
 

 

 

AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL 

 

CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 
 

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

Processual Penal e de Legislação Especial do concurso para Agente de Polícia Federal/2018.  

 

Espero que possam aproveitar bastante nossos comentários.  Forte Abraço, 

 

 

 
 

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

 
 
 NOÇÕES DE DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

 

De uma forma geral, o nível de complexidade das questões foi médio, com cobrança em cima da 

literalidade da lei, exceto pela questão relativa ao tráfico de drogas interestadual, para cuja solução exigia-se 

conhecimento da jurisprudência do STJ. 

 

 

Destacamos que, surpreendente mesmo foi a pouca quantidade de questões dessas três disciplinas e a 

grande quantidade de questões de informática, estatística e português, o que fez ruir muitos dos prognósticos 

sobre a distribuição das questões da prova. 

 

Vamos à correção em si.
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Com relação à segurança pública e à atuação da Polícia Federal, 

julgue os itens seguintes. 

 

31 A Polícia Federal tem a  atribuição  de  apurar  infrações  que 

exijam repressão uniforme e tenham repercussão 

internacional; infrações que exijam repressão  uniforme,  mas 

que tenham repercussão interestadual, devem ser apuradas 

pelas polícias civis e militares. 

 ASSERTIVA INCORRETA. O examinador fez uma 

confusão com conceitos que são, na verdade, muito claros e 

simples. Vamos vê-los. 

Entre os crimes cuja apuração é de atribuição da PF, o 

constituinte incluiu “outras infrações cuja prática tenha 

repercussão interestadual ou internacional e exija repressão 

uniforme, segundo se dispuser em lei” (art. 144, § 1o , I, 

CRFB).  Ou seja, seguindo aquela conhecida classificação do 

Direito Constitucional, trata-se de norma de eficácia 

limitada, isto é, os crimes com repercussão interestadual ou 

internacional que exijam repressão uniforme só viriam a ser 

de atribuição da PF quando e se houvesse lei que 

estabelecesse as condições para essa atuação. E essa lei 

existe? Existe: trata-se da Lei 10.446/2002. 

Dessa forma, a PF até tem tal atribuição, mas não da forma 

genérica e aberta citada na assertiva. 

Todavia, este não é o único erro da afirmação. A assertiva 

continua (infrações que exijam repressão  uniforme,  mas que 

tenham repercussão interestadual, devem ser apuradas pelas 

polícias civis e militares). Nesse excerto, o examinador foi 

muito categórico, ou seja, fez uma afirmação muito aberta, 

invalidando sua assertiva. Tais infrações são, em regra, 

apuradas pelas Polícias Civis. Tal regra, porém, comporta 

exceções. E quais seriam as exceções? Já vimos: casos 

previstos na Lei 10.446/2002, em que a PF pode atuar.  

Há mais um erro, no entanto: quanto à atuação da Polícia 

Militar, trata-se de atividade preventiva, ostensiva, não de 

atividade apuratória. 

Sugerimos a leitura e a memorização do art. 144 da CRFB, 

uma vez que são recorrentes questões como essa. Observe a 

questão seguinte. 

 

32 Compete à  Polícia  Federal  exercer,  com  exclusividade,  as 

funções de polícia judiciária da União. 

 ASSERTIVA CORRETA: trata-se da reprodução literal do 

art. 144, § 1º da Constituição – “A polícia federal, instituída 

por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela 

União e estruturado em carreira, destina-se a … 

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia 

judiciária da União”. Voltamos, assim, a sugerir a leitura do 

artigo 144 da Constituição. 

 

Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia   ser produto 

de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de 

José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem a 

autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à 

delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. 

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens 

seguintes. 

33 A receptação praticada por José consumou-se a partir do 

momento em que ele adquiriu o armamento. 

ASSERTIVA CORRETA. O delito de receptação, previsto 

no art. 180 do Código Penal, tem, entre as condutas 

tipificadas, o verbo ADQUIRIR (Art. 180 - Adquirir, 

receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio 

ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para 

que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - 

reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

Classificação  Doutrinária:  crime  comum  (tanto  em relação  

ao  sujeito  ativo,  quanto  em  relação  ao  sujeito  passivo); 

doloso;  comissivo  (e  omissivo  próprio, na  hipótese  de  

ocultar);  material;  instantâneo  (nas hipóteses  de  adquirir  e 

receber)  e  permanente  (nas hipóteses de transportar, 

conduzir ou ocultar). 

O examinador teve o cuidado de usar exatamente o mesmo 

verbo previsto no tipo penal (Depois de adquirir um 

revolver…). Assim o fazendo, não correu risco de ver a 

questão anulada. E asseverou também que a receptação 

consumou-se no momento em que José adquiriu o 

armamento. De fato, a receptação consuma-se com a prática 

de um dos núcleos de seu tipo penal, no caso, adquirir. 

Vale saber o que o STJ pensa sobre o porte de arma adquirida 

ilegalmente: 

O STJ firmou a tese de que há concurso material entre as 

duas condutas: 

“É inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de 

receptação e porte ilegal de arma de fogo, por ser diversa a 

natureza jurídica dos tipos penais” (AgRg no REsp 

1.494.204/RS, DJe 27/03/2017). 

34 Se, durante o processo judicial a que José for submetido, for 

editada nova lei que diminua a pena para o crime de 

receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o 

direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio de aplicação 

da lei vigente à época do fato. 
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 ASSERTIVA INCORRETA. O direito brasileiro é regido 

pelo princípio da retroatividade benigna ou retroatividade 

benéfica ao réu, de forma que, ao contrário do que é afirmado 

na assertiva, o réu será beneficiado, pois será a ele aplicada 

a lei nova, que tem pena mais branda. 

Amplie seus conhecimentos. Que situações 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; 

4) O fato é típico e a nova lei o mantém típico, mas o regula 

de maneira diferente: continuidade típico-normativa (ex.: 

o antigo crime de atentado violento ao pudor, previsto no art. 

214 do Código Penal, que foi revogado pela lei 12.015/09. O 

art. 214 do CP foi revogado; porém, a conduta em si não 

deixou de ser tratada como crime, já que o crime de estupro, 

disciplinado pelo artigo 213 do Código Penal, passou a ter 

nova redação, albergando a conduta antes prevista no art. 

214, CP. 

5) Abolitio criminis: o fato é típico e a lei nova deixa de 

considerá-lo como crime. Art. 2o do CP. 

35 O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza 

administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito 

da autoria e da materialidade do delito. 

 ASSERTIVA CORRETA. O inquérito policial tem natureza 

jurídica de procedimento administrativo pré-processual, 

com viés inquisitivo, prescindível ao oferecimento da 

denúncia, conduzido por delegado de polícia, COM 

VISTAS A APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, A 

MATERIALIDADE E A AUTORIA DAS INFRAÇÕES 

PENAIS, na forma da Lei 12.830/2013: 

Art. 2o  As funções de polícia judiciária e a apuração de 

infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de 

natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.  

§ 1o  Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade 

policial, cabe a condução da investigação criminal por meio 

de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, 

que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da 

materialidade e da autoria das infrações penais. 

§ 2o  Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de 

polícia a requisição de perícia, informações, documentos e 

dados que interessem à apuração dos fatos.  

36 Caso declarações de José sejam divergentes de declarações 

de testemunhas da receptação praticada, poderá ser realizada 

a acareação, que é uma medida cabível exclusivamente na fase 

investigatória. 

ASSERTIVA INCORRETA. A acareação pode acontecer na 

fase pré-processual (inquérito policial) ou processual (ação 

penal ou cautelar de produção antecipada de provas, por 

exemplo), contrariando o que foi dito na assertiva, na qual se 

afirma que ela é restrita à fase investigatória. 

Veja-se o que diz o art. 6o do CPP sobre a fase de inquérito: 

Art. 6o  Logo que tiver conhecimento da prática da infração 

penal, a autoridade policial deverá: … 

VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a 

acareações; 

Todavia, a par desse dispositivo, o CPP tem muitos outros, 

que tratam justamente sobre a acareação em procedimentos 

judiciais, como o art. 185, § 8o, CPP (acareção do preso); art. 

Art. 229, caput e parágrafo único do CPP (detalhamento do 

procedimento de acareação); art. 400 (acareção na audiência 

de instrução e julgamento); arts. 411 e 473, § 3o, CPP 

(acareação nos procedimentos especiais). 

37 Os agentes de polícia podem decidir, discricionariamente, 

acerca da conveniência ou não de efetivar a prisão em flagrante 

de José. 

 ASSERTIVA INCORRETA. A autoridade policial e os 

agentes de polícia DEVERÃO (ou seja, são obrigados a) 

prender quem quer que esteja em flagrante delito, não 

havendo, para eles, qualquer discricionariedade. Na verdade, 

a lei faculta a QUALQUER DO POVO prender quem quer 

que esteja em flagrante delito. Eis a redação do art. 301 do 

CPP: 

Art. 301.  Qualquer do povo poderá e as autoridades 

policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja 

encontrado em flagrante delito. 
 

 

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

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base em 

disposições das Leis n.os 9.605/1998, 11.343/2006 e 13.445/2017. 

38 Durante uma vistoria, no estado do Paraná, em passageiros 

que viajavam de ônibus de Foz do Iguaçu – PR para 

Florianópolis – SC, policiais rodoviários federais encontraram 

seis quilos de maconha na mochila de Lucas, que foi preso em 

flagrante delito. Nessa situação, no cálculo da pena de Lucas, 

não se  considerará  a  majorante  do  tráfico  interestadual de 

drogas, pois a transposição da fronteira entre os estados ainda 

não tinha ocorrido. 

 ASSERTIVA INCORRETA. A majorante será sim aplicada.  

Eis o que diz a Lei 11.343/2006, art. 40:  As penas previstas 

nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a 

dois terços, se: … 

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou 

entre estes e o Distrito Federal; 
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E eis o que diz o STJ, por meio de Súmula, sobre esse 

dispositivo: 

Súmula 587, STJ: Para a incidência da majorante prevista no 

artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva 

transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo 

suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar 

o tráfico interestadual. 

Se quiser aprofundar seus conhecimentos, leia os seguintes 

julgados: 

STF. 1ª Turma. HC 122791/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 

julgado em 17/11/2015 (Info 808).  

STJ. 6ª Turma. REsp 1370391/MS, Rel. Min. Rogerio 

Schietti Cruz, julgado em 03/11/2015 

39 Em determinado estado da Federação, vários imigrantes foram 

encontrados em situação irregular e notificados pessoalmente 

para proceder à regularização migratória em prazo não 

superior a sessenta dias. Nesse caso, o imigrante que não 

regularizar sua situação poderá ser deportado e, iniciado o 

procedimento administrativo de deportação, a Defensoria 

Pública da União deverá ser notificada para que possa prestar 

a devida assistência ao deportando. 

ASSERTIVA INCORRETA, segundo pensamos. A Lei fala 

em regularização em prazo NÃO INFERIOR a 60 dias (art. 

50, § 1o, Lei de Imigração). Sobre a notificação do caso à 

defensoria pública, essa previsão se encontra no art. 51, § 1o, 

Lei de Imigração. 

ATENÇÃO: a banca considerou a assertiva CORRETA. Por 

tudo que expusemos, acreditamos que haverá troca de 

gabarito. 

40 Em operação da Polícia Federal, um cidadão foi flagrado 

tentando pescar  em  local  interditado  por  órgão  federal.  

O pescador argumentou que, apesar da tentativa, não obteve 

êxito na pesca. Nessa situação, mesmo sem o sucesso 

pretendido, o pescador responderá por crime previsto na lei 

que tipifica os crimes ambientais. 

 

 ASSERTIVA CORRETA. O cidadão responderá por ter 

praticado pescaria em local proibido, independentemente de 

obter sucesso com a pesca. Vide Lei Ambiental, art. 34. 

Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em 

lugares interditados por órgão competente: 

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as 

penas cumulativamente. 

 

 

 

 

 

É ISSO. 

ESPERO TER AJUDADO. 

BONS ESTUDOS! 
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