
 
 

PROVA OBJETIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – PROCURADOR 

QUESTÕES DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL  

Prof. Gladson Miranda 

Questão 93 

 

A: correta, Falsidade ideológica - Art. 299, CP – “Omitir, em documento público ou particular, declaração que 

dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com 

o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - 

reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se 

o documento é particular”. 

B: incorreta, Uso de documento falso - Art. 304, CP – “Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou 

alterados, a que se referem os arts. 297 a 302: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração”. 

“Se o investigado, em abordagem de rotina, afirma ao agente da Polícia Rodoviária Federal não possuir Carteira 

Nacional de Habilitação, identificando-se por meio de Carteira de Identidade, e, logo em seguida, o policial 

avista, em sua carteira aberta, documento similar à CNH que o investigado lhe entrega, admitindo tratar-

se de documento falso, não há como se reconhecer na conduta, a priori, o elemento de vontade (de fazer 

uso de documento falso) necessário à caracterização do delito do art. 304 do CP, situação em que a 

apresentação do documento falso à autoridade policial federal não tem o condão de deslocar a 

competência para o julgamento da ação penal para a Justiça Federal. Remanesce, assim, no caso concreto, 

apenas o interesse, em tese, no prosseguimento da investigação do delito previsto no art. 297 do Código 

Penal (falsificação de documento público) que não é de competência da Justiça Federal, por não ofender 

diretamente bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas, na medida 

em que a emissão da Carteira Nacional de Habilitação é incumbência de órgãos estaduais de trânsito”. (STJ 

- CC 148592 / RJ, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 08/02/2017) 

C: incorreta, Falsificação de documento particular - Art. 298, CP – “Falsificar, no todo ou em parte, documento 

particular ou alterar documento particular verdadeiro: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa”. 

D: incorreta, Certidão ou atestado ideologicamente falso - Art. 301, CP – “Atestar ou certificar falsamente, em 

razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus 

ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem: Pena - detenção, de dois meses a um ano”. 

E: incorreta, Falsa identidade - Art. 307, CP – “Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter 

vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: Pena - detenção, de três meses a 

um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave”. 

Gabarito: A 

 

Questão 94 

 

A: correta, Art. 92, CP – “São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função pública ou mandato 

eletivo: a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes 



 
praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; b) quando for 

aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. (...)  

Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente 

declarados na sentença.” 

 

B: incorreta, “Os efeitos genéricos, obrigatórios e automáticos (art. 91, CP) são os seguintes: a) tornar certa a 

obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; b) perda em favor da União, ressalvado o direito da 

vítima e do terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime, quando ilícitos, do produto do delito e do 

proveito auferido pelo agente com a prática criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito 

Penal. Rio de Janeiro, Forense, 2014) 

C: incorreta, Art. 91, CP – “São efeitos da condenação: (...) II - a perda em favor da União, ressalvado o direito 

do lesado ou de terceiro de boa-fé: (...) b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua 

proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.”. O efeito é automático, com base na 

interpretação conjunta com o art. 92. 

“A interpretação a contrario sensu do artigo 92, parágrafo único, do Código Penal, mostra serem tais efeitos 

automáticos, ou seja, não precisam ser expressamente declarados na sentença. Toda condenação os 

produz.” (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: Parte geral. Salvador: JusPodivm, 2015) 

D: incorreta, Art. 91, CP - São efeitos da condenação: (...) II - a perda em favor da União, ressalvado o direito 

do lesado ou de terceiro de boa-fé: (...) b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua 

proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. § 1o  Poderá ser decretada a perda de bens 

ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando 

se localizarem no exterior. 

E: incorreta, Art. 92, CP – “São também efeitos da condenação: (...) II - a incapacidade para o exercício do pátrio 

poder, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado 

ou curatelado.”   

Gabarito: A 

Questão 95 

A: incorreta, “Advocacia administrativa. Art. 117, XI, da Lei n. 8.112/90. Atipicidade. Demissão. Princípio da 

proporcionalidade. 1. Ao servidor é proibido ‘atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições 

públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo 

grau, e de cônjuge ou companheiro’. 2. Para se configurar a infração administrativa mencionada no art. 

117, XI, da Lei n. 8.112/90, a conduta deve ser análoga àquela prevista no âmbito penal (Cód. Penal, art. 

321). Isto é, não basta ao agente ser funcionário público, é indispensável tenha ele praticado a ação 

aproveitando-se das facilidades que essa condição lhe proporciona.” (STJ – MS 7261, Relator Min. Nilson 

Naves, DJ 24/11/2009) 

Advocacia administrativa - Art. 321, CP – “Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 

administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário: Pena - detenção, de um a três meses, ou 

multa”. 

B: incorreta, “O bacharel em Direito que continua a atuar como advogado após ter o exercício profissional 

suspenso pela Ordem dos Advogados do Brasil comete crime mesmo sem provocar dano a terceiro. Com 

essa tese, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região condenou um homem a 3 meses de prisão 



 
pela prática irregular de advocacia. A pena foi substituída pela prestação de serviços à comunidade.” 

(Disponível em: https://www.conjur.com.br/2014-abr-09/advogado-continua-atuar-suspenso-comete-

crime) 

Exercício de atividade com infração de decisão administrativa - Art. 205, CP – “Exercer atividade, de que está 

impedido por decisão administrativa: Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa.” 

 

C: correta, Advocacia administrativa - Art. 321, CP - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado 

perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário: Pena - detenção, de um a três 

meses, ou multa.” 

D: incorreta, “O Sujeito ativo do crime deve ser funcionário público (crime próprio), mas responderá também 

o particular que o auxilia, atuando como “testa-de-ferro”, o que é muito comum na prática. Nesse viés, o 

funcionário público poderá exercer o patrocínio diretamente, sem intermediário (de modo formal e 

explícito), agindo o sujeito ativo junto à repartição pública, através de requerimentos, defesas, justificações, 

cuidados na tramitação de procedimentos, e solicitando providências a outros funcionários etc.” (CARLOS, 

José. Crime de advocacia administrativa. Disponível em: https://oab.grancursosonline.com.br/crime-de-

advocacia-administrativa-por-jose-carlos/) 

E: incorreta, “A consumação se dá no momento em que o agente realiza o ato de patrocinar o interesse 

alheio, por escrito ou oralmente, ainda que não obtenha êxito em beneficiar o particular. Trata-se de 

crime formal.” (CARLOS, José. Crime de advocacia administrativa. Disponível em: 

https://oab.grancursosonline.com.br/crime-de-advocacia-administrativa-por-jose-carlos/) 

Gabarito: C 

Questão 96 

 

A: correta, “O artigo 201, do Código de Processo Penal determina que o juiz ao colher as declarações da vítima 

deverá fazê-lo com as cautelas de inicialmente singularizá-la nas sociedade, destacando-a dos demais 

membros da sociedade pela qualificação.(...) Desta feita, há a possibilidade de falso testemunho, mas 

quando for testemunha nunca como ofendido pela ausência de tomada de compromisso podendo ser 

responsabilizada por denunciação caluniosa.” (Siqueira, Flavio Augusto Maretti Sgrilli. O ofendido no 

processo penal. Disponível em: https://flavioamaretti.jusbrasil.com.br/artigos/225083347/o-ofendido-no-

processo-penal) 

B: incorreta, “o Brasil adota o sistema do livre convencimento motivado (155 do CPP), bem como o sistema 

da íntima convicção (apenas para o júri). Contudo é inegável o fato de que o sistema da prova tarifada 

ainda possui resquícios no processo penal, tendo em vista os fortes ranços inquisitórios que ainda assolam 

alguns dos dispositivos do nosso código e a mentalidade de alguns dos nossos julgadores.” (LIMA, Daniel. 

Sistemas de valoração da prova. Disponível em: https://canalcienciascriminais.com.br/sistemas-valoracao-

prova/) 

“A exigência de perícia, como único meio de prova, representa prestígio do antigo modelo da prova legal ou 

tarifada, que não se coaduna com o vigente, da livre convicção ou persuasão racional, por isso deve ser 

admitida com ponderação, mormente quando existirem outros elementos que refutem ou demonstrem, 

de maneira insofismável, a materialidade delitiva.” (TJ/SC – EI 00002786520178240000, DJ 26/07/2017) 

 



 
C: incorreta, Art. 206, CPP – “A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, 

recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, 

o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-

se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.” 

D: incorreta, Art. 155, CPP – “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 

contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos 

colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”              

Art. 182, CPP – “O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.” 

E: incorreta. O sistema é cruzado, também chamado “cross examination”. As partes fazem as perguntas 

diretamente. Presidencial era quando era feita pelo magistrado. Mas caso a regra não seja observada tem-

se mera nulidade relativa. “INOBSERVÂNCIA  DA  ORDEM  DE  INQUIRIÇÃO  PREVISTA  NO ARTIGO 212 DO 

CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  EIVA  RELATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA  DA  DEFESA.  

MÁCULA SUSCITADA APENAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DO 

PREJUÍZO CONCRETO AO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1.  Eventual  

inobservância  à  ordem  estabelecida no artigo 212 do Código  de  Processo  Penal  caracteriza vício relativo, 

devendo ser arguido  no  momento  processual  oportuno,  com  a  demonstração da ocorrência do dano 

sofrido pela parte, sob pena de preclusão. Precedentes do STJ e do STF. 2.  No  caso  dos  autos,  tendo a 

defesa anuído com a manutenção do sistema  presidencialista de inquirição, não arguido 

tempestivamente a  matéria, e tampouco demonstrado eventual dano concreto acarretado ao  paciente,  

não  há  que  se  falar  em  invalidação do ato, como requerido  na  impetração.  Inteligência  dos  artigos  

571 e 563 do Código  de  Processo  Penal.” (STJ - HC 351325/RS, Relator Min. Jorge Mussi, Julgado em 

21/08/2018, Publicado em 29/08/2018) 

 

Gabarito: A 

Questão 97 

 

A: incorreta, Art. 114, CP – “A prescrição da pena de multa ocorrerá: I - em 2 (dois) anos, quando a multa for 

a única cominada ou aplicada.” 

B: correta, Art. 116, CP – “Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: (...) II - enquanto 

o agente cumpre pena no estrangeiro.” 

C: incorreta, Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do 

crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.” 

D: incorreta, Art. 117, CP – “O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da 

queixa.” 

E: incorreta, Art. 119, CP – “No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena 

de cada um, isoladamente.” 

 

Gabarito: B 

 



 
 

 

Questão 98 

A: correta, Art. 313, Parágrafo único, CPP – “Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida 

sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, 

devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese 

recomendar a manutenção da medida.” 

B: incorreta. Receptação não se encontra no rol dos crimes que admitem prisão temporária, rol este trazido 

pela Lei 7.960/89. Cabívem em tese outro tipo de prisão a preventiva, se preenchidos os requisitos : 

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO 

QUALIFICADA E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. GARANTIA 

DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO (...). A prisão cautelar é medida 

excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em 

observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade. 3. Hipótese em 

que o paciente teve a segregação acautelatória decretada no escopo de garantir a ordem pública, em face 

da gravidade concreta dos delitos imputados, depois de ser preso em flagrante em estabelecimento de sua 

propriedade, enquanto junto com correús manuseava peças de carros subtraídos dias antes e localizados 

por rastreamento, e, no momento da prisão, oferecer quantia em dinheiro (R$ 30 mil) aos policiais para 

evitar a detenção do bando e a apreensão das peças.” 

C: incorreta, Art. 292, Parágrafo único, CPP – “É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os 

atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como 

em mulheres durante o período de puerpério imediato.”    A lei não excpciona crimes hediondos ou 

equiparados como faz a questão. 

D: incorreta, Art. 322, CPP – “A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja 

pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos.” 

E: incorreta. Trata-se a hipótese da questão de flagrante ficto ou presumido (Art. 302, III, do CPP). O que a 

questão traz é o quase-flagrante (Art. 302, II, do CPP) “O do agente que, dando vários tiros na vítima, sai da 

casa desta com a arma na mão, sendo perseguido por vizinhos do ofendido. Não foi detido no exato instante 

em que terminou de dar os disparos, mas a situação é tão clara que autoriza a perseguição e prisão do 

autor. A hipótese é denominada pela doutrina de quase flagrante.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de 

Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro, Forense, 2014) 

Art. 302, CPP - “Considera-se em flagrante delito quem: (...) III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo 

ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração.” 

Gabarito: A 

Questão 99 

A: incorreta, “Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em virtude 

dos princípios da indisponibilidade e da indivisibilidade da ação penal pública incondicionada, considera-se 

inadmissível o arquivamento implícito, podendo o Ministério Público, até a prolação da sentença 

condenatória, aditar a denúncia para fazer incluir fatos novos na inicial acusatória.” (STJ - REsp 1637447/RJ, 

Relator Min. Jorge Mussi, Julgado em 23/08/2018, Publicado em 31/08/2018) 



 
 

B: incorreta, “É dispensável: a existência do inquérito policial não é obrigatória e nem necessária para o 

desencadeamento da ação penal. Há diversos dispositivos no Código de Processo Penal permitindo que a 

denúncia ou queixa sejam apresentadas com base nas chamadas peças de informação, que, em verdade, 

podem ser quaisquer documentos que demonstrem a existência de indícios suficientes de autoria e de 

materialidade da infração penal.” (LENZA, Pedro. Direito Processual Penal Esquematizado. Saraiva, 2013) 

C: correta, Súmula Vinculante 14: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos 

elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com 

competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 

D: incorreta, Art. 51, Lei 11343/06 (Lei de Drogas) - “O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) 

dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto. Parágrafo único.  Os prazos a que 

se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido 

justificado da autoridade de polícia judiciária.” 

E: incorreto, Art. 17, CPP – “A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito.” 

“Se não há requerimento do Ministério Público, a Corte não pode determinar o arquivamento do inquérito sob 

o argumento de delonga para seu encerramento, pena de coarctar a atuação do titular da ação penal, 

mormente quando, como no caso dos autos, a apuração das provas é por demais complexa e específica. 

Ademais, inexiste previsão regimental para este fim.” (STJ – AgRg no Inq. 140/DF) 

Gabarito: C 

Questão 100 

 

A: incorreta. A questão traz hipótese de continência que está no art. 77 do CPP, sendo uma delas o concurso 

formal de crimes. 

Concurso formal - Art. 70. CP – “Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais 

crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, 

mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, 

cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios 

autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.” 

Sobre a conexão.  “estudiosos do tema classificam a continência em objetiva CO subjetiva. a) Subjetiva: quando 

duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração penal. a) Objetiva: quando os crimes são 

cometidos na forma dos artigos 70 , 73 e 74 do Código Penal , ou seja, em concurso formal, na aberratio 

ictus ou aberratio criminis.” (GOMES, Luiz Flávio. Conexão e continência no Processo Penal. Disponível em: 

https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/116269/conexao-e-continencia-no-processo-penal) 

B: incorreta, “Conexão intersubjetiva por reciprocidade: duas ou mais infrações penais cometidas por duas 

ou mais pessoas, umas contra as outras.” (GOMES, Luiz Flávio. Conexão e continência no Processo Penal. 

Disponível em: https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/116269/conexao-e-continencia-no-processo-penal) 

C: incorreta, “Conexão intersubjetiva por concurso: duas ou mais infrações penais praticadas por várias 

pessoas em concurso.” (GOMES, Luiz Flávio. Conexão e continência no Processo Penal. Disponível em: 

https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/116269/conexao-e-continencia-no-processo-penal) 



 
 

D: incorreta, Tem-se aí hipótese de continência, prevista no art. 77, CP – “A competência será determinada 

pela continência quando: I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;  II - no caso de 

infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, § 1o, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal.” 

E: correta, Art. 76, CPP -  “A competência será determinada pela conexão: (...) II - se, no mesmo caso, houverem 

sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em 

relação a qualquer delas.” 

“Na conexão objetiva, as infrações ligadas entre si, ou derivam da mesma causa, ou são engendradas umas 

pelas outras. Para existir a conexão objetiva, não há necessidade de mais nada que a relação de causalidade,  

não    se    cogitando,    por    isso,   de   concomitância, pluralidade de agentes ou concerto prévio. Isto quer 

dizer que nesse conjunto de fatos  que  se  encadeiam  uns  aos  outros,  pelos  elos  da relação de causa e 

efeito, podem ser vários os autores, ou haver um só agente.” (MARQUES, José Frederico. Elementos de 

Direito Processual Penal. Campinas, Millennium, 2000) 

“CONEXÃO OBJETIVA –ocorre quando um crime é praticado para garantir a impunidade, facilitação ou 

assegurar outro, neste caso recomenda-se que o processo seja único (inciso II, art. 76). Exemplo: fuga com 

tiroteio. 

CONEXÃO OBJETIVA TELEOLÓGICA - nada mais é do que aquela na qual o agente pratica um crime visando a 

prática de um segundo. Exemplo: homicídio do segurança para o fim de se sequestrar o seu patrão. 

CONEXÃO OBJETIVA CONSEQUENCIAL OU SEQUENCIAL - pode ser vista como aquela na qual o agente de um 

primeiro crime pratica um segundo crime como forma de assegurar a vantagem antes obtida. Exemplo: 

matar comparsa de roubo para ficar com todo o produto do crime patrimonial, garantir que o primeiro 

crime permaneça oculto. Ocultar o cadáver para que o homicídio não seja descoberto. Matar testemunha 

para que não deponha contrariamente em processo, cuja acusação seja de um crime anterior de roubo.” 

(VANIN, Carlos Eduardo. Conexão e continência no Código de Processo Penal. Disponível em 

https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/187563642/conexao-e-continencia-do-cpp) 

 

Gabarito: E 
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