
 
 
ANÁLISE DAS QUESTÕES DE DIREITO E PROCESSO PENAL DO CONCURSO PARA O PROVIMENTO DAS 

VAGAS DOS CARGOS DE INSPETOR E ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL DO RS 

 

DIREITO PENAL 

 

QUESTÃO 27  

Em relação à teoria geral da norma penal, assinale a alternativa CORRETA.  

A) Dentre os princípios gerais do Direito Penal, pode-se citar o princípio da exclusiva proteção de bens 

jurídicos e o princípio da intervenção mínima. 

B) Os princípios só podem ser explícitos, ou seja, positivados no ordenamento jurídico.  

C) O princípio da igualdade (ou da isonomia) não está previsto de maneira expressa na CF/1988.  

D) O princípio da presunção de inocência (ou da não culpa) expresso na CF/1988 no artigo 5º, inciso LVII, 

determina que ―ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória. Destarte, não é aceitável a decretação (excepcional) de uma prisão temporária ou 

preventiva sobre alguém sobre o qual pairam indícios suficientes de autoria, mas que ainda não pode ser 

considerado culpado. 

E) O princípio da ofensividade ou lesividade (nullum crimen sine iniuria) não exige que fato praticado 

ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 

Análise global: o tema da questão – princípios – está contemplado no edital. 

Análise das assertivas: 

 Assertiva A. Correta. A exclusiva proteção de bens jurídicos e a intervenção mínima são dois 

princípios aplicáveis ao Direito Penal. 

 Assertiva B. Incorreta. Exatamente por orientarem a aplicação das normas penais, os 

princípios, no mais das vezes, não são positivados. 

 Assertiva C. Incorreta. O princípio da igualde formal está explicitado no art. 5º, “caput”, da 

CRFB 

 Assertiva D. O princípio da presunção (ou estado jurídico) da inocência (ou da não-

culpabilidade) não impede, em casos excepcionais, a decretação das prisões provisórias 

preventiva e temporária, desde que observados os requisitos legais. 

 Assertiva E. Incorreta. É exatamente o contrário. O princípio da lesividade exige lesão ou, no 

mínimo, ameaça a bem jurídico tutelado. 

Abordagem: A questão era resolvida por doutrina e textos da CRFB. 

Comentários: O tema foi vencido na Missão 3 do GOE – Grupo de Orientação de Estudos. 

Conclusão: Não cabe recurso. 

 

 

 



 
 
QUESTÃO 28 

A regra geral em direito é a aplicação da lei vigente à época dos fatos (tempus regit actum). Considerando 

o conceito e o alcance da lei penal no tempo, assinale a alternativa INCORRETA.  

A) Exceção à regra geral é a extra-atividade, ou seja, a possibilidade de aplicação de uma lei a fatos 

ocorridos fora do âmbito de sua vigência. O fenômeno de extra-atividade, no campo penal, realiza-se em 

dois ângulos: retroatividade e ultra-atividade.  

B) A ultra-atividade é a aplicação da norma penal benéfica a fato criminoso acontecido antes do período 

da sua vigência.  

C) O Código Penal Brasileiro, no artigo 2º, faz referência somente à retroatividade, pelo fato de estar 

analisando a aplicação da lei penal sob o ponto de vista da data do fato. Desta maneira, ou se aplica o 

princípio-regra (tempus regit actum), se for o mais benéfico, ou se aplica a lei penal posterior, se for a 

mais benigna (retroatividade).  

D) Para a definição da lei penal mais favorável, deve-se ter em vista, como marco inicial, a data do 

cometimento da infração penal, e, como marco final, a extinção da punibilidade pelo cumprimento da 

pena ou outra causa qualquer. De toda sorte, durante a investigação policial, processo ou execução da 

pena, toda e qualquer lei penal favorável, desde que possível a sua aplicação, deve ser utilizada em favor 

do réu.  

E) A abolição do delito (abolitio criminis) é um fenômeno que ocorre quando uma lei posterior deixa de 

considerar crime determinado fato. Essa hipótese gera a extinção da punibilidade. 

Análise global: o tema da questão – lei penal no tempo e no espaço – está contemplado no edital. 

Análise das assertivas: 

 Assertiva A. Correta. A extra-atividade significa, exatamente, a aplicação da lei penal a fatos 

ocorridos antes ou depois de sua vigência. No primeiro caso, o fenômeno jurídico é 

denominado de retroatividade e, no segundo, de ultra-atividade. 

 Assertiva B. Incorreta. Só se pode adotar a ultra-atividade de uma lei penal aos fatos ocorridos 

durante a sua vigência. 

 Assertiva C. Correta. No “caput”, o dispositivo penal disciplina a “abolitio criminis” e, no 

parágrafo único, a lei que, de qualquer forma, beneficiar o agente (“novatio legis in mellius”). 

Em qualquer dos casos, por se tratar de “lex mitior”, opera-se a retroatividade.  

 Assertiva D. Correta. Embora não haja óbice à aplicação retroativa da “lex mitior” mesmo 

depois de transitado em julgado a sentença condenatória ou extinta a punibilidade, a assertiva 

condiciona à possibilidade de aplicação. Assim, já tendo cumprido toda a pena, nenhum efeito 

prático decorreria de reconhecimento de uma causa de redução de pena, por exemplo. 

 Assertiva E. Correta. É a dicção dos artigos 2º, “caput” e 107, III, do Código Penal. 

Abordagem: A questão era resolvida por doutrina e textos da CRFB. 

Comentários: O tema foi vencido na Missão 4 do GOE – Grupo de Orientação de Estudos. 

Conclusão: Não cabe recurso. 

 

 

 

 



 
 
QUESTÃO 29 

Em relação à falsificação de documento particular e à falsidade ideológica, assinale a alternativa correta.  

A) Reza o Código Penal que a falsificação do documento particular consiste em falsificar, no todo ou em 

parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.  

B) Fotocópias sem autenticação, documentos impressos sem assinatura ou documentos anônimos podem 

ser considerados documentos particulares para efeito do crime de falsificação de documento particular.  

C) O objeto material da falsidade ideológica é tão somente o documento público. 

D) Reza o Código Penal que se o agente é funcionário público e comete o crime de falsidade ideológica, 

prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, a pena 

será aplicada em quádruplo.  

E) O momento consumativo da falsidade ideológica se dá com a efetiva concretização de prejuízo material 

para o Estado ou para o particular. 

Análise global: o tema da questão – crimes contra a fé pública – está contemplado no edital. 

Análise das assertivas: 

 Assertiva A. Correta. É exatamente o que determina o art. 298 do Código Penal. 

 Assertiva B. Incorreta. O parágrafo único do art. 298 do Código Penal equipara a documento 

particular, tão-somente, o cartão de crédito ou débito. 

 Assertiva C. Incorreta. O art. 299 do Código Penal, que descreve o crime de falsidade 

ideológica, contempla tanto documento público quanto particular.  

Assertiva D. Incorreta. Nesse caso, de acordo com o parágrafo único do art. 299 do Código 

Penal, a pena aumenta de sexta parte. 

 Assertiva E. Incorreta. Trata-se de crime formal, que se consuma com a conduta descrita no 

tipo. A ocorrência do resultado desejado pelo agente configura mero exaurimento. 

Abordagem: A questão era resolvida por memorização de artigos do Código Penal e de doutrina 

(acerca do crime formal). 

Comentários: O tema foi vencido na Missão 29 do GOE – Grupo de Orientação de Estudos. 

Conclusão: Não cabe recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
QUESTÃO 30 

A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar... Considerando a citada 

lei especial, assinale a alternativa INCORRETA.  

A) Segundo leitura estrita da lei em análise, configura violência doméstica e familiar contra a mulher 

qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial.  

B) Embora haja decisões isoladas admitindo a aplicação da Lei Maria da Penha a favor de homens, pode-

se dizer que a incidência da citada lei está condicionada à presença de 3 (três) pressupostos não 

alternativos, quais sejam: sujeito passivo mulher; prática de violência física, psicológica, sexual, 

patrimonial ou moral; violência dolos praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, 

ou em qualquer relação íntima de afeto. 

C) Para a caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher, não é necessário que a 

violência seja perpetrada por pessoas de sexo diverso.  

D) Confirmando a discricionariedade dispensada ao trabalho investigatório da autoridade policial, prevê 

a Lei Maria da Penha que a autoridade policial deve colher todas as provas que servirem para o 

esclarecimento do fato e de suas circunstâncias.  

E) As relações pessoais enunciadas na Lei em comento independem de orientação sexual. 

Análise global: o tema da questão – Violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06) 

– está contemplado no edital. 

Análise das assertivas: 

 Assertiva A. Incorreta. Nos termos do art. 5º da Lei Maria da Penha, a violência doméstica e 

familiar contra a mulher deve ser baseada no gênero, o que foi omitido na assertiva. 

 Assertiva B. Correta. Os requisitos são extraídos, essencialmente, dos artigos 5º e 7º da LMP. 

 Assertiva C. Correta. O sujeito ativo da violência pode ser pessoa de qualquer sexo. 

Assertiva D. Correta. É o que determina o art. 12, II, da LMP. 

 Assertiva E. Correta. A afirmativa está de acordo com o art. 2º da LMP. 

Abordagem: A questão era resolvida por memorização de artigos da Lei Maria da Penha. 

Comentários: O tema foi vencido na Missão 33 do GOE – Grupo de Orientação de Estudos. 

Conclusão: Não cabe recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
QUESTÃO 31.  

A Lei nº 11.343/2206 é a atual Lei sobre drogas. Tendo por base os ditames do citado diploma, assinale a 

alternativa CORRETA.  

A) Referido diploma legal institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.  

B) O porte e o cultivo para consumo próprio não configuram crime.  

C) O sujeito ativo do delito previsto no Artigo 33, caput, da lei em comento pode ser qualquer pessoa. 

Trata-se de crime comum. No entanto, a coautoria e a participação não são possíveis nas condutas 

descritas no tipo penal.  

D) Denomina como objeto material dos crimes nela previstos a seguinte expressão: ―substancia 

entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica  

E) No momento em que o agente realiza a conduta típica, se dá a consumação do tráfico de drogas. Todas 

as condutas previstas no artigo 33 da lei em estudo constituem crimes permanentes. 

Análise global: o tema da questão – Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) – está contemplado no edital. 

Análise das assertivas: 

 Assertiva A. Correta. A assertiva está ancorada no art. 1º da Lei 11.343/06. 

 Assertiva B. Incorreta. Embora a questão tenha retornado à análise, pendente de conclusão, 

o STF, no julgamento do RE 430.105 decidiu que o porte de drogas para consumo próprio é 

crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas (LD). 

 Assertiva C. Incorreta. A figura do tráfico ilícito de drogas admite, perfeitamente, coautoria e 

participação. 

Assertiva D. Incorreta. Pelos artigos 1º e 66 da LD, constata-se que o legislador optou por uma 

terminologia mais ampla – droga. 

 Assertiva E. Incorreta. Poucas condutas tipificadas no art. 33 da LD configuram crime 

permanente, ou seja, aquele que se perpetua no tempo, a exemplo de “ter em depósito” e 

“guardar”. 

Abordagem: A questão era resolvida por memorização de artigos da Lei de Drogas, de doutrina (acerca 

do crime permanente) e da jurisprudência do STF. 

Comentários: O tema foi vencido na Missão 30 do GOE – Grupo de Orientação de Estudos. 

Conclusão: Não cabe recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
QUESTÃO 32 

Dos crimes contra a pessoa, destacam-se aqueles que eliminam a vida humana... Considerando os crimes 

contra a vida, assinale a alternativa INCORRETA.  

A) A vida é tratada nesse tópico tanto na forma intra (biológica) quanto extrauterina, protegendo-se, 

desse modo, o produto da concepção (esperança de homem) e a pessoa humana vivente.  

B) O dolo do homicídio pode ser direto (o agente quer o resultado) ou eventual (o agente assume o risco 

de produzi-lo).  

C) A Lei nº 13.104/2015 inseriu o inciso VI no art. 121 do Código Penal: o feminicídio, entendido como a 

morte de mulher em razão da condição do sexo feminino (leia-se, violência de gênero quanto ao sexo).  

D) Infanticídio, segundo dispõe o Diploma Penal Brasileiro, é matar o próprio filho independentemente 

da condição fisiopsicológica do sujeito ativo.  

E) Três são as formas de praticar o induzimento, instigação ou auxilio ao suicídio: nas duas primeiras 

hipóteses (induzimento e instigação), temos a participação moral; já na última (auxilio), material. 

Análise global: o tema da questão – crimes contra a pessoa – está contemplado no edital. 

Análise das assertivas: 

 Assertiva A. Correta. A vida, no capítulo próprio, é tutelada em suas diversas formas, tanto 

intrauterina, pela tipificação dos crimes de aborto, quanto extrauterina, objeto jurídico 

verificado nos crimes de homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio etc. 

 Assertiva B. Correta. É possível admitir tanto o dolo direto quando o indireto (ou eventual) nos 

crimes dolosos contra a vida. 

 Assertiva C. Correta. A referida lei, além de introduzir a figura nas qualificadoras, explicitou a 

condição de sexo feminino no art. 121, § 2º-A, do Código Penal. 

Assertiva D. Incorreta. O infanticídio, modalidade especial de homicídio, exige, como 

elementar típica, a influência de estado puerperal. 

 Assertiva E. Correta. O crime do art. 122 do Código Penal é de tipo misto alternativo, 

contemplando três condutas distintas: induzir (criar a ideia), instigar (reforçar uma ideia 

preexistente) e auxiliar (de qualquer modo, prestar ajuda), as duas primeiras representando 

uma participação moral e, a última, a participação material. 

Abordagem: A questão era resolvida por memorização de artigos da Lei de Drogas e da jurisprudência 

do STF. 

Comentários: O tema foi vencido na Missão 30 do GOE – Grupo de Orientação de Estudos. 

Conclusão: Não cabe recurso. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROCESSO PENAL  

 

QUESTÃO 33 

Após realizarem o roubo de malotes de dinheiro de um carro forte na cidade de Uruguaiana, os 

integrantes de um grupo criminoso fortemente armado dirigiram-se, em fuga, para a cidade de São Luiz 

Gonzaga, por ser ali a sua base operacional. Imediatamente iniciada a perseguição ao grupo, todos os seus 

membros foram presos em flagrante, cerca de duas horas depois, já no território da cidade de São Borja. 

De imediato, a autoridade responsável pela prisão se dirigiu à Delegacia de Polícia de São Borja, com a 

finalidade de apresentar os presos em flagrante e para a tomada das providencias cabíveis pelo Delegado 

de Polícia local. Diante disso, é correto afirmar que:  

A) Em razão de o Código de Processo Penal fixar o juízo da Comarca de Uruguaiana como o competente 

para a análise do auto de prisão em flagrante, todas as pessoas presas deverão ser encaminhadas para 

aquela Comarca, a fim de que a autoridade de polícia lavre, se assim o entender, o respectivo auto.  

B) O Delegado de Polícia, por estar vinculado aos mesmos critérios de competência estabelecidos pelo 

Código de Processo Penal aos Juízes de Direito, deverá se recusar a lavrar o auto de prisão em flagrante, 

pois o juízo competente para o futuro processo criminal é o da Comarca de Uruguaiana.  

C) O Delegado de Polícia, por estar vinculado aos mesmos critérios de competência estabelecidos pela 

Constituição federal aos Juízes de Direito, deverá se recusar a lavrar o auto de prisão em flagrante, pois o 

juízo competente para o futuro processo criminal é o da Comarca de Uruguaiana.  

D) Os Integrantes do grupo deverão ser apresentados, imediatamente, à autoridade de São Borja, que, 

depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará a remoção dos presos.  

E) Os integrantes do grupo deverão ser apresentados, imediatamente, à autoridade de São Luiz Gonzaga, 

por ser ali a base operacional dos criminosos, devendo a autoridade policial, depois de lavrado, se for o 

caso, o auto de flagrante, providenciar a remoção dos presos. 

Análise global: os temas da questão – competência e prisão – estão contemplados no edital. 

Análise geral das assertivas: Embora o Código de Processo Penal (art. 70) adote, como critério 

territorial (“ratione loci”), o local da consumação para firmar a competência para o julgamento da 

infração penal, a lavratura do flagrante observa a regra do art. 290 do mesmo diploma legal, que 

determina a apresentação do preso em flagrante à autoridade local. Desta forma, incumbe à 

autoridade policial do lugar da captura a lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante. 

Abordagem: A questão era resolvida por memorização de artigos do CPP. 

Comentários: O tema foi vencido na Missão 1 do GOE – Grupo de Orientação de Estudos. 

Conclusão: Não cabe recurso. 

 

 

 

 

 

 



 
 
QUESTÃO 34 

Ao finalizar a apuração de um crime contra o patrimônio, a autoridade policial entendeu por indiciar 

Fulano de Tal e Beltrano de Tal, em razão da prática, em tese, do crime de roubo. Após a distribuição do 

inquérito policial junto ao Poder Judiciário, o magistrado competente abriu vista da investigação criminal 

ao Ministério Público, que, ao oferecer a denúncia, entendeu por também acusar Sicrano de Tal. Em vista 

disso, assinale a alternativa correta.  

A) Em razão dos termos constantes na ação penal pública, o Ministério Público deverá requisitar à 

autoridade policial que indicie Sicrano de Tal, afim de que seja respeitado o princípio da congruência entre 

a acusação e o resultado final da investigação criminal.  

B) Em razão dos termos constantes na ação penal pública, o Ministério Público deverá requerer à 

autoridade judicial que determine ao Delegado de Polícia o indiciamento de Sicrano de Tal, a fim de que 

seja respeitado o princípio da congruência entre a acusação e o resultado final da investigação criminal. 

C) Em razão dos termos constantes na ação penal pública, a autoridade judicial, de ofício, poderá 

determinar o indiciamento de Sicrano de Tal, a fim de que seja respeitado o princípio constitucional da 

igualdade entre ele e os demais acusados.  

D) Em respeito ao princípio constitucional da igualdade, a autoridade policial, assim que acusação também 

contra Sicrano de Tal, deverá, de ofício, rever o indiciamento anteriormente realizado, de modo a agregar 

o nome deste ao rol de pessoas indiciadas naquela investigação.  

E) Ainda que a denúncia seja oferecida contra Fulano de Tal, Beltrano de Tal e Sicrano de Tal, o Ministério 

Público e o Poder Judiciário não poderão determinar o indiciamento de pessoa não constante nesse ato, 

por ser ele privativo de Delegado de Polícia. 

Análise global: os temas da questão – inquérito policial e ação penal – estão contemplados no edital. 

Análise das assertivas: 

 Assertiva A. Incorreta. O princípio da congruência não se opera entre relatório da autoridade 

policial e acusação do Ministério Público. A referida garantia processual tem aplicação entre a 

denúncia e a sentença. O representante do Ministério Público não fica vinculado à decisão da 

autoridade policial. Assim, mesmo que a autoridade policial deixe de indiciar, o MP pode 

denunciar e, ao contrário, ainda que o delegado indicie, o órgão ministerial pode requerer o 

arquivamento, o que se justifica pelo princípio constitucional da independência funcional, 

insculpida no art. 127, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil. 

 Assertiva B. Incorreta. Mesmos argumentos da alternativa anterior. 

 Assertiva C. Incorreta. O indiciamento, de acordo com o art. 2º, § 6º, da Lei 12.830/13, é 

privativo de delegado de polícia. 

 Assertiva D. Incorreta. A formação da opinio delicti pelo Ministério Público não impõe dever à 

Autoridade Policial de rever o ato do indiciamento. 

 Assertiva E. Correta. É a dicção do art. 2º, § 6º, da Lei 12.830/13, que dispõe sobre a 

investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. 

 Abordagem: A questão era resolvida por compreensão de artigos do CPP e da CRFB. 

Comentários: O tema foi vencido na Missão 1 do GOE – Grupo de Orientação de Estudos. 

Conclusão: Não cabe recurso. 

 

 



 
 
QUESTÃO 35 

Durante investigação criminal que envolvia uma organização criminosa, houve a necessidade de ser 

decretado o seu sigilo, sob a justificativa de garantir a celeridade das diligências investigatórias. Diante 

disso, é correto afirmar que:  

A) O sigilo somente poderá ser decretado por ordem da autoridade policial presidente daquela 

investigação criminal, em consonância com regra similar presente no Código de Processo Penal.  

B) A justificativa apresentada pela autoridade policial não encontra amparo na legislação brasileira, em 

razão de o Código de Processo Penal somente fazer referência ao sigilo para permitir a elucidação do fato 

ou por exigência do interesse da sociedade.  

C) O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para garantia da 

celeridade e da eficácia das diligências investigatórias.  

D) O sigilo da investigação poderá ser decretado pelo Ministério público com atribuição para o caso em 

concreto, em razão de esse sujeito da persecução penal possuir, dentre suas funções constitucionais, o 

dever de exercício do controle externo da atividade policial.  

E) Decretado o sigilo da investigação criminal, atingirá terceiros alheios a ela, bem como a figura do 

defensor do investigado, permitindo-lhe o acesso somente após a expedição do relatório final por parte 

da autoridade policial, mas antes de sua remessa ao Poder Judiciário. 

Análise global: os temas da questão – organização criminosa e inquérito policial – estão contemplados 

no edital. 

Análise das assertivas: 

 Assertiva A. Incorreta. O art. 23 da Lei 12.850/13 determina que, em se tratando de 

investigação de organização criminosa, o sigilo poderá ser decretado pela autoridade judicial. 

 Assertiva B. Incorreta. É o próprio art. 23 da Lei das Organizações Criminosas que sustenta a 

possibilidade de a autoridade policial representar pelo sigilo para garantir a celeridade e 

eficácia da investigação.  

 Assertiva C. Correta. Assertiva ancorada no referido dispositivo legal. 

 Assertiva D. Incorreta. Não há amparo legal para sustentar o afirmado na assertiva. 

 Assertiva E. Incorreta. O dispositivo referido anteriormente “assegura ao defensor, no 

interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao 

exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os 

referentes às diligências em andamento”. 

Abordagem: A questão era resolvida por memorização de artigos da Lei 12.850/13. 

Comentários: O tema foi vencido na Missão 35 do GOE – Grupo de Orientação de Estudos. 

Conclusão: Não cabe recurso. 

 

 

 

 

 



 
 
QUESTÃO 36 

A autoridade policial está presidindo investigação envolvendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes 

e drogas afins, tendo, em razão dos elementos colhidos até o momento, representado pela prisão 

preventiva de Beltrano de Tal. Em razão do acolhimento dos argumentos apresentados pela autoridade 

policial, o juiz de Direito determinou a prisão preventiva daquela pessoa, ordenando a expedição do 

mandado de prisão e demais formalidades administrativas. Dois dias depois do deferimento judicial do 

pedido de prisão preventiva, a autoridade policial estava em um restaurante de sua cidade, quando nele 

ingressou Beltrano de Tal. Ao avistá-lo, ciente de que não estava com o mandado de prisão consigo, a 

autoridade policial deverá, à luz da legislação processual penal.  

A) Realizar a prisão de Beltrano de Tal, uma vez que, em sendo a infração penal classificada como 

inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, em tal caso, será 

imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado.  

B) Entrar imediatamente em contato com a autoridade judicial, a fim de que seja expedida nova via do 

mandado de prisão, sob pena de realizar uma prisão ilegal, passível de relaxamento pelo Poder Judiciário.  

C) Realizar a prisão de Beltrano de Tal, uma vez que, em sendo a infração penal classificada como 

inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, em tal caso, será, em até 05 

(cinco) dias, apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado.  

D) Representar novamente pela prisão preventiva de Beltrano de Tal, em razão da impossibilidade de 

extração de cópias do mandado de prisão anteriormente expedido.  

E) Realizar a prisão de Beltrano de Tal, uma vez que, em sendo a infração penal classificada como 

inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, em tal caso, será 

imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado. 

Análise global: o tema da questão – prisão – está contemplado no edital. 

Análise geral das assertivas: Em se tratando de crime inafiançável - o tráfico ilícito de drogas é 

inafiançável por expressa disposição dos artigos 5º, XLIII, da CRFB e 323, II, do CPP – o mandado de 

prisão é dispensável, nos termos do art. 287 do Código de Processo Penal. 

Abordagem: A questão era resolvida por memorização de artigos da CRFB e do CPP. 

Comentários: O tema foi vencido na Missão 1 do GOE – Grupo de Orientação de Estudos. 

Conclusão: Não cabe recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
QUESTÃO 37 

A equipe de agentes policiais civis da Delegacia de Polícia da cidade de Pelotas, ao retornar de uma 

operação voltada ao combate ao crime de abigeato, observou que, em plena via pública, uma pessoa saiu 

correndo após avistar a viatura policial em que aquela equipe se encontrava. Desconfiada da conduta 

dessa pessoa, a equipe de agentes policiais realizou a abordagem, solicitando sua identificação. Ao 

identifica-la, constatou-se que essa pessoa era foragida do Estado do Amazonas, tendo contra si, um 

mandado de prisão pela prática do crime de tráfico internacional de drogas, devidamente registrado no 

Conselho Nacional de Justiça, expedido pelo juízo da Comarca de Manaus. Obtida cópia do mandado de 

prisão, é correto afirmar que, seguindo o Código de Processo Penal:  

A) Os agentes policiais civis poderão efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no 

Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu.  

B) Para poder ser efetuada a prisão determinada no mandado de prisão, os agentes policiais civis deverão 

informar a localização da pessoa foragida à autoridade policial hierarquicamente superior a eles, a fim de 

que esta se dirija até o local e formalize a prisão.  

C) Os agentes policiais civis não poderão efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado 

no Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que a competência para sua concretização pertence aos 

agentes da Polícia Federal.  

D) Para poder ser efetuada a prisão determinada no mandado de prisão, os agentes policiais civis deverão 

informar a localização da pessoa foragida ao Delegado de Polícia Federal, a fim de que este se dirija até o 

local e formalize a prisão.  

E) Assim como na prisão em flagrante, qualquer pessoa do povo poderá efetuar a prisão determinada no 

mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça. 

Análise global: o tema da questão – prisão – está contemplado no edital. 

Análise geral das assertivas: A questão era resolvida pelo art. 289-A, incluído no Código de Processo 

Penal em 2011 pela Lei 12.403. Nos termos do § 1º “Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão 

determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da 

competência territorial do juiz que o expediu”.   

Abordagem: A questão dependia de memorização de artigos do CPP. 

Comentários: O tema foi vencido na Missão 1 do GOE – Grupo de Orientação de Estudos. 

Conclusão: Não cabe recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
QUESTÃO 38 

Por meio do Decreto n° 8.766/2016, o Brasil promulgou Convenção Interamericana sobre o 

Desaparecimento Forçado de Pessoas, firmada pela República Federativa do Brasil em 10 de junho de 

1994. Considerando os termos da Convenção promulgada, é correto afirmar que:  

A) Diferentemente do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto internacional dos Direitos Civis e 

Políticos, igualmente ratificados pelo Brasil, a audiência de custódia deverá ser realizada somente pela 

autoridade judiciária competente, não havendo previsão de apresentação da pessoa privada em sua 

liberdade a outra autoridade também com poderes judiciais. 

B) Seguindo a lógica já constante no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, igualmente 

ratificado pelo Brasil, a audiência de custódia poderá ser realizada pela autoridade judiciária competente 

ou outra autoridade também com poderes judiciais.  

C) O juízo competente para o processo e julgamento dos atos constitutivos do delito do desaparecimento 

forçado de pessoas será sempre a Justiça comum estadual ou a justiça militar estadual, a depender do 

fato de o agente policial ser civil ou militar.  

D) O juízo competente para o processo e julgamento dos atos constitutivos do delito do desaparecimento 

forçado de pessoas será sempre a Justiça comum federal ou a justiça militar federal, a depender do fato 

de o agente policial ser civil ou militar.  

E) O prazo para a apresentação da pessoa privada em sua liberdade para a realização da audiência de 

custódia é de até 72 (setenta e duas) horas contadas da distribuição do auto de prisão em flagrante junto 

ao Poder Judiciário. 

 

Análise global: o tema da questão – prisão e tratados e convenções internacionais ratificados pelo 

Brasil – está contemplado no edital. 

Análise geral das assertivas: O artigo XI do Decreto 8.766/2016 determina que “Toda pessoa privada 

de liberdade deve ser mantida em lugares de detenção oficialmente reconhecidos e apresentada, sem 

demora e de acordo com a legislação interna respectiva, à autoridade judiciária competente”. 

Diversamente do Pacto de São José da Costa Rica (art. 8º, 5) e do Pacto de Nova Iorque (art. 9º, 3), que 

determinam a apresentação do preso a um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer 

funções judiciais, a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas só faz 

referência à autoridade judiciária, ou seja, juiz. 

Abordagem: A questão dependia de conhecimento do Decreto 8.766/2016. 

Conclusão: Não cabe recurso. 

 


