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Questão 111. E.

Temos ai que João foi flagrado praticando o crime previsto no artigo 244-A do ECA, vejamos:

Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2o desta Lei,

à prostituição ou à exploração sexual

O examinador  tentou  colocar  um consentimento  da  vítima,  que  no  caso  é  menor  de  idade,  e  como  bem

sabemos, esse consentimento não afasta a conduta criminosa de João.

Gabarito, questão ERRADA

 
Questão 112. E.

Uma questão sobre o estatuto do desarmamento e como vimos em nossas aulas eu afirmei que seria cobrado pelo

menos um item sobre essa lei. Como bem sabemos, apesar de tratarmos sobre o estatuto do desarmamento, a lei não

trata somente sobre armas, mas também sobre munições e acessórios. Portanto, Sandro responderá pelo crime previsto

no artigo 14 do Estatuto e Eurípedes pelo crime previsto no artigo 16 do mesmo Estatuto.

Gabarito, questão ERRADA

Questão 113. C.

Essa questão, eu particularmente achei mal elaborada. O jovem que ofertou droga, realmente responderá por crime, que

está previsto no artigo 33, §3° da lei 11.343/06, que tem como pena a detenção de seis meses a um ano. O problema

está no final do item. O examinador afirmou que o outro jovem estaria sujeito a uma pena diversa da detenção. A

questão que eu achei mal elaborada foi porque não deixou muito claro se esse jovem estava portando a droga ou teria

usado a droga. E o que isso interfere professor? O crime previsto no artigo 28 da lei 11.343/06 visa reprimir o porte de

drogas para consumo pessoal e não o uso de drogas. Então o que eu marco? Eu entendo que o item está correto pela

redação inicial da questão, que afirma que “um policial rodoviário federal encontrou dois jovens, maiores e capazes,

consumindo drogas no acostamento...”.  Com essa situação hipotética descrita podemos imaginar que os dois foram

encontrados portando a droga para consumo pessoal, mas como eu disse eu achei a questão mal elaborada, porém

acredito que a banca trará o gabarito como correto.

Gabarito, questão CERTA



Questão 114. E.

Essa também é uma questão que não está tão bem elaborada. Porém, vamos resolver a questão sem causar muitos

problemas. O fato de João ter sido flagrado supostamente cometendo um crime contra a fauna não necessariamente

fará com que ele responda por esse delito, já que o artigo 37 da lei de crimes ambientais nos traz as excludentes de

ilicitude.

Gabarito, questão ERRADA 

Questão 115. C.

Em nosso edital temos dois decretos que tratam sobre a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é

o Decreto 5.848/06 e o Decreto 7.901/13, que derrogou uma parte do decreto anterior. O decreto 7.901/13 estabelece a

coordenação tripartite da PNETP que é composta pelo Ministério da Justiça, Secretaria de Políticas para as Mulheres da

Presidência da República e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O examinador não afirmou que

somente órgãos da Presidência da República coordenam a PNETP, nos trouxe a informação que vários órgãos coordenam

a política.  Eu  marcaria  essa  questão  como correta,  já  que  temos  sim dois  órgãos  da  Presidência  da  República  na

coordenação tripartite da Política. Caso o examinador nos traga esse item como incorreto poderemos recorrer nesse

sentido, de que não foi dito que somente órgãos da Presidência coordenam.

Gabarito, questão CERTA
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