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Direito Processual Penal
Inquérito Policial
1) CESPE - DPF/PF/2004
Com relação ao direito processual penal, julgue o item subseqüente.
No inquérito policial em que figure como indiciado um inimigo do delegado de polícia
responsável pelas investigações, o Ministério Público oporá exceção de suspeição em relação a
esse delegado.
Certo
Errado

2) CESPE - DPF/PF/2004
Com relação ao direito processual penal, julgue o item subseqüente.
Considere que o delegado de polícia de determinada circunscrição tenha ordenado diligências
em outra, sem ter expedido carta precatória, requisições ou solicitações.
Nessa situação, não houve nulidade no inquérito policial respectivo.
Certo
Errado

3) CESPE - DPF/PF/2013
No item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada em
relação ao inquérito policial e suas peculiaridades, às atribuições da Polícia Federal e ao sistema
probatório no processo penal brasileiro.
Uma quadrilha efetuou ilegalmente diversas transações bancárias na modalidade de saques e
transferências eletrônicas em contas de inúmeros clientes de determinada agência do Banco do
Brasil. A instituição financeira ressarciu todos os clientes lesados e arcou integralmente com os
prejuízos resultantes das fraudes perpetradas pelo grupo. Nessa situação hipotética, cabe à
Polícia Federal a instauração do inquérito policial, porquanto a ela compete, com exclusividade, a
apuração de crimes praticados contra bens e serviços da União.
Certo
Errado

3
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Direito Processual Penal
Delegado da Polícia Federal

4) CESPE - DPF/PF/2013
No item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada em
relação ao inquérito policial e suas peculiaridades, às atribuições da Polícia Federal e ao sistema
probatório no processo penal brasileiro.
Um delegado da Polícia Federal instaurou inquérito policial, mediante portaria, para investigar a
conduta de deputado federal suspeito da prática de crimes contra a administração pública.
Intimado para oitiva nos autos, o parlamentar impetrou habeas corpus contra o ato da autoridade
policial, sob o argumento de usurpação de competência originária do STF. Nessa situação
hipotética, assiste razão ao impetrante, visto que, para a instauração do procedimento policial, é
necessário que a autoridade policial obtenha prévia autorização da Câmara dos Deputados ou do
STF.
Certo
Errado

Auxiliares da Justiça
5) CESPE - DPF/PF/2013
Acerca da custódia cautelar e suas modalidades, dos atos processuais e seus sujeitos, bem como
da ação penal, julgue o item que se segue.
Considere que, no curso de inquérito policial em que se apure crime de ação pública
incondicionada, quando da primeira remessa dos autos ao Poder Judiciário com solicitação de
retorno para novas diligências, a vítima do delito requeira a sua habilitação nos autos como
assistente de acusação. Nessa situação, o pedido deve ser negado, visto que a figura do assistente
é admitida no processo somente após o recebimento da denúncia e antes do trânsito em julgado
da sentença.
Certo
Errado

Interrogatório do réu
6) CESPE - DPF/PF/2013
No item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada em
relação ao inquérito policial e suas peculiaridades, às atribuições da Polícia Federal e ao sistema
probatório no processo penal brasileiro.
José foi indiciado em inquérito policial por crime de contrabando e, devidamente intimado,
compareceu perante a autoridade policial para interrogatório. Ao ser indagado a respeito de seus
dados qualificativos para o preenchimento da primeira parte do interrogatório, José arguiu o
direito ao silêncio, nada respondendo. Nessa situação hipotética, cabe à autoridade policial
alertar José de que a sua recusa em prestar as informações solicitadas acarreta responsabilidade
penal, porque a lei é taxativa quanto à obrigatoriedade da qualificação do acusado.
Certo
Errado
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Competência
7) CESPE - DPF/PF/2013
Acerca da custódia cautelar e suas modalidades, dos atos processuais e seus sujeitos, bem como
da ação penal, julgue o item que se segue.
Em se tratando de ações penais privadas, prevalece, no processo penal, a competência de foro,
com preponderância do interesse do queixoso no que diz respeito à distribuição territorial da
competência.
Certo
Errado

8) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
Acerca do direito processual penal, julgue o item que se segue.
Se um indivíduo praticar crime de estelionato mediante uso de cheque sem provisão de fundos, a
competência para processar e julgar o crime será do foro do local em que o cheque foi emitido, e
não o do local da recusa ao pagamento.
Certo
Errado

9) CESPE - DPF/PF/2013
No item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada em
relação ao inquérito policial e suas peculiaridades, às atribuições da Polícia Federal e ao sistema
probatório no processo penal brasileiro.
Uma quadrilha, em determinado lapso temporal, realizou, em larga escala, diversos roubos de
cargas e valores transportados por empresas privadas em inúmeras operações interestaduais, o
que ensejou a atuação da Polícia Federal na coordenação das investigações e a instauração do
competente inquérito policial. Nessa situação hipotética, findo o procedimento policial, os autos
deverão ser remetidos à justiça estadual, pois a atuação da Polícia Federal não transfere à justiça
federal a competência para processar e julgar o crime.
Certo
Errado

Procedimentos
10) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
Com base no entendimento do STF, julgue o item a seguir.
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Considere a seguinte situação hipotética.
Determinado indivíduo reúne todos os requisitos objetivos e subjetivos permissivos da
suspensão condicional do processo. Não obstante, e apesar de haver o juiz intimado o Ministério
Público para manifestar-se sobre o assunto, o promotor de justiça recusou-se a oferecer a
proposta de suspensão do processo.
Nessa situação, se o juiz dissentir da conduta do promotor, deverá encaminhar os autos ao
procurador-geral de justiça.
Certo
Errado

11) CESPE - DPF/PF/2013
Fábio, delegado, tendo recebido denúncia anônima na qual seus subordinados eram acusados de
participar de esquema criminoso relacionado ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes,
instaurou, de imediato, inquérito policial e requereu a interceptação das comunicações
telefônicas dos envolvidos, que, devidamente autorizada pela justiça estadual, foi executada pela
polícia militar.
No decorrer das investigações, conduzidas a partir da interceptação das comunicações
telefônicas, verificou-se que os indiciados contavam com a ajuda de integrantes das Forças
Armadas para praticar os delitos, utilizando aviões da Aeronáutica para o envio da substância
entorpecente para o exterior.
O inquérito passou a tramitar na justiça federal, que prorrogou, por diversas vezes, o período de
interceptação. Com a denúncia na justiça federal, as informações colhidas na intercepção foram
reproduzidas em CD-ROM, tendo sido apenas as conversas diretamente relacionadas aos fatos
investigados transcritas nos autos.
Acerca dessa situação hipotética e do procedimento relativo às interceptações telefônicas, julgue
o item.
Ao instaurar imediatamente inquérito policial e requerer as interceptações telefônicas para
averiguar as acusações contra seus comandados, o delegado em questão agiu corretamente, em
obediência ao princípio da moralidade administrativa.
Certo
Errado

12) CESPE - DPF/PF/2013
Fábio, delegado, tendo recebido denúncia anônima na qual seus subordinados eram acusados de
participar de esquema criminoso relacionado ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes,
instaurou, de imediato, inquérito policial e requereu a interceptação das comunicações
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telefônicas dos envolvidos, que, devidamente autorizada pela justiça estadual, foi executada pela
polícia militar.
No decorrer das investigações, conduzidas a partir da interceptação das comunicações
telefônicas, verificou-se que os indiciados contavam com a ajuda de integrantes das Forças
Armadas para praticar os delitos, utilizando aviões da Aeronáutica para o envio da substância
entorpecente para o exterior.
O inquérito passou a tramitar na justiça federal, que prorrogou, por diversas vezes, o período de
interceptação. Com a denúncia na justiça federal, as informações colhidas na intercepção foram
reproduzidas em CD-ROM, tendo sido apenas as conversas diretamente relacionadas aos fatos
investigados transcritas nos autos.
Acerca dessa situação hipotética e do procedimento relativo às interceptações telefônicas, julgue
o item.
Apesar de a lei prever o prazo máximo de quinze dias para a interceptação telefônica, renovável
por mais quinze, não há qualquer restrição ao número de prorrogações, desde que haja decisão
fundamentando a dilatação do período.
Certo
Errado

13) CESPE - DPF/PF/2013
Fábio, delegado, tendo recebido denúncia anônima na qual seus subordinados eram acusados de
participar de esquema criminoso relacionado ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes,
instaurou, de imediato, inquérito policial e requereu a interceptação das comunicações
telefônicas dos envolvidos, que, devidamente autorizada pela justiça estadual, foi executada pela
polícia militar.
No decorrer das investigações, conduzidas a partir da interceptação das comunicações
telefônicas, verificou-se que os indiciados contavam com a ajuda de integrantes das Forças
Armadas para praticar os delitos, utilizando aviões da Aeronáutica para o envio da substância
entorpecente para o exterior.
O inquérito passou a tramitar na justiça federal, que prorrogou, por diversas vezes, o período de
interceptação. Com a denúncia na justiça federal, as informações colhidas na intercepção foram
reproduzidas em CD-ROM, tendo sido apenas as conversas diretamente relacionadas aos fatos
investigados transcritas nos autos.
Acerca dessa situação hipotética e do procedimento relativo às interceptações telefônicas, julgue
o item.
Segundo o entendimento do STF, é permitido, em caráter excepcional, à polícia militar, mediante
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autorização judicial e sob supervisão do MP, executar interceptações telefônicas, sobretudo
quando houver suspeita de envolvimento de autoridades policiais civis nos delitos investigados,
não sendo a execução dessa medida exclusiva da autoridade policial, visto que são autorizados,
por lei, o emprego de serviços e a atuação de técnicos das concessionárias de serviços públicos de
telefonia nas interceptações.
Certo
Errado

14) CESPE - DPF/PF/2013
Fábio, delegado, tendo recebido denúncia anônima na qual seus subordinados eram acusados de
participar de esquema criminoso relacionado ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes,
instaurou, de imediato, inquérito policial e requereu a interceptação das comunicações
telefônicas dos envolvidos, que, devidamente autorizada pela justiça estadual, foi executada pela
polícia militar.
No decorrer das investigações, conduzidas a partir da interceptação das comunicações
telefônicas, verificou-se que os indiciados contavam com a ajuda de integrantes das Forças
Armadas para praticar os delitos, utilizando aviões da Aeronáutica para o envio da substância
entorpecente para o exterior.
O inquérito passou a tramitar na justiça federal, que prorrogou, por diversas vezes, o período de
interceptação. Com a denúncia na justiça federal, as informações colhidas na intercepção foram
reproduzidas em CD-ROM, tendo sido apenas as conversas diretamente relacionadas aos fatos
investigados transcritas nos autos.
Acerca dessa situação hipotética e do procedimento relativo às interceptações telefônicas, julgue
o item.
Autorizadas por juízo absolutamente incompetente, as interceptações telefônicas conduzidas pela
autoridade policial são ilegais, por violação ao princípio constitucional do devido processo legal.
Certo
Errado

15) CESPE - DPF/PF/2013
A respeito dos processos em espécie, dos princípios que orientam o processo penal e da sentença
criminal, julgue o item.
Nos casos de crimes afiançáveis de responsabilidade do funcionário público, a legislação
processual antecipa o contraditório antes de inaugurada a ação penal, com a apresentação da
defesa preliminar.
Certo
Errado
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16) CESPE - DPF/PF/2013
No item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada em
relação ao inquérito policial e suas peculiaridades, às atribuições da Polícia Federal e ao sistema
probatório no processo penal brasileiro.
Um homem penalmente capaz foi preso e autuado em flagrante pela prática de tráfico ilícito de
entorpecentes. Ao final do processo-crime, o juiz da causa determinou a juntada do laudo
toxicológico definitivo, o que não ocorreu. Nessa situação, de acordo com a jurisprudência do
STJ, não poderá o juiz proferir sentença condenatória valendo-se apenas do laudo preliminar da
substância entorpecente.
Certo
Errado

17) CESPE - DPF/PF/2013
Julgue o item seguinte com base na Lei n.º 11.343/2006.
A autoridade de polícia judiciária deve comunicar ao juiz competente a prisão em flagrante no
prazo improrrogável de cinco dias, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista
ao MP em até vinte e quatro horas.
Certo
Errado

18) CESPE - DPF/PF/2013
Julgue o item seguinte com base na Lei n.º 11.343/2006.
Conforme entendimento pacificado do STJ, a eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso
de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisada à luz do princípio da
razoabilidade, sendo permitida ao juízo, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos
previstos na lei processual penal.
Certo
Errado

19) CESPE - DPF/PF/2013
Julgue o item seguinte com base na Lei n.º 11.343/2006.
O crime de tráfico de drogas é inafiançável e o acusado desse crime, insuscetível de sursis, graça,
indulto ou anistia, não podendo as penas a que eventualmente seja condenado ser convertidas
em penas restritivas de direitos.
Certo
Errado
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20) CESPE - DPF/PF/2013
Julgue o item seguinte com base na Lei n.º 11.343/2006.
É legal a manutenção da custódia cautelar sob o único fundamento da vedação da liberdade
provisória a acusados de delito de tráfico de drogas, consoante a jurisprudência STF.
Certo
Errado

21) CESPE - DPF/PF/2004
De acordo com o entendimento do STF, julgue o item a seguir.
Considere que a Constituição de um estado brasileiro determina que o secretário de Estado de
Educação será julgado pelo tribunal de justiça.
Nessa situação, prevalecerá a competência do tribunal do júri em caso de crime de homicídio
cometido pelo referido secretário em concurso de agentes com pessoa sem foro por prerrogativa
de função.
Certo
Errado

Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória
22) CESPE - DPF/PF/2004
Com relação ao direito processual penal, julgue o item subseqüente.
Em face de crime de ação penal privada, é cabível a decretação de prisão preventiva.
Certo
Errado

23) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
Acerca do direito processual penal, julgue o item que se segue.
Em crime de ação penal pública condicionada à representação, o delegado de polícia não poderá
prender o autor do crime em flagrante sem a referida representação.
Certo
Errado
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24) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
Acerca do direito processual penal, julgue o item que se segue.
Considere a seguinte situação.
Em crime de extorsão mediante seqüestro, a vítima foi abordada pelos seqüestradores e
conseqüentemente privada de sua liberdade no dia 2/2/2004, tendo o crime perdurado até
30/8/2004, quando a vítima foi posta em liberdade após o pagamento do preço do resgate.
Nessa situação, de acordo com o Código de Processo Penal, a prisão em flagrante só poderia ser
feita até o dia 12/2/2004, após o que seria necessária ordem judicial para se efetuar a prisão.
Certo
Errado

25) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
Acerca do direito processual penal, julgue o item que se segue.
É cabível a prisão preventiva de indivíduo acusado da prática de homicídio culposo, desde que a
prisão seja decretada para assegurar a aplicação da lei penal e que haja prova do crime e indícios
de autoria.
Certo
Errado

26) CESPE - DPF/PF/2004
Com relação ao direito processual penal, julgue o item subseqüente.
Considere a seguinte situação hipotética.
Evandro é acusado de prática de homicídio doloso simples contra a própria esposa.
Nessa situação, recebida a denúncia pelo juiz competente, é cabível a decretação da prisão
temporária de Evandro, com prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, haja vista tratar-se
de crime hediondo.
Certo
Errado

Nulidades
27) CESPE - DPF/PF/2004
De acordo com o entendimento do STF, julgue o item a seguir.
A inobservância da competência penal por prevenção gera nulidade absoluta do processo.
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Certo
Errado

Habeas Corpus
28) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
Com base no entendimento do STF, julgue o item a seguir.
É incabível habeas corpus em relação a decisão condenatória a pena exclusivamente de multa.
Certo
Errado

Gabarito
1) Errado
6) Certo
11) Errado
16) Certo
21) Certo
26) Errado

2) Certo
7) Errado
12) Certo
17) Errado
22) Certo
27) Errado

3) Errado
8) Errado
13) Certo
18) Certo
23) Errado
28) Certo

4) Errado
9) Certo
14) Errado
19) Errado
24) Errado

5) Certo
10) Certo
15) Certo
20) Errado
25) Errado
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