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TEMA: Prisões
1 - (CESPE – JUIZ SUBSTITUTO – 2019) A gravidade específica do ato infracional e o tempo
transcorrido desde a sua prática não devem ser considerados pelo juiz para análise e
deferimento de prisão preventiva. _____

2 - (VUNESP – JUIZ SUBSTITUTO – 2018) A medida cautelar de internação provisória do
acusado só pode ser deferida se o crime for praticado mediante violência ou grave ameaça
e desde que os peritos concluam ser ele inimputável ou semi-imputável, com risco de
reiteração do crime. ____

3 - (VUNESP – JUIZ SUBSTITUTO – 2018) É cabível a substituição da prisão preventiva pela
prisão domiciliar às acusadas gestantes ou com filho de até oito anos de idade incompletos,
assim como aos acusados maiores de setenta anos. ____

4 - (VUNESP – DELEGADO DE POLÍCIA – 2018) A atribuição para a lavratura do auto de
prisão em flagrante é da autoridade policial do local em que ocorrer a prisão-captura,
mesmo que esta se dê em local diverso do da prática do crime. ____

5 - (FUNDATEC – DELEGADO DE POLÍCIA – 2018) Em até 24 (vinte e quatro) horas após a
realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e,
caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria
Pública e ao Ministério Público. ____
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6 - (CESPE – JUIZ SUBSTITUTO – 2019) Quando o MP representar por prisão temporária, não
será possível que se decrete a prisão preventiva, uma vez que isso representaria ofensa ao
princípio da inércia da jurisdição. ____

7 - (FAPEMS – DELEGADO DE POLÍCIA – 2017) A autoridade policial, para determinar o valor
da fiança, terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e
vida pregressa do acusado e as circunstâncias indicativas de sua culpabilidade. ____

8 - (VUNESP – JUIZ SUBSTITUTO – 2018) Para que haja a possibilidade de quebramento da
fiança na hipótese de nova infração penal dolosa, é necessário o trânsito em julgado do
crime posteriormente verificado, perdendo o acusado o valor integralmente recolhido da
caução processual. ____

9 - (VUNESP – DELEGADO DE POLÍCIA – 2018) Para existir a prisão em flagrante nas
hipóteses de perseguição é necessário que o agente seja preso em até 24 horas após o fato.
____

10 - (FCC – DELEGADO DE POLÍCIA – 2017) A falta de testemunhas do crime impede a
lavratura do auto de prisão em flagrante, devendo a autoridade policial instaurar inquérito
policial para apuração do fato. ____

11 - (CESPE – JUIZ SUBSTITUTO – 2017) Para seu devido cumprimento, o mandado original
expedido pela autoridade judiciária deve ser apresentado durante a diligência, sendo vedada
a sua reprodução. ____

12 - (CESPE – DELEGADO DE POLÍCIA – 2017) Conforme o STJ, a prisão temporária não pode
ser mantida após o recebimento da denúncia pelo juiz. ____

13 - (FAURGS – JUIZ SUBSTITUTO – 2016) Somente se admite a decretação de prisão
preventiva nos crimes dolosos cuja pena mínima for igual ou superior a 4 (quatro) anos,
desde que presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. ____
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14 - (FAPEMS – DELEGADO DE POLÍCIA – 2017) A autoridade policial poderá dispensar a
fiança, a depender da situação econômica do réu ou reduzi-la até o máximo de 1/3 (um
terço). ____

15 - (CESPE – DELEGADO DE POLÍCIA – 2017) O descumprimento de medida cautelar
imposta ao acusado para não manter contato com pessoa determinada é motivo suficiente
para o juiz determinar a substituição da medida por prisão preventiva, já que a aplicação de
outra medida representaria ofensa ao poder imperativo do Estado além de ser incompatível
com o instituto das medidas cautelares. ____

Muito obrigada por participar!
Bons estudos!
Com carinho,

Luana Araújo e
Prof.(a) Luciana Peixoto (@lupeixotops)
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