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Direito Processual Penal – Prof. Flavio Milhomem 
  

  
Questão nº 66 

  
Comentário: gabarito letra “C”. 
 

A investigação de crimes não é exclusividade da policia judiciária, seja ela 
federal ou estadual; cabendo ao Ministério Público, por exemplo, a realização 
de investigações por conta própria, de acordo com a LC 75/93. 

 
 
 
Questão nº 67 

  
Comentário: gabarito letra “A”. 
 

O interrogatório judicial não se trata, verdadeiramente, de um meio de prova, 
mas de defesa; no entanto, quando encontra harmonia com as demais provas 
trazidas aos autos do processo criminal, deve ser valorado pelo juiz na 
formação de seu convencimento.  

 
O interrogatório judicial não se trata, verdadeiramente, de um meio de prova, 
mas de defesa; no entanto, quando encontra harmonia com as demais provas 
trazidas aos autos do processo criminal, deve ser valorado pelo juiz na 
formação de seu convencimento.  
 

 
Questão nº 68 

  
Comentário: gabarito letra “A”. 
 

A investigação de crimes não é exclusividade da policia judiciária, seja ela 
federal ou estadual; cabendo ao Ministério Público, por exemplo, a realização 
de investigações por conta própria, de acordo com a LC 75/93. 

 
 

 
Questão nº 69: 

  
Comentário: gabarito letra “B”. 
 

A investigação de crimes não é exclusividade da policia judiciária, seja ela 
federal ou estadual; cabendo ao Ministério Público, por exemplo, a realização 
de investigações por conta própria, de acordo com a LC 75/93. 
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Questão nº 70 

  
Comentário: gabarito letra “E”. 
 

            L. 7.960/89. Art. 1° Caberá prisão temporária: 
      (...) 
       III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova 
admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos 
seguintes crimes: 
      (...) 
      d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); 
      (...). 
              Art. 2° A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da 
representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, 
e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de 
extrema e comprovada necessidade. 
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