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Aulão 01
Direito Processual Penal
1) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética
seguida de uma assertiva a ser julgada em consonância com a doutrina majoritária e
com o entendimento dos tribunais superiores acerca de provas no processo penal,
prisão e liberdade provisória e habeas corpus.
No curso de um processo criminal, antes do interrogatório, foi noticiada a morte do réu
no momento da oitiva das testemunhas de defesa e de acusação. Nessa situação, para
que seja declarada extinta a punibilidade, a morte do réu não poderá ser demonstrada
com base apenas na prova testemunhal.
2) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética
seguida de uma assertiva a ser julgada em consonância com a doutrina majoritária e
com o entendimento dos tribunais superiores acerca de provas no processo penal,
prisão e liberdade provisória e habeas corpus.
Um indivíduo penalmente imputável ameaça, ardilosa e reiteradamente, determinada
pessoa mediante ligações telefônicas de número não identificado, prometendo-lhe
graves malefícios e provocando-lhe intenso temor. Nessa situação, é cabível o
deferimento de pedido de interceptação telefônica formulado pela autoridade policial
competente, para a formação de prova da autoria e da materialidade do delito.
3) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Em relação a inquérito policial, ação penal e competência, julgue o
próximo item, de acordo com o entendimento da doutrina majoritária e dos tribunais
superiores.
É de seis meses o prazo para que o ministro da Justiça requeira a instauração de
inquérito policial em crime de ação penal pública condicionada. Findo esse prazo, operase a decadência do direito de ação.

4) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Em relação a inquérito policial, ação penal e competência, julgue o
próximo item, de acordo com o entendimento da doutrina majoritária e dos tribunais
superiores.
Denúncia anônima sobre fato grave de necessária repressão imediata é suficiente para
embasar, por si só, a instauração de inquérito policial para rápida formulação de pedido
de quebra de sigilo e de interceptação telefônica.
5) Ano: 2018 Banca: CESPE/C Órgão: PC-SE Prova: CESPE - 2018 - PC-SE Delegado de Polícia/Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e deveres individuais e
coletivos e às garantias constitucionais.
No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a
aplicação plena do princípio do contraditório, conforme a jurisprudência dominante.
6) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: MPE-PI Prova: CESPE - 2018 - MPE-PI Analista Ministerial - Área Processual/Durante uma festa, após desentendimentos entre
Carlos e Miro, este proferiu xingamentos racistas contra aquele, o que levou Carlos a
empurrar seu agressor, que caiu em uma mesa de vidro. Com o forte impacto, a mesa
se despedaçou completamente e seus cacos causaram cortes profundos por todo o
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corpo de Miro. Os convidados ligaram para a polícia e para o corpo de bombeiros: Carlos
foi preso em flagrante e Miro foi encaminhado ao hospital, onde ficou internado por cinco
dias, com risco de morte; passou por procedimentos cirúrgicos e, posteriormente, teve
de ficar afastado de sua atividade laboral por trinta e dois dias. O Ministério Público
denunciou Carlos por lesão corporal de natureza grave.
Nessa situação hipotética, a prisão em flagrante de Carlos foi legal, não sendo possível
a concessão de liberdade provisória pela natureza do crime.
7) Ano: 2018 Banca: CESPE/Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 - Polícia
Federal - Escrivão de Polícia Federal/João integra uma organização criminosa que, além
de contrabandear e armazenar, vende, clandestinamente, cigarros de origem
estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira.
A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente.
A busca no depósito onde estão armazenados os cigarros contrabandeados será
precedida da expedição de um mandado de busca e apreensão, que deverá incluir
vários itens, sendo imprescindíveis apenas a indicação precisa do local da diligência e
a assinatura da autoridade que expedir esse documento.

Direito Penal
1) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/ Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue,
considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária.
Situação hipotética: João, penalmente imputável, dominado por violenta emoção após
injusta provocação de José, ateou fogo nas vestes do provocador, que veio a falecer
em decorrência das graves queimaduras sofridas. Assertiva: Nessa situação, João
responderá por homicídio na forma privilegiada-qualificada, sendo possível a
concorrência de circunstâncias que, ao mesmo tempo, atenuam e agravam a pena.

2) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/ Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue,
considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária.
Nos crimes de falsidade documental, considera-se documento particular todo aquele
não compreendido como público, ou a este equiparado, e que, em razão de sua
natureza ou relevância, seja objeto da tutela penal — como cartão de crédito, por
exemplo.
3) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue,
considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária.
No crime de peculato, o proveito a que se refere o tipo penal pode ser tanto material
quanto moral, consumando-se o delito mesmo que a vantagem auferida pelo agente
não seja de natureza econômica.

4) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue,
considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária.
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Situação hipotética: Um indivíduo, penalmente imputável, ameaçou com arma de fogo
um adolescente e subtraiu-lhe todos os pertences, incluindo-se valores e objetos
pessoais. O autor foi preso logo depois, em flagrante delito, todavia, quando da
abordagem policial, já não mais portava a arma utilizada no roubo. Assertiva:Nessa
situação, o agente responderá pelo roubo na forma simples, sendo indispensável a
apreensão da arma de fogo pela autoridade policial para a caracterização da
correspondente majorante do crime.
5) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Cada um do item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida
de uma assertiva a ser julgada, a respeito da aplicação e da interpretação da lei penal,
do concurso de pessoas e da culpabilidade.
Joaquim, penalmente imputável, praticou, sob absoluta e irresistível coação física, crime
de extrema gravidade e hediondez. Nessa situação, Joaquim não é passível de punição,
porquanto a coação física, desde que absoluta, é causa excludente da culpabilidade.

6) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Cada um do item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida
de uma assertiva a ser julgada, a respeito da aplicação e da interpretação da lei penal,
do concurso de pessoas e da culpabilidade.
Um indivíduo, penalmente imputável, em continuidade delitiva, foi flagrado por
autoridade policial no decorrer da prática criminosa de furtar sinal de TV a cabo. Nessa
situação, de acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, aplica-se
a analogia ao caso concreto, no sentido de imputar ao agente a conduta típica do crime
de furto de energia elétrica.
7) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/Órgão: PC-SE Prova: CESPE - 2018 - PC-SE Delegado de Polícia/Em um clube social, Paula, maior e capaz, provocou e humilhou
injustamente Carlos, também maior e capaz, na frente de amigos. Envergonhado e com
muita raiva, Carlos foi à sua residência e, sem o consentimento de seu pai, pegou um
revólver pertencente à corporação policial de que seu pai faz parte. Voltando ao clube
depois de quarenta minutos, armado com o revólver, sob a influência de emoção
extrema e na frente dos amigos, Carlos fez disparos da arma contra a cabeça de Paula,
que faleceu no local antes mesmo de ser socorrida. Acerca dessa situação hipotética,
julgue o próximo item.
Carlos agiu sob o pálio da legítima defesa putativa.

Leis Penais Especiais
1) Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: PC-SE/E/ Prova: CESPE - 2018 - PC-SE Delegado de Polícia/Acerca do tráfico ilícito de entorpecentes, de ações de prevenção
e repressão a delitos praticados por organizações criminosas, de abuso de autoridade
e de delitos previstos na Lei de Tortura, julgue os item que se segue.
Situação hipotética: Uma autoridade policial prolongou, sem autorização judicial, a
execução de prisão temporária de um indiciado, o que levou a defesa deste a
representá-la criminalmente por abuso de autoridade, mediante petição dirigida à
autoridade superior. Assertiva: Nessa situação, a representação é condição de
procedibilidade para a aplicação das sanções penais correspondentes.
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2) Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: PC-SE/C/Prova: CESPE - 2018 - PC-SE Delegado de Polícia/Acerca do tráfico ilícito de entorpecentes, de ações de prevenção
e repressão a delitos praticados por organizações criminosas, de abuso de autoridade
e de delitos previstos na Lei de Tortura, julgue o item que se segue.
Situação hipotética: Um cidadão penalmente imputável, com emprego de extrema
violência, submeteu pessoa homossexual a intenso sofrimento físico e mental,
motivado,
unicamente,
por
discriminação
à
orientação
sexual
da
vítima. Assertiva: Nessa situação, é incabível o enquadramento da conduta do autor
no crime de tortura em razão da discriminação que motivou a violência.
3) Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: PC-SE/C/ Prova: CESPE - 2018 - PC-SE Delegado de Polícia/Acerca do tráfico ilícito de entorpecentes, de ações de prevenção
e repressão a delitos praticados por organizações criminosas, de abuso de autoridade
e de delitos previstos na Lei de Tortura, julgue o item que se segue.
Situação hipotética: Em um mesmo contexto fático, um cidadão foi preso em flagrante
por manter em depósito grande variedade de drogas, entre elas, cocaína, maconha,
haxixe e crack, todas para fins de mercancia. Foram apreendidos também maquinários
para o preparo de drogas, entre eles, uma balança digital e uma serra
portátil. Assertiva: Nessa situação, afastada a existência de contextos autônomos entre
as condutas delitivas, o crime será único.
4) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: PC-SE Prova: CESPE - 2018 - PC-SE Delegado de Polícia/Julgue o item seguinte, referente a crimes de trânsito e a posse e
porte de armas de fogo, de acordo com a jurisprudência e legislação pertinentes.
Situação hipotética: Um policial militar reformado foi preso em flagrante delito por
portar arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal e sem o devido registro do
armamento. Assertiva: Nessa situação, a autoridade policial não poderá conceder
fiança, porquanto o Estatuto do Desarmamento prevê que o fato de a arma não estar
registrada no nome do agente torna inafiançável o delito.
5) Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: PC-SE/E/ Prova: CESPE - 2018 - PC-SE Delegado de Polícia/Julgue o item seguinte, referente a crimes de trânsito e a posse e
porte de armas de fogo, de acordo com a jurisprudência e legislação pertinentes.
O porte de arma de fogo de uso permitido sem autorização, mas desmuniciada, não
configura o delito de porte ilegal previsto no Estatuto do Desarmamento, tendo em vista
ser um crime de perigo concreto cujo objeto jurídico tutelado é a incolumidade física.
6) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 - Polícia
Federal - Agente de Polícia Federal/No item que segue, 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.
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.
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7) Ano: 2016 Banca: CESPE/E,E/Órgão: TJ-DFT Prova: CESPE - 2016 - TJ-DFT Juiz/No que concerne à legislação penal extraordinária, julgue as assertivas.
I - Nos crimes contra o meio ambiente, previstos na Lei n.º 9.605/1998, a suspensão
condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de
liberdade não superior a quatro anos.
II - No caso de reincidência de pessoa jurídica na prática de crimes previstos na lei que
reprime condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, será efeito automático da
condenação a dissolução da pessoa jurídica.
8)
Ano: 2017 Banca: CESPE/E/ Órgão: Prefeitura
de
Belo
Horizonte
MG Prova: CESPE - 2017 - Prefeitura de Belo Horizonte - MG - Procurador Municipal/À
luz do CP e da legislação penal extravagante, JULGUE a assertiva.
É atípica a conduta de fotografar criança em poses sensuais, com enfoque em seus
órgãos genitais, quando estiverem cobertos por peças de roupas.

