
   
  

PROVA MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – ANALISTA DO MPU 

QUESTÕES DE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL 

Prof. Douglas Vargas 

  
111 - ERRADO 

Questão difícil, e baseada em uma jurisprudência bastante singular. 

O entendimento atual do STM está no sentido de que mesmo diante da perda da condição de militar pelo 

acusado, a ação penal pode prosseguir. 

Por esse motivo, item incorreto. 

112 - CERTO 

Outra questão difícil, maldosa, que exige que você decore o art. 88 do CPM (o qual arrola as situações em que 

a suspensão condicional da pena não poderá ser aplicada. Vejamos: 

Art. 88. A suspensão condicional da pena não se aplica: 

I – ao condenado por crime cometido em tempo de guerra; 

II – em tempo de paz: 

a) por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra superior, oficial de 

dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito a superior, de insubordinação, ou 

de deserção; 

113 - CERTO 

Mais uma questão maldosa, a qual exige que você decore tanto o art. 99 quanto o art. 100 do CPM (o primeiro, 

sobre a perda de posto e patente, e o segundo, sobre o rol de crimes nos quais o autor está sujeito à 

declaração de indignidade para o oficialato): 

Art. 99. A perda de posto e patente resulta da condenação a pena privativa de liberdade por tempo superior a 

dois anos, e importa a perda das condecorações. 

Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar condenado, qualquer que seja a 

pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos definidos nos arts. 161, 235, 

240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312. 

Lembrando que o art. 251 do CPM trata do delito de Estelionato. 

114 - ERRADO 

Na verdade, o STM entende que não é cabível a aplicação das medidas do art. 28 da lei Antidrogas (11.343/06) 

aos casos do porte de drogas praticado na esfera castrense. 

 

115 – ERRADO  

 

Opa! Falamos bastante sobre essa definição em nossas aulas. 
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Na verdade, após a alteração trazida pela lei 13.491/2017, houve mudança severa na classificação – e no 

reconhecimento – dos crimes militares. 

Antes, só era possível o reconhecimento de crimes militares previstos no CPM. No entanto, atualmente, o 

próprio CPM prevê uma possibilidade mais extensa do reconhecimento de tais delitos. Vamos relembrar: 

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 

I – os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não 

previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial; 

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados[...] 

Veja, portanto, como há a possibilidade do reconhecimento de um crime militar previsto FORA do Código Penal 

Militar, dependendo das circunstâncias.   

116 - ERRADO  

 

Negativo. O trancamento do IP é medida excepcional. O IPM, via de regra, e assim como ocorre com o IP, 

tem como objetivo a reunião dos elementos para fornecer justa causa para uma posterior ação penal. 

Não faria sentido, portanto, que a falta de indícios OU de materialidade justificassem, por si só, o 

trancamento do procedimento. 

Imagine um delito de homicídio cuja materialidade está confirmada, mas do qual não se faz ideia da autoria. 

Seria adequado trancar o IPM desde logo? Com certeza não. 

 

Item incorreto. 

117 - ERRADO  

 

Após as modificações trazidas pela lei 13.491/2017, firmou-se o entendimento de que a Justiça Militar da 

União possui competência para julgar crimes dolosos contra a vida em determinados casos, entre eles: 

§2º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças 

Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto: 

I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro 

de Estado da Defesa; 

II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante; 

ou 

III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição 

subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição Federal e na forma dos 

seguintes diplomas legais[...] 

 

118 - CERTO 

Exatamente. Em ambos os casos (esfera PENAL e PENAL MILITAR), o STF entende que o interrogatório do 

acusado deve sempre ser o último ato da instrução criminal.  
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119 – CERTO (mas questão não foi bem elaborada) 

Questão polêmica, cheia de brechas para recursos. Talvez seja a mais mal elaborada deste trecho da nossa 

prova. Mas vamos lá: 

Art. 9º do CPM 

III – os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, 

considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: 

a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; 

b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra 

funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo; 

Com mais informações, talvez fosse possível caracterizar a conduta como crime militar, porém o examinador 

não nos informou se o funcionário civil está lotado em Ministério militar ou na Justiça Militar. 

Por isso, a princípio, a questão está correta (estaríamos diante de competência da Justiça Comum. 

 

Entretanto, note ainda uma segunda brecha: E se o servidor civil estiver em lugar sujeito a administração 

militar... estadual (como um quartel da PM, por exemplo)?  

 

Por isso, EM TESE, item correto. Mas ressalto não gostei da elaboração da questão.  

120 - CERTO 

 

E finalmente, uma questão mais simples, extraída da literalidade do art. 8º, G, do CPM: 

Art. 8º Compete à Polícia judiciária militar: 

g) requisitar da polícia civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e exames necessários ao complemento 

e subsídio de inquérito policial militar; 

 

Item correto. 
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