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PROVA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL  

QUESTÕES DE NOÇÕES DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 

 
Questão 101. E. 
 
 

Errado. 
Comentário: Na verdade, a situação hipotética narrada se alinha de forma mais adequada à previsão específica do art. 
318 do Código Penal (crime próprio de servidor público), a saber: 
        Facilitação de contrabando ou descaminho 
        Art. 318 - Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho (art. 334): 
        Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa 

 
 
Questão 102. C. 
 

Certo. 
Comentário: O delito do art. 334 do CP (Descaminho) é reconhecido como crime formal, o qual não depende da 
constituição definitiva do crédito tributário para sua consumação. 
Esse posicionamento inclusive está consolidado no informativo 904 do STF. 

 
 
Questão 103. C. 
 

Certo.  
 
Comentário: Exatamente.  
Vejamos o que diz o art. 302 do Código de Processo Penal: 
 

Art. 302.  Considera-se em flagrante delito quem: 
I - está cometendo a infração penal; 
II - acaba de cometê-la; 
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que 

faça presumir ser autor da infração; 
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele 

autor da infração. 
 
Segundo a doutrina, o inciso IV é hipótese de flagrante ficto ou presumido, cuja principal diferença para o inciso III está 
na ausência de perseguição. 
 
Analisando a situação hipotética narrada, na qual a PRF monta um bloqueio e intercepta o autor do delito, sem 
perseguição, e o encontra, logo após o crime, com instrumentos que façam presumir ser ele o autor da infração (arma do 
crime), temos a configuração do flagrante ficto em questão. 

 
 
 
 
 
Questão 104. E. 
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Errado. 
Comentário: Questão extraída do art. 304 do CPP: 

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua 
assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das 
testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após 
cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.         
Na verdade, a oitiva do policial condutor do flagrante é realizada antes das demais oitivas em questão. 

 
 
Questão 105. E. 
 

Errado. 
Comentário: Quanto ao flagrante ser obrigatório, não há dúvidas, haja vista que o agente público (PRF) tem o DEVER de 
agir nesse caso. Difere, nesse sentido, da população, a qual tem a FACULDADE de agir, se quiser (flagrante 
FACULTATIVO). 
No entanto, a assertiva se torna incorreta ao afirmar que a ação de prender e o uso da força encontram guarida no 
exercício regular de um direito, quando na verdade estão amparados pelo estrito cumprimento do dever legal. 

 
 
Questão 106. E. 
 

Errada. 
Comentário: Medida provisória não pode ser editada em matéria penal, por força da reserva legal. Só lei em sentido 
ESTRITO (lei ordinária e lei complementar) podem criar crimes, cominar penas e majorar penas de crimes, como no caso 
da assertiva. 

 
 
Questão 107. E. 
 

Errada. 
Comentário: O Direito Penal admite analogia, desde que in bonam partem (para beneficiar o réu ou acusado). Falamos 
disso em nossas aulas.  

 
 
Questão 108. C. 
 

Correto. 
Comentário: Exatamente. Questão extraída do art. 149-A do Código Penal (inciso V c/c §1º, II). Vejamos: 
 
        Art. 149-A.  Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave 
ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de:               
 
I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;                
II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo; 
III - submetê-la a qualquer tipo de servidão; 
IV - adoção ilegal; ou   
V - exploração sexual.  
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 
§ 1o A pena é aumentada de um terço até a metade se: 

II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência; 
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Questão 109. C. 
 

Correto (com possibilidade de anulação ou mudança de gabarito). 
Comentário: De fato, a própria Constituição Federal excepciona a necessidade de mandado no caso de flagrante delito:  
Art. 5º, XI: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 
Entretanto, a questão é polêmica, pois existe entendimento doutrinário no sentido de que o flagrante ficto não seria 
admitido para autorizar a entrada forçada em um determinado domicílio. 
 
A depender da posição adotada pelo CESPE, o gabarito poderá vir como errado. 

 
 
 
Questão 110. E. 
 

Errado. 
Comentário: Questão que pode gerar problemas. O próprio STJ já reconheceu que ainda que o caminhoneiro utilize a 
boleia para dormir, não há que se aplicar a inviolabilidade de domicílio ao caminhão, e no caso narrado, seria possível a 
busca sem mandado.  
Entretanto, há posicionamento doutrinário no sentido contrário, e pode ser que o CESPE surpreenda neste gabarito. 
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