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Simulado de Direito Processual Penal: Competência 
(FCC/DPE-MA/2018) 

01) Sobre a competência no Processo Penal, é correto afirmar: 
Segundo o Código de Processo Penal, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar 
a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar que for praticado o primeiro ato de execução. 

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 70.  A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no 
caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. 
 
Gabarito: Errado. 

(INSTITUTO AOCP/PC-ES/2019) 
02) Sobre jurisdição e competência, julgue o item de acordo com o que prescreve o Código de Processo 
Penal. 
Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a 
competência firmar-se-á pela prevenção. 

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 71.  Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais 
jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PC-MA/2018) 
03) De acordo com as regras para a fixação da competência no âmbito penal, julgue o item. 
No caso de crime consumado, a competência será fixada após a descoberta do paradeiro do réu. 

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 72. § 2º Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz 
que primeiro tomar conhecimento do fato. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/PC-AP/2017) 
04) Sobre a competência no processo penal, é correto afirmar: 
Se na mesma circunscrição judiciária houver mais de um juiz igualmente competente para determinado crime, 
prevalece o critério da antiguidade na carreira. 

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 75.  A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição 
judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. 
 
Parágrafo único.  A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão 
preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/Câmara Legislativa do Distrito Federal/2018) 
05) Ocorre a chamada conexão objetiva ou teleológica quando duas ou mais infrações houverem sido 
praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou umas contra as outras. 

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 76.  A competência será determinada pela conexão: 
 
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas 
reunidas (Conexão Intersubjetiva por simultaneidade ocasional), ou por várias pessoas em concurso, embora 
diverso o tempo e o lugar (Conexão Intersubjetiva por Concurso), ou por várias pessoas, umas contra as 
outras (Conexão Intersubjetiva por Reciprocidade); 
 
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar (Conexão Objetiva Teleológica) ou ocultar 
as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas (Conexão Objetiva 
Consequencial); 
 
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra 
infração (Conexão Instrumental). 
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Tipos de Conexões 

* Conexão Intersubjetiva por simultaneidade ocasional: Duas pessoas diversas cometem infrações 
diversas no mesmo local, na mesma época, sem possuir nenhum vínculo subjetivo. 

* Conexão Intersubjetiva por Concurso: Ocorre quando os agentes com um vínculo subjetivo, uma 
comunhão de esforços para a prática das infrações penais, não importando o local e o momento da 
infração. 

* Conexão Intersubjetiva por reciprocidade: Infrações praticadas no mesmo tempo e local, um agente 
contra o outro. 

* Conexão Objetiva Teleológica: uma infração é cometida para facilitar a outra. 

* Conexão Objetiva Consequencial: Uma infração é cometida para ocultar a outra, ou, para garantir a 
impunidade do infrator ou a vantagem da outra infração. 

* Conexão Instrumental: A prova da ocorrência de uma infração e de sua autoria deve influenciar a 
caracterização da outra infração. 

 
CPP/41. Art. 77.  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 (hipóteses de concurso formal – CP. Art. 70, 73 e 74). 
 

Tipos de Continência 

* Continência por Cumulação Subjetiva: Duas ou mais pessoas são acusadas pela mesma infração. 
Existe apenas um fato criminoso, na conexão existem vários. 

* Continência por Concurso Formal: Mediante uma única conduta, o agente comete mais de um crime sem 
a intenção de praticá-los. 

 
Gabarito: Errado. 

(MPE-PR/MPE-PR/2019) 
06) Sobre competência, nos termos do Código de Processo Penal, analise a assertiva abaixo: 
Havendo conexão ou continência, no concurso de jurisdições da mesma categoria, prevalecerá a do lugar em que 
houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. 

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes 
regras: 
  
I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a 
competência do júri; 
 
Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria:                       (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948) 
 
a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave; 
 
b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem 
de igual gravidade;    
 
c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos; 
 
Gabarito: Correto. 

(FCC/TRF - 4ª REGIÃO/2019) 
07) Sobre a competência, nos termos preconizados pelo Código de Processo Penal, é INCORRETO afirmar: 
No processo por crime praticado fora do território brasileiro, será competente sempre o juízo da Capital da República. 

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 88.  No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da 
Capital do Estado onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será 
competente o juízo da Capital da República. 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/MPU/2018) 
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08) Havendo a prática de contravenção penal contra bens e serviços da União em conexão probatória com 
crime de competência da justiça federal, opera-se a separação dos processos, cabendo à justiça estadual 
processar e julgar a contravenção penal. 

Comentário: 
 
CF/88, Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:  
 
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União 
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a 
competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 
 

STJ/Súmula 38 

Compete a Justiça Estadual Comum, na vigência da CF88, o processo por contravenção penal, ainda que 
praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PF/2018) 
09) O prefeito de determinado município desviou, em proveito próprio, verba federal transferida e 
incorporada ao patrimônio municipal. Instaurado o competente IP, os autos foram relatados e 
encaminhados, pela autoridade policial, à justiça estadual. Nessa situação, agiu corretamente a autoridade 
policial ao encaminhar os autos à justiça comum estadual, a quem compete o processamento e o julgamento 
de casos como o relatado. 

Comentário: 
 

STJ/Súmula 208 

Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação 
de contas perante órgão federal. 

 

STJ/Súmula 209 

Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao 
patrimônio municipal. 

 
Gabarito: Correto. 

(NC-UFPR/TJ-PR/2019) 
10) Caso a vítima seja indígena, competirá à Justiça Federal o julgamento de crime de furto. 

Comentário: 
 

STF/Súmula 140 

Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou 
vítima. 

 
Gabarito: Errado. 

 

https://quebrandoquestoes.com/

