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DIREITO PROCESSUAL PENAL – QUESTÕES 56 A 65  

QUESTÃO 56  

D - 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.  

(...)  

 § 6o  O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, 

mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade 

e suas circunstâncias.  

QUESTÃO 57  

A – Para o Professor Afrânio Silva Jardim, Professor da UERJ e Procurador de Justiça 

aposentado do MPRJ, quando se fala em originalidade, se está querendo dizer que o 

direito de ação não pode ser exercido simultaneamente (litispendência), ou mesmo, 

sucessivamente (se houver coisa julgada material). Vale dizer, não litispendência e 

não violação à coisa julgada. A ação tem de ser original e não uma “cópia” de outra 

ainda pendente ou já constante de outro processo apreciado no mérito.  

QUESTÃO 58  

B – O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a Lei Maria da Penha (Lei nº 

11.340/06) atribuiu às uniões homoafetivas o caráter de entidade familiar, ao prever, 

no seu artigo 5º, parágrafo único, que as relações pessoais mencionadas naquele 

dispositivo independem de orientação sexual; cabendo, portanto, a concessão das 

medidas protetivas de urgência previstas naquele diploma legal.  

  

QUESTÃO 59  

C –   

I - O princípio do nemo tenetur se detegere é garantia de que o acusado do 

cometimento de crime não tem a obrigação de colaborar com a apuração de sua 

responsabilidade penal, não se podendo interpretar tal recusa como confissão, já que 

sua omissão não afasta a presunção de inocência; cabendo, exclusivamente, à 

acusação a prova da autoria e materialidade criminosa.  

III – Para o constitucionalista português José Gomes CANOTILHO, diferentemente do 

que ocorre com os  direitos fundamentais, o princípio da  dignidade se apresenta de 
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forma mais difícil de ser concretizado. Para o autor, a Teoria dos cinco componentes 

traz essa concretude. 1° COMPONENTE - INTEGRIDADE FÍSICA E ESPIRITUAL:  

Garante a proteção do corpo e da mente. O corpo é um espaço intangível, nao pode 

ser violado, daí a importância para o Direito Penal.  No processo penal tem-se a 

LIMITAÇÃO DAS PROVAS justamente  para respeitar a dignidade humana. Não pode 

haver tortura, droga da verdade, extração de sangue, inspeção de cavidades, 

intervenções corporais para encontrar drogas. 2° COMPONENTE - MÍNIMO 

EXISTENCIAL (LIBERTAÇÃO DA ANGÚSTIA DA EXISTÊNCIA): Quando não se tem 

o mínimo existencial o homem vive a angústia. Esse princípio tem relevância no que 

tange os serviços de água, luz, débito automático em CC (salário não pode ser 

garantia de um contrato), etc. 3° COMPONENTE - IDENTIDADE E 

DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE: É o direito de ser aquilo que deseja 

ser. O homem quer se singularizar no mundo, escolher sua religião, fazer uma 

tatuagem, etc. Assim todo sistema de padronização avilta a dignidade humana. O 

homem não se resume a um animal que nasce, reproduz e morre. 4° COMPONENTE 

- AUTONOMIA FRENTE AO ESTADO: É o Estado que serve ao homem. O Estado 

não pode ter o domínio total sobre o homem. Tem relação com o "DUE PROCESS OF 

LAW" (devido processo legal). 5° COMPONENTE - IGUALDADE DE TRATAMENTO 

PERANTE A LEI: As pessoas não podem ser diminuídas perante outras. Todos 

possuem a mesma dignidade, essa é uma qualidade inerente a qualquer pessoa, 

independente de sua condição social ou econômica. Existe pelo simples fato de se ser 

humano. Mesmo o preso só tem a restrição da liberdade, mas permanece com a sua 

dignidade.  

FORMULA OBJETO (DÜRIG) Essa teoria traz o que não deve ser considerado como 

dignidade humana. Há violação toda vez que o homem é tratado como um objeto, 

quando o homem é reificado.  No processo penal essa coisificação do homem ocorre 

quando ele perde sua autonomia, sua liberdade.  

QUESTÃO 60  

D – De acordo com o art. 313, I, do Código de Processo Penal, só se admite a 

decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de 

liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; não se computando, portanto, a pena 

prevista em crime culposo, mesmo que praticado em concurso com aquele.  

QUESTÃO 61  

A –   

O inquérito policial é garantia do cidadão, no sentido de que não será processado 

temerariamente nem punido arbitrariamente; traduz uma salvaguarda contra 

apressados e errôneos juízos, formados antes que seja possível uma precisa visão de 

conjunto dos fatos, nas suas circunstâncias objetivas e subjetivas. Pertence ao 

caderno apuratório o papel de evitar acusações infundadas.  

QUESTÃO 62  

D –   



I – Escuta telefônica é a captação da conversa telefônica realizada por terceiro 

com o conhecimento e assentimento de um dos comunicadores e desconhecimento 

do outro.  

II – Interceptação ambiental é a captação da conversa ambiente realizada por 

terceiro sem o conhecimento dos interlocutores.  

No tocante à infiltração de agente policial, o art. 10 da Lei nº 12.850/13 dispõe que a 

infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, 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.  

QUESTÃO 63  

C – De acordo com Luiz Flávio Gomes, Por força do sistema da inadmissibilidade a 

prova ilícita ou ilegítima, portanto, deve ser excluída desde logo dos autos do processo 

(CPP , art. 157). Pelo sistema da admissibilidade a prova não é retirada do processo, 

sendo certo que no final o juiz declara sua nulidade (derivando disso responsabilidade 

penal ou penal e civil a quem usou a prova ilícita).  

O sistema da inadmissibilidade não permite que a prova permaneça no processo: ela 

deve ser prontamente excluída. Exclusão a priori ou imediata (sistema da 

inadmissibilidade) e declaração da nulidade a posteriori (sistema da admissibilidade): 

nisso reside a diferença entre os dois sistemas.  

QUESTÃO 64  

A – De acordo com a LEP, o requisito objetivo para progressão de regime consiste no 

resgate de certa quantidade de pena, prevista em lei, que poderá ser de 1/6 para os 

crimes comuns e 2/5 (se o apenado for primário) ou 3/5 (se o apenado for reincidente), 

para os crimes hediondos ou equiparados, nos termos da Lei n. 11.464/2007.  

No mais, o art. 387, § 2º, do CPP dispõe que o tempo de prisão provisória, de prisão 

administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins 

de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.  

A resposta é uma combinação dos dois preceitos legais.  

QUESTÃO 65  

C – São atos típicos do Delegado de Polícia a portaria de instauração de inquérito 

policial (a partir de notícia crime direta ou indireta); decisão de indiciamento, nos 

termos da Lei nº 12.830/13; representação por prisão preventiva (CPP, art. 311); e 

lavratura do termo circunstanciado (Lei nº 9.099/95, art. 69).  
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