. Min. Humberto 

Martins, julgado em 18/3/2015, DJe 30/3/2015. 

 

Julgue os seguintes itens, a respeito de suspeição e impedimento no 

âmbito do processo penal. 

83 As hipóteses que impedem o juiz de exercer a sua jurisdição 

em determinado processo estão vinculadas a fatos e 

circunstâncias objetivas e subjetivas ligados, em regra, ao 

próprio processo. 

ASSERTIVA CORRETA. CUIDADO COM ESSA 

ASSERTIVA, pois o examinador só fala do IMPEDIMENTO 

e o faz de maneira indireta. Vamos às explicações.  

Via de regra, as causas de suspeição estão relacionadas a fatos 

subjetivos externos ao processo, que podem influenciar a 

decisão do juiz, seja amizade, parentesco, relação comercial ou 

obrigacional, inimizade própria ou de cônjuge, ascendente ou 

descendente. 

O impedimento, a seu turno, se dá por circunstâncias 

objetivas relacionadas a fatos internos ao processo, que 

podem prejudicar sua imparcialidade, seja por interesse na 

resolução da causa, ou um parente, amigo íntimo ou cônjuge 

atuando no processo ou sendo parte interessada, ou o próprio 

juiz tendo atuado em outra instância em causa semelhante, já 

tendo se pronunciado sobre a questão. 

Perceba que, como a questão só fala sobre IMPEDIMENTO 

(“hipóteses que IMPEDEM o juiz de exercer a sua jurisdição”), 

em regra (como está bem frisado na questão), trata-se de 

circunstâncias objetivas ligadas ao processo. 

Art. 252.  O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em 

que: 

I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou 

afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, 

como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, 

autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; 

II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções 

ou servido como testemunha; 

III - tiver funcionado como juiz de outra instância, 

pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; 

IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou 

afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for 

parte ou diretamente interessado no feito. 

 

84 As hipóteses de suspeição do juiz se referem a fatos e 

circunstâncias de origem externa ao processo e que poderão 

influenciar na decisão do órgão julgador. 

ASSERTIVA CORRETA: nessa assertiva o examinador cinge-

se à análise da SUSPEIÇÃO, afirmando que ela está ligada a 

fatos e a circunstâncias de origem externa ao processo e que 

poderão influenciar na decisão do órgão julgador. 

Art. 254, CPP:  O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, 

poderá ser recusado por qualquer das partes: 

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; 

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver 

respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter 

criminoso haja controvérsia; 

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até 

o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a 

processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; 

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; 

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das 

partes; 

Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade 

interessada no processo. 

85 O fato de não ser cabível a oposição de exceção de suspeição à 
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autoridade policial na presidência do IP faz, por 

consequência, que não sejam cabíveis as hipóteses de 

suspeição em investigação criminal. 

ASSERTIVA INCORRETA. Preste atenção na pegadinha: 

são duas coisas distintas. O aluno memoriza que não é 

possível alegar suspeição no curso de inquérito policial e se 

esquece de que o mesmo dispositivo determina que as 

autoridades policiais se declarem suspeitas se ocorrer motive 

legal (Art. 107, CPP:  Não se poderá opor suspeição às 

autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão 

elas declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal). 

Portanto, ao contrário do que está na afirmativa, são cabíveis 

as hipóteses de suspeição no curso de investigação criminal. 

 
 

 

Acerca de prisão, de liberdade provisória e de fiança, julgue os 

próximos itens de acordo com o entendimento do STF e a atual 

sistemática do Código de Processo Penal. 

86 Situação hipotética: Um cidadão foi preso em flagrante pela 

prática do crime de corrupção ativa. A autoridade policial, no 

prazo legal do IP, remeteu os autos ao competente juízo, 

quando foi decretada a prisão preventiva do indiciado. 

Assertiva: Nessa situação, estão preenchidos os requisitos 

legais para a concessão da fiança, razão por que ela poderá ser 

concedida como contracautela da prisão anteriormente 

decretada. 

ASSERTIVA INCORRETA. Os institutos da fiança e da 

decretação da prisão preventive, relativos a um mesmo fato, 

não coexistem. A assertiva fala que a prisão preventiva foi 

decretada, após o regular encaminhamento dos autos, dentro 

do prazo para conclusão do inquérito policial. Se havia 

elementos suficientes para decretação da preventiva, 

contrario sensu, não os havia para concessão de fiança. 

 É exatamente essa impossibilidade de coexistência da prisão 

preventive com a fiança que está prevista no CPP, art. 324, 

IV: 

 Art. 324.  Não será, igualmente, concedida fiança: 

 I - aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança 

anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, 

qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 

deste Código; 

 II - em caso de prisão civil ou militar; 

IV - quando presentes os motivos que autorizam a 

decretação da prisão preventiva (art. 312). 

87 Situação hipotética: A polícia foi informada da possível 

ocorrência de crime em determinado local. Por determinação 

da autoridade policial, agentes se dirigiram ao local e 

aguardaram o desenrolar da ação criminosa, a qual ensejou a 

prisão em flagrante dos autores do crime quando praticavam 

um roubo, que não chegou a ser consumado. Foi apurado, 

ainda, que se tratava de conduta oriunda de grupo organizado 

para a prática de crimes contra o patrimônio. Assertiva: Nessa 

situação, o flagrante foi lícito e configurou hipótese legal de 

ação controlada. 

ASSERTIVA INCORRETA. A Ação Controlada tem alguns 

requisitos, os quais não estão inteiramente cumpridos na ação 

descrita no item, já que a lei exige a comunicação prévia ao 

juízo competente.  

Na verdade, podemos dizer que se trata de um flagrante 

esperado, já que não houve comunicação ao Poder 

Judiciário, por um lado; e, por outro, não se trata de hipótese 

em que a preparação do flagrante pela autoridade torna 

impossível a consumação do crime (flagrante preparado ou 

delito putativo por obra do agente provocador). Temos, então, 

um flagrante lícito (já que não foi preparado pelos agentes, 

mas sim esperado), mas para cuja realização não houve 

interveniência do Poder Judiciário. 

Só para concluir, a hipótese de Ação Controlada está 

prevista na Lei 12850/2013, art. 8º: Consiste a ação 

controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa 

relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela 

vinculada, desde que mantida sob observação e 

acompanhamento para que a medida legal se concretize no 

momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de 

informações. §1o O retardamento da intervenção policial ou 

administrativa será previamente comunicado ao juiz 

competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e 

comunicará ao Ministério Público. 

 

88 A inafiançabilidade nos casos de crimes hediondos não impede a 

concessão judicial de liberdade provisória, impedindo apenas a 

concessão de fiança como instrumento de obtenção dessa 

liberdade. 

ASSERTIVA CORRETA. No Direito Brasileiro, a prisão é 

exceção e a liberdade, a regra. Uma das formas de se obter a 

liberdade é por meio do pagamento de fiança. Todavia, o 

pagamento de fiança não é a única forma de se obtê-la, de 

forma que o juiz pode conceder a contracautela da liberdade 

provisória, se entender preenchidos os demais requisitos para 

concessão, ou mesmo se entender que não se encontram 

presents os requisitos para a prisão. 

Analisando a questão sob outro viés, é preciso agregar que a 

Lei 11.464/07, que atualizou a lei de crimes hediondos, deu 

nova redação ao art. 2º da Lei de Crimes Hediondos, no qual 

estava inicialmente prevista a impossibilidade de concessão de 

liberdade provisória. Atualmente, o dispositivo fala sobre a 

impossibilidade de concessão de fiança, mas não mais sobre a 

de liberdade provisória, donde se conclui que esta passou a ser 

possível. Ainda, o artigo 323, II, do CPP, no mesmo sentido, 

fala sobre a impossibilidade e concessão de fiança nesses 

casos, mas não de liberdade provisória.  

 
 

 

Acerca de execução penal, de crimes de abuso de autoridade, de 

crimes contra a criança e o adolescente e de crimes contra o Sistema 

Financeiro Nacional, julgue os itens que se seguem. 

89 O crime de estupro praticado contra criança ou adolescente  é 

insuscetível de fiança. 

ASSERTIVA CORRETA. O crime de estupro de 

vulnerável é hediondo e insuscetível de fiança, de acordo 

com os arts. 1º e 2º da Lei 8072/1990: São considerados 

hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no 
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Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 

Código Penal, consumados ou tentados: VI - estupro 

de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o); 

art. 2º: Os crimes hediondos, a prática da tortura, o 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o 

terrorismo são insuscetíveis de: II - fiança. 

 

90 Caberá recurso de apelação contra decisão do juízo da 

execução penal que indeferir pedido de livramento condicional 

ao apenado. 

 ASSERTIVA INCORRETA. Os recursos são 

animados, entre outros, pelos princípios da taxatividade 

e unirrecorribilidade. Quanto à decisão, do juízo de 

execução penal, que indefere livramento condicionado 

ao apenado, deve ser aplicada a previsão estampada no 

art. 197 da LEP: Das decisões proferidas pelo Juiz 

caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. 

 Dessa forma, ao contrário do que foi afirmado no item, 

o recurso cabível é o agravo, não a apelação. 

 

91 Delegado da PF não poderá instaurar, de ofício, IP para apurar 

crime de abuso de autoridade supostamente praticado por 

gestor público federal que age no exercício da função. 

 ASSERTIVA CORRETA. Em regra, a ação penal é 

pública e incondicionada, salvo se a lei dispuser que 

somente se procede mediante representação (ação penal 

pública condicionada) ou mediante queixa (ação penal 

privada). No caso dos crimes previstos na Lei 4.898/65, 

essa regra é seguida, ou seja, os crimes nela previstos 

são passíveis de ação penal pública incondicionada, 

caso em que, na forma do art. 5, I, CPP, o delegado pode 

instaurar inquérito policial ex offcio (art. 5º, CPP: Nos 

crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: 

I - de ofício). 

 

92 Em se tratando de crimes praticados por administrador ou 

gestor de pessoa jurídica de direito privado contra o Sistema 

Financeiro Nacional, a ação penal se processa mediante queixa 

oferecida pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de 

Valores Mobiliários. 

ASSERTIVA INCORRETA. Em regra, como vimos, a 

ação penal é pública e incondicionada, salvo se a lei 

dispuser que somente se procede mediante 

representação (ação penal pública condicionada) ou 

mediante queixa (ação penal privada). No caso dos 

crimes previstos na Lei 7492/86, essa regra é seguida, 

ou seja, os crimes nela previstos são passíveis de ação 

penal pública incondicionada, caso em que, na forma do 

art. 5, I, CPP, o delegado pode instaurar inquérito 

policial ex offcio (art. 5º, CPP: Nos crimes de ação 

pública o inquérito policial será iniciado: I - de ofício). 

 

Com referência à interceptação de comunicação telefônica, ao 

crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ao crime de lavagem de 

capitais e a crimes cibernéticos, julgue os seguintes itens. 

93 A interceptação da comunicação telefônica poderá ser 

realizada de ofício pela autoridade policial desde que o IP 

tenha como objetivo investigar crime hediondo, organização 

criminosa ou tráfico ilícito de entorpecentes. 

ASSERTIVA INCORRETA. A interceptação está 

prevista no art. 5º, XII, da Constituição, regulamentado 

pela Lei 9.296/96. No próprio dispositivo constitucional 

citado encontra-se a resposta do item: é inviolável o 

sigilo da correspondência e das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 

salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 

hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal; 

Portanto, o delegado não pode realizar interceptação 

telefônica ex offcio, depedendo de ordem judicial.  

    

94 Segundo entendimento do STJ, o adolescente apreendido em 

flagrante de ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes 

não ficará necessariamente sujeito à imposição de medida 

socioeducativa de internação. 

ASSERTIVA CORRETA. Trata-se de entendimento 

sumulado do STJ:  

Súmula 492/STJ - 16/08/2012. Menor. Habeas corpus. 

Adolescente. Medida socioeducativa. Tóxicos. 

Prática de ato infracional equiparado ao crime de 

tráfico ilícito de entorpecente. Rol taxativo. 

Internação. Impossibilidade. Precedentes do 

STJ. ECA, art. 122. 

«O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si 

só, não conduz obrigatoriamente à imposição de 

medida socioeducativa de internação do 

adolescente.» 

 

95 Situação hipotética: Álvaro, servidor público federal, foi, 

por cinco anos, presidente da comissão de licitações de 

determinado órgão público federal. Em diversas ocasiões, 

Álvaro recebeu valores e bens para favorecer empresas nos 

certames licitatórios, e os transferiu para o patrimônio de 

Flávio, seu irmão, que os utilizava nos negócios da empresa da 

família, com vistas a ocultar o ingresso desses recursos e a sua 

origem ilícita. Assertiva: Nessa situação, Álvaro e Flávio 

responderão pelo crime de lavagem de capitais, e será da 

justiça federal a competência para processar e julgar a ação 

penal. 

ASSERTIVA CORRETA. No caso, Álvaro e Flávio 
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responderão por lavagem de dinheiro, cuja 

competência será fixada de acordo com a competência 

para apuração do crime antecedente. Como Álvaro era 

presidente de comissão de licitação de órgão público 

federal, a competência para apuração de eventual crime 

de corrupção ou concussão seria Justiça Federal, 

consequentemente, a apuração relativa à lavagem de 

dinheiro também seria de atribuição da Justiça Federal. 

 

96 Situação hipotética: Um hacker invadiu os computadores do 

SERPRO e transferiu valores do Ministério do Planejamento 

para o seu próprio nome. Assertiva: Nessa situação, o IP para 

apurar a autoria e a materialidade do crime de invasão de 

dispositivo informático só poderá ser instaurado após 

representação formalizada pelo Ministério do Planejamento 

ou pelo SERPRO. 

ASSERTIVA INCORRETA. Em regra, como vimos, a 

ação penal é pública e incondicionada, salvo se a lei 

dispuser que somente se procede mediante 

representação (ação penal pública condicionada) ou 

mediante queixa (ação penal privada). Portanto, o 

delegado poderá instaurar ex officio. 
 

 

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação 

hipotética  seguida  de  uma  assertiva  a  ser  julgada  acerca     de 

procedimentos dos juizados especiais criminais e de apuração de 

ato infracional. 

97 Em fiscalização de rotina, policiais militares constataram 

que Rebeca conduzia em seu veículo dois papagaios 

capturados em floresta próxima, sem licença ou autorização de 

autoridade competente. Rebeca e os animais foram 

conduzidos à  delegacia  de  polícia  mais  próxima.  Nessa  

situação,     o delegado deverá apreender  os  animais  e,  caso  

Rebeca se comprometa a comparecer, em dia e horário 

marcados, perante o juizado especial criminal, ele deverá 

lavrar termo circunstanciado da ocorrência e conceder 

liberdade a Rebeca, independentemente de fiança. 

ASSERTIVA CORRETA. Trata-se de crime previsto 

no artigo 29, § 1º, da Lei 9.605/98, crime de menor 

potencial ofensivo, devendo o delegado de polícia 

lavrar termo circunstanciado de ocorrência e liberar o 

autor, caso este se comprometa a comparecer em dia e 

hora determinados, perante o juízo competente. 

98 Um adolescente apreendido em flagrante de ato infracional 

análogo ao crime de roubo foi imediatamente conduzido a uma 

delegacia especializada. Nessa situação, a autoridade policial 

deverá lavrar o boletim de ocorrência circunstanciado, e, na 

presença dos pais ou do responsável, o adolescente, após 

assinar termo de compromisso e de responsabilidade, deverá 

ser imediatamente posto em liberdade. 

 

ASSERTIVA INCORRETA. O ato infracional - fato 

análogo ao crime de roubo - praticado por adolescente, 

implica a adoção, pelo delegado de polícia, autoridade 

responsável por avaliar o fato, das medidas previstas no 

art. 173 do ECA: 

 

Art. 173. Em caso de flagrante de ato infracional 

cometido mediante violência ou grave ameaça a 

pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto 

nos arts. 106, parágrafo único, e 107, deverá: 

I - lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o 

adolescente; 

II - apreender o produto e os instrumentos da infração; 

III - requisitar os exames ou perícias necessários à 

comprovação da materialidade e autoria da infração. 

Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a 

lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de 

ocorrência circunstanciada. 

Portanto, se o adolescente pratica ato infracional com 

violência ou grave ameaça à pessoa, será lavrado auto de 

apreensão (e por isso a assertiva é incorreta, pois diz que 

será lavrado boletim de ocorrência circunstanciado). A 

seu turno, se não há violência ou grave ameaça à pessoa, 

o delegado poderá substituir a lavratura do auto pelo 

boletim de ocorrência circunstanciada. 

 

Mediante violência ou 

grave ameaça a pessoa 

Lavratura de auto de 

apreensão do adolescente 

Sem violência ou grave 

ameaça a pessoa 

Boletim de Ocorrência 

Circunstanciada 

 

 

Em diligência com o objetivo de combater o tráfico internacional 

de entorpecentes, policiais federais localizaram uma plantação de 

maconha, onde encontraram equipamentos utilizados para embalar 

a droga. No local, foram apreendidos dinheiro e veículos e foram 

presas cinco pessoas que se encontravam na posse dos bens e 

cuidavam da plantação. 

Nessa situação hipotética, 
 

99 independentemente de autorização judicial, a autoridade 

policial deverá proceder de forma a garantir a imediata 

destruição da plantação — que poderá ser queimada —, 

devendo preservar apenas quantidade suficiente da droga para a 

realização de perícia. 

ASSERTIVA CORRETA. Muita atenção a essa assertiva, 

porquanto apresenta situação objeto da nova redação do art. 32 

da Lei 11.343/2006, com a redação dada pela Lei 12.961/2014, 

verbis: 

“As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo 
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delegado de polícia na forma do art. 50-A, que recolherá 

quantidade suficiente para exame pericial, de tudo lavrando 

auto de levantamento das condições encontradas, com a 

delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias 

para a preservação da prova”. A seu turno, o art. 50-A trata 

da destruição, por incineração, de droga apreendida sem 

ocorrência de prisão em flagrante. 

100 havendo indícios suficientes da existência de outros bens 

adquiridos pelos indivíduos presos com os proventos 

decorrentes da comercialização da maconha, a autoridade 

policial deverá imediatamente apreender esses bens, ainda que 

eles estejam na posse de terceiros, devendo, ainda, determinar 

às  autoridades  supervisoras  do  Banco  Central  do  Brasil o 

bloqueio de valores existentes em movimentações bancárias 

em nome desses indivíduos presos. 

ASSERTIVA INCORRETA. O item narra situação que 

implicará atuação do Poder Judiciário, pois a lei não 

confere tais poderes ao delegado de polícia. Entre as 

cautelas que dependem de ordem judicial para se 

efetivar, citamos a apreensão de bens em nome de 

terceiros e o bloqueio das contas dos investigados. 

Vide art. 60 e parágrafos da Lei 11.343/2006: 

Art. 60.  O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério 

Público ou mediante representação da autoridade de 

polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo 

indícios suficientes, poderá decretar, no curso do 

inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras 

medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis 

e imóveis ou valores consistentes em produtos dos 

crimes previstos nesta Lei, ou que constituam 

proveito auferido com sua prática, procedendo-se na 

forma dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 

de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. 

§ 1o  Decretadas quaisquer das medidas previstas neste 

artigo, o juiz facultará ao acusado que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente ou requeira a produção de provas 

acerca da origem lícita do produto, bem ou valor objeto 

da decisão. 

§ 2o  Provada a origem lícita do produto, bem ou valor, 

o juiz decidirá pela sua liberação. 

§ 3o  Nenhum pedido de restituição será conhecido sem 

o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz 

determinar a prática de atos necessários à conservação 

de bens, direitos ou valores. 

§ 4o  A ordem de apreensão ou seqüestro de bens, 

direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido 

o Ministério Público, quando a sua execução imediata 

possa comprometer as investigações. 
 

 

Delegado da PF instaurou IP para apurar crime cometido 

contra órgão público federal. Diligências constataram sofisticado 

esquema de organização criminosa criada com a intenção de fraudar 

programa de responsabilidade desse ente público. 

Com base nessas informações e com relação à prática de crime por 

organização criminosa, julgue os itens seguintes. 

101 Se algum dos indiciados no âmbito desse IP apresentar 

elementos que justifiquem a celebração de acordo de 

colaboração premiada, e se a situação permitir a concessão do 

benefício a esse indiciado, o próprio delegado que estiver à 

frente da investigação poderá celebrar diretamente o acordo, 

devendo submetê-lo à homologação judicial. 

ASSERTIVA CORRETA. Na verdade, o examinador 

cobra a literalidade dos §§ 2º e 6º do art. 4º da Lei 

12.850/2013, enunciados normativos que conferem ao 

delegado de polícia poder para celebrar acordo de 

colaboração premiada na fase pré-processual. Não 

obstante, tais dispositivos tiveram sua 

constitucionalidade questionada perante o STF, que 

confirmou a validade deles (vide Informativo 907, STF, 

no qual consta a decisão plenária que julgou 

improcedente o pedido formulado pelo PGR em ADI). 

 

102 A fim de dar celeridade às investigações e em face da 

gravidade da situação investigada, é possível a infiltração  de 

agentes de polícia em tarefas da investigação, 

independentemente de prévia autorização judicial. 

ASSERTIVA INCORRETA. O item narra situação que 

implicará atuação do Poder Judiciário a fim de que a 

diligência possa ser efetivada, pois a lei não confere ao 

delegado de polícia poder para decretar infiltração de 

agentes. Inteligência do art. 10 da Lei 12.850/2013, que 

exige circunstanciada, motivada e sigilosa autorização 

judicial para implementação dessa medida.  

Art. 10.  A infiltração de agentes de polícia em tarefas de 

investigação, representada pelo delegado de polícia ou 

requerida pelo Ministério Público, após manifestação 

técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso 

de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, 

motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá 

seus limites.  

 
 

Julgue os itens a seguir, relativos a modelos teóricos da 

criminologia. 

103 Conforme a teoria ecológica, crime é um fenômeno natural e o 

criminoso é um delinquente nato possuidor de uma série de 

estigmas comportamentais potencializados pela desorganização 

social. 

ASSERTIVA INCORRETA. A teoria ecológica 

encontra-se entre as chamadas teorias sociológicas da 

criminalidade, cujo foco de análise encontra-se na 

coletividade examinada, não em um indivídou isolado. 
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São estes os ensinamentos do Prof. Alexandre 

Herculano sobre a teoria ecológica ou escola de 

Chicago: 

“O ponto de atenção das teorias ecológicas estudadas 

por autores como Park, Burgess, Mckenzie, Shaw, 

Mckay, etc, é a cidade como uma unidade ecológica. 

Suas teses fazem uma relação entre o processo de 

criação de novos centros urbanos e a criminalidade.  

“A cidade produz delinqüência, concentrada em áreas 

específicas (delinquency areas).  

O efeito criminógeno dos aglomerados urbanos é 

explicado pelos conceitos de desorganização e 

contágio, bem como pelo debilitamento do controle 

social nesses centros. A deteriorização dos “grupos 

primários” (família), a superficialidade das relações 

interpessoais, a alta mobilidade, a perda das raízes, a 

crise dos valores tradicionais e familiares, a 

superpopulação, a tentadora proximidade às áreas 

comerciais e industriais onde se acumula riqueza e o 

enfraquecimento do controle social criam um meio 

desorganizado e criminógeno”. 

Para fechar, cumpre esclarecer que as características 

apresentadas na assertiva (crime como fenômeno 

natural e criminoso como delinquente nato) dizem 

respeito à escola Positiva. 

 

104 De acordo com a teoria da anomia, o crime se origina da 

impossibilidade social do indivíduo de atingir suas metas 

pessoais, o que o faz negar a norma imposta e criar suas 

próprias regras, conforme o seu próprio interesse. 

 ASSERTIVA CORRETA. De acordo com tal teoria, 

desenvolvida por Merton e Durkheim, e também 

chamada de Estrutural-funcionalista: 

 Os desvios são um fenômeno normal dentro de 

toda a estrutura social. 

 As causas dos desvios não devem ser procuradas 

em fatores bioantropológicos e naturais e em 

nenhuma situação patológica de estrutura social. 

 O desvio somente é considerado negativo quando 

ultrapassados certos limites, causando um 

desvalor ao sistema de regras. 

 Quando o desvio está dentro dos limites 

esperados, ele é um fator NECESSÁRIO dentro 

de uma sociedade.  

 O delito faz parte da fisiologia, não da patologia, 

de uma sociedade. 

Além disso, cabe uma explicação: essa teoria 

explica que a sociedade cria METAS e PADRÕES 

para cujo atingimento o indivíduo se esforça. Diante 

da necessidade de alcançar essas metas e padrões o 

indivíduo viola as regras (A – negação; NOMIA – 

regras). 

105 Para a teoria da reação social, o delinquente é fruto de uma 

construção social, e a causa dos delitos é a própria lei; segundo 

essa teoria, o próprio sistema e sua reação às condutas 

desviantes, por meio do exercício de controle social, definem o 

que se entende por criminalidade. 

ASSERTIVA CORRETA. De acordo com essa teoria - 

Teoria do Labeling Approach ou Reação Social ou 

Paradigma de Reação Social ou Etiquetamento ou 

Rotulação, deve ser feita uma crítica à reação do 

sistema penal em relação aos indivíduos que ele 

próprio (sistema penal) vem a considerar como 

criminosos. Ação das instâncias oficiais (Polícias, 

Ministério Público, Sistema Penitenciário etc.). São as 

instâncias formais. 

É o próprio sistema penal que diz o que é crime ou 

não; vale dizer, ele mesmo é quem diz quem é 

criminoso ou não. É o próprio Sistema quem define o 

que vem a ser criminalidade. 
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