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Questão 75 
ERRADA considerando o que determina o CPP, art. 156:  A prova da alegação 
incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I – ordenar, mesmo 
antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas 
urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da 
medida;    
 
Questão 76 
ERRADA tendo em vista que ninguém é obrigado a produzir prova contra si de acordo 
com o Princípio da não autoincriminação - nemo tenetur se detegere. 
 
Questão 77 
ERRADA considerando o que determina o CPP,  art. 159:  O exame de corpo de delito e 
outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso 
superior. § 1o  Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas 
idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área 
específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do 
exame. 
 
Questão 78 
ERRADA levando em conta a inteligência da Súmula 151 STJ: A competência para o 
processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela 
prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. 
 
Questão 79 
ERRADA tendo em vista que a atribuição investigativa da Polícia Federal não implica 
necessariamente na competência da Justiça Federal para processar e julgar. Há de se 
observar o que determina a Carta Magna no seu art. 109, §5º: Nas hipóteses de grave 
violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de 
assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de 
direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior 
Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de 
deslocamento de competência para a Justiça Federal.   
 
 
 



 

 
Questão 80 
ERRADA levando em conta que a inteligência da Súmula 702 STF: A competência do 
tribunal de justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da 
justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao 
respectivo tribunal de segundo grau. 
 
Questão 81 
CORRETA considerando o entendimento do STF expresso no bojo  Inquérito nº. 2054, 
o Supremo Tribunal Federal. 
 
Questão 82 
CORRETA tendo em vista o entendimento do STF expresso no HC 83.346, rel. min. 
Sepúlveda Pertence, julgamento em 17-5-2005, Primeira Turma, DJde 19-8-2005. 
 
Questão 83 
CORRETA considerando o que determina o CPP, art. 252: O juiz não poderá exercer 
jurisdição no processo em que: I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, 
consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como 
defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da 
justiça ou perito; II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou 
servido como testemunha; III - tiver funcionado como juiz de outra instância, 
pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; IV - ele próprio ou seu cônjuge 
ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, 
inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. 
 
Questão 84 
CORRETA considerando o que determina o CPP, art. 254: O juiz dar-se-á por suspeito, 
e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I - se for amigo íntimo 
ou inimigo capital de qualquer deles; II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou 
descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter 
criminoso haja controvérsia; III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou 
afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que 
tenha de ser julgado por qualquer das partes; IV - se tiver aconselhado qualquer das 
partes; V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; Vl - se 
for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. 
 
Questão 85 
CORRETA considerando o que ordena o CPP, art. 107: Não se poderá opor suspeição às 
autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas, 
quando ocorrer motivo legal. E também levando em conta o que orienta a Súmula 234 
STJ: A Participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal 
não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. 
 
 
 



 

Questão 86 
ERRADA o caso sob exame trata de Flagrante Esperado, que representa uma ação 
legítima da Polícia Judiciária, mas não se subsume a hipótese de Ação Controlada, 
considerando o que ordena a Lei 12850/2013, art. 8º: Consiste a ação controlada em 
retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por 
organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e 
acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à 
formação de provas e obtenção de informações. §1o O retardamento da intervenção 
policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente que, se for 
o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. 
 
Questão 87 
CORRETA a inafiançabilidade de um crime não impede que a Autoridade Judicial 
concede Liberdade Provisória sem fiança. Isso, levando em conta que em nosso 
sistema processual penal a liberdade é a regra e o aprisionamento cautelar é exceção e 
só pode ser levado a efeito em havendo incidência dos requisitos legais. 
 
Questão 88 
CORRETA só haverá a manutenção da prisão preventiva se houver a incidência dos 
requisitos legais do art. 312, CPP. Sem tais requisitos não se justifica tal prisão de 
natureza cautelar. Há de se observar no caso de decretação da prisão preventiva a 
cláusula rebus sic stantibus, ex vi CPP nos seus art. 316, CPP e art. 282: As medidas 
cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...) §5o  O juiz 
poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo 
para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a 
justifiquem. §6o  A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua 
substituição por outra medida cautelar (art. 319).  De outro lado, em sendo o crime 
afiançável, deverá o Juiz conceder liberdade provisória com fiança, ex vi art. 319, CPP: 
São medidas cautelares diversas da prisão: (...) VIII - fiança, nas infrações que a 
admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do 
seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;      
 
Questão 89 
ERRADA considerando o que ordena a LEP no seu art. 197: Das decisões proferidas 
pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. É o Agravo em Execução. 
 
Questão 90 
CORRETA o crime de abuso de autoridade, ex vi Lei 4898/1965 são de ação penal 
pública incondicionada. Logo, aplica-se o art. 5º, CPP: Nos crimes de ação pública o 
inquérito policial será iniciado: I - de ofício; 
 
 
Questão 91 
ERRADA os crimes contra o sistema financeiro, ex vi Lei 7492/1986 são de ação penal 
pública incondicionada, cf. seu art. 26: A ação penal, nos crimes previstos nesta lei, 
será promovida pelo Ministério Público Federal, perante a Justiça Federal. 



 

 
Questão 92  
CORRETA o crime de estupro de vulnerável é crime hediondo e insuscetível de fiança, 
de acordo com a Lei 8072/1990, art. 1º: São considerados hediondos os seguintes 
crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal, consumados ou tentados: (...) VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 
1o, 2o, 3o e 4o); c/c o seu art. 2º: Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: (...) II - 
fiança.  
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