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Das instruS5es para a realizasao da prova escrita. para .

6
Sera anujada a prova dos candidatos que nao derem ngoroso cumprimento ao disposto nas L^

aKneas anteriores, bem como aq^b que contenha qualquer elemento identificador fora

do local apropriado;

A prova tern a valoracao de 0 a 20 valores, com a seguinte distribuicao:

Srupo I - 0,2 valor por cada questao, num total de 8 valores,

Srupo II - 2 valores por cada questao, num total de 12 valores;

As respostas incompreensiveis ou ilegiveis nao serao cansideradas;

Cada erro ortografico ou gramatical desconta 0,5 valor;

Sera valorada a objective e capacidade de sintese, a correccao cientifica e o

vocabuUrio utilizado, a correcta fundamental dos argument util.zados e a cbreza e

correccao no dominio da expressao escrita;

. No grupo I apenas uma resposta esta certa. Assinale o q^drado da resposta que

considers mais completa a questao. Se se enganar desenhe urn circulo a volta do

quadrado errado e coloque uma cruz no que considerar certo;

vi, Escreva apenas nos espacos indicados. Nao serao ace,tes respostas escritas fora do

espac.o respectivo.

vii, Pode usar abrevaturas ou siglas, to, como O> (C6d,go Penal), O>P (C6d,go de Processo

Penal) art. (artigo), CRP (Constituicao da Republ.ca Portuguesa), LOPJ (Ui Organ.ca da

Policio Judiciary, e outras que sejam comummente utilizadas ou referenciadas no texto,

por exemplo ... a Policia de Seguranca Publica (PSP). As pala^-as incomp^tas ou nao

perceptiveis serao consideradas erros.
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No 9rupo I openos umo resposta estd certa. 0 candidato deveria ter oss.nalodo openas o

quadrado do resposta que cons.derou mo.s completa d questao. Se n*o assinaiou qua.auer

quadrado ou se assinalou ma,s do que um quadrado, em cada questao, deverd ser notodo de

(zero) valor. Idem para os casos em que nao e perceptive, aual a resposta ind.codo.

Cada resposta cons.derada certo serd notada com 0,2 valor, num total de 8 valores.

Compete a Poltcia Judiciaria investigar:

□ Os crimes que sao 6a sua competent reservada;

D Os crimes que o Ministerio Publico the delegar;

□ OS crimes que o Director Naciono. da PJ def inir, apos ocordo com o Comandante-Gera, da

GNR e com o Director Nacional da PSP;

a Os crimes que sao da sua competenci.

-Serai da Republica deferir, nos termos da lei.

Carlos e Franasco, conhecdos de longa data, resold assa.tor um estabelecimento Id do boirro.

Para tanto levam um pe de cobra e aouardom a hora de fecho para entrar atraves da porta das

traseiros (nao tendo chegado a entrar).

Com a sua conduta incorrem na prdtica do crime de furto, em co-outona;

Com a sua conduta .ncorrem na prdt.co de um crime de furto, em co-autorio, na forma

tentada;

□ A conduto de ombos nao represcnta actos de exccusao pelo que na~o podem ser

punidos pelo crime de furto;

□ Jd profcoram octos preporatorios pe.o que incorrem na prdt.ca de um cnme de furto, em

co-autoria, na forma tentada.

Compete ao Inspector:

□ Executor, sob or.entocoo supenor, os servicos de invest,9acao criminal de que sejo

incumbido, no ambito de inqueritos crime;

D Executor, sob oriental superior, os servicos de prevent e investigosoo crimina.

de que seja incumbido;

D Executor os servicos de prevencao e investioacao criminal de que seja incumbido por uma

autoridade judiciaria;

□ Executor os servicos de prevencao e investigacSo criminal de que sejo incumb.do.

□
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Zeca mo.or de ,dcde, vis.ta a sue irma Ano, de 10 ones de idode. no coleg.o onde e olunc interne.

Sempre que o visito exige-lhe d,nhe,ro sob ameccos. Anc fur*, varios objectos e dinhe.ro do ^

colegio para dar a Zeca. Qual a responsabilidade penal de Ana? Lj
□ Ana noo e penolmente responsovel por sen inimputavel em razao do idadc; / •+

D Ana e co-autora de Zeca nos furtos;

O Zeca e instigador e Ana autora material;

□ Ana e autora material dos furtos e Zeca nao e penalmente responsdvel.

Jose Anton.o precise de fazer uma escritura de compra e venda de um ,movel com m.ta urgencia

para assegurar um bom preco qUe neoocou arduamente. Para tanto, contacta Nunes, seu ant.ao

co,ega da escola e funcionano de um notario, para Ihe fazer a escritura nessa semana,

prometendo pagar-lhe mais 20% do preco do acto.

□ Jose Antonio comete um crime de corrupcao passiva, sendo punido com pena de pr.sao de

1 a 8 anos, por ser um acto iticito;

D Jose Antonio comete um crime de corrupcao passive, sendo punido com pen. de prisco ate

2 anos ou com pena de multa ate 240 dias, por ser um acto Ifcito;

□ Jose Antonio comete um enme de corrupcao activa, sendo punido com pena de pr.sao de 6

meses a 5 anos, por ser um acto iltcito;

□ Jose Ant6nio comete um crime de corrupcao active, sendo punido com pena de prisao

ate 6 meses ou com pena de multa ate 60 dias, por ser um acto licito.

0 ofendido de um crime de furto do art. 203° do CP, ^ tern a natureza sem,publ,ca, pode

apresentar queixa do mesmo:

n uogo oue dele tenha conhecimento. mesmo que desconheca a identidade dos seus

autores;

□ So pode apresentar auei*a depois de saber a identidade dos seus autores;

D Durante seis meses apos a prct,ca do facto, mesmo oue so tenha conhecimento do facto

depois;

□ A oualquer altura poroue nao existe prazo para apresentacao de queixa nestes casos.

Comete o crime de homicid.o previsto no artigo 131» do Codigo Penal quern:

□ Ao conduz,r umc v.atura em plena via pub.ica atropela um peao que, inop.nadamente,

atravessa a rua;
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□ o proprictdrio de um coo de filo brasi.eiro que otico o onimo. pore otocor urn seu

vizinho com quern discutia, vindo este a morrer, ~j ^

□ 0 medico que, a pedido de um doente terminal, desliga o ventilador. vindo este a falecer;

□ A mae que mate o fi.ho apos o porto, estando sob a sue inf luencia perturbadora

OS orgaos de potick. criminal (ope) tern competencies proprias no ambito do inquerito.

□ OS ope podem. por iniciat.va propria, colher noticia dos crimes e levor a cobo os octos

necessaries para assegurar os meios de prova, sem precisor de comunicar ao Mini^io

Publico;

D os ooc podem efectuor dfligSncios paro ocautdar o obtencoo dos meios de prova.

por iniciativa Pr6pria mesmo antes do aberturo de inquerito;

□ Os ope nao podem realizar ^Iquer acto processuol sem previo outorizacco da autor.dade

judicidria;

D Os ope so podem realizar diligencias m sequencia de uma queixa.

Joana de 13 anos, no caminno da escola para casa, na passada semana, foi confrontada eom um

individuo cue se mterpos no seu eam.nho. Apos uma eonversa de earaeter pornograf ico. ex,b,u os

seus orgaos genitais a Joana que, assustada, f ugiu.

□ Este individuo eomete o crime de abuso sexual de cnancas prev.sto no numero 1 do art.go

172° do Codigo Penal;

□ Este individuo eomete o crime de abuso sexual de criancas prev.sto no numero 1 do artigo

172° do Codigo Penal, na forma tentada;

□ Este individuo eomete o crime de abuso sexua. de criancas previsto no numero 3 do

artigo 172° do Codigo Penal;

□ Este individuo nao comete qualquer crime, por r»o se ter verif icado qualouer acto sexual.

0 Winisterio Publico (NIP) e o titular da accao penal. Signif ica que:

□ Apenas o MP tern legitimidade para promover o proeesso penal, dependendo da vontade

deste;

□ O MP tern legitimidade para promover o proeesso penal, mas apenas se tiver queixa do

ofendido;

□ o MP tern .egitimidade pora pr.mover o proeesso penal, se o procedimento criminal

nao depender de queixa nem de acusasao particular;
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□ 0 MP deve promover o prccesso penal, sem restricoes, por respeito ao principio da

tegalidade.

Jorge, por ciumes, na~o deixou a sua mulher sair a rua sozinha, ontem, tendo-a deixado fechada

em casa quando fot trabalhar.

□ Comete o crime de sequestra na sm forma agravada por se prolongar no tempo;

a Nao comete nenhum crime por estar no seu direito;

□ Nao comete o crime de sequestra porque a sua mulher pode pedir ajuda quando quiser;

D Comete o crime de sequestro, na sua forma simples.

Sao da competencia reservoda da PJ, entre outros, as seguintes crimes:

□ Homicidio doloso, roubos com arma de fogo. crimes contra a autodeterminacao

sexual terrorismo. associacoes criminosas. contrafaccao de moeda e corrupcao;

□ Homicidios, roubos em institutes de credito, corrupcao, trafico de estupefac.entes,

fraudes internacionais, informaticos e auxilio a imigracao ilegal;

□ Incendio doloso, falsificacao de documentos, viaacao de veiculos, participacao em motim

armado peculato, administracao danosa e insolvencia dolosa;

□ Crimes contra a hberdade sexual a que corresponda, em abstracto, pena superior a 5 anos

de prisao, desde que a agente nao seja conhecido, explosao, falsificacao de cartas de

canducao, atentado a seguranca de transporte e branqueamento de capitais.

Nuno apercebe-se que a seu amiao AAoises tern urn telemovel nova, de ultima aeracao. No sdbado a

noite, no sitio do costume, desaf,a Mo,ses a beber para o embriagar. Resolve subtra.r esse

telemovel para si, o que consegue, dado o estado ebrio de Moises.

D Comete urn crime de furto;

D Comete urn crime de roubo;

D Comete urn crime de furto e de ofensas corporais;

D Comete urn crime de furto e urn crime de roubo.

Sao sujeitos do processo:

D O tribunal, o Minister* Publico. o arguido, o assistente e as partes civis;

□ O juiz, o Ministerio Publico, os orgaos de policia criminal, o argu,do e as testemunhas;

a O juiz, o Minsiterio Publico, o defensor e o advogado do assistente;

a 0 arguido, o assistente, as partes civis e as testemunhas.
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Dinis estd a ser inquindo no PJ. Quando confrontado com algumas declares de Maria,

testemunha, exige ser constituido arguido, para maiores garantias de defesa. i_

□ Dinis nao pode ser const.tuido arguido porque estd a ser ouvido como testemunha; / +

□ Dinis mo pode ser constituido argu,do porque nao foi levantado auto de noticia que o de

como agente do crime;

a Dinis tern direito a ser constitute arguido, o seu pedido;

□ Dinis nao tern direito a ser constituido argu.do, a sea pedido, por nao se ester a efectuar

qualquer diligencia que pessoalmente o afecte.

Urn ddac&o pode ser detido em flagrante delito quando:

D Estd a cometer um crime;

D Se souber que foi autor de um crime;

□ A policia o encontrar;

D 0 Jutz ordenar.

Fernando, de 17 anos de ,dade, resolve reproduzir uma note de 50 euros utilizando o scanner e a

impressora que tern em casa.

□ Comete o crime de contrafaccao de moeda, mesmo que seja so para experimental

D Nao comete o crime de contrafaccao de moeda;

□ Comete o crime de contrafaccao de moeda, se as notas fiarem com bom aspecto;

□ Comete o crime de control de moeda, se tiver intense de a utitizar em

negocio

Fl|omena, Inspectora, estd a interrogar Emanuet, de 17 anos de ,dade. O seu colega, Nuno, chama

a atencao de Filomena para a necessidade de defensor por o arguido ser menor.

D Filomena pode nomear um defensor;

□ Emanuet nao tern direito a ser assistido por advogado;

□ Filomeno deve levar o processo ao seu superior hierdrquico para que este nomeie um

defensor, sem o qual nao pode realizar o interrogatorio;

□ Filomena tern que interromper o interrogatorio para enviar o inquerito ao Ministerio

Publico.
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Zulmira utilize sistematicamente a identidade da sua irma Carla, utilizando o seu bilhete de

idcntidade em varias situac.oes:

□ Zulm.ra comete o cnme de falsificacao de documentos, por fals.ficar o bilhete de

identidade;

□ Zulm.ra comete o crime de falsificacao de documentos, por fazer constar falsamente que

a sug identidade e a de outra pessoa;

D Zulmira comete o cnme de falsificacao de documentos. ao usar um documento de outra

pessoa;

D Zulmira nao comete o crime de falsificacao de documentos.

Maria comprou, numa tabacaria em Lisboa, 1500 macos de tabaco que levou cons.go para Londres,

onde os vendeu a preco de mercado, obtendo um lucro de 7000 euros. Com o seu comportamento:

D NSo cometeu qualquer crime porque nao ha prestacao tributdria em falta;

□ Cometeu o crime de contrabando de circulacao;

□ Nao cometeu qualquer crime porque a prestacao tributdria em falta nao e

penalmente relevante;

D Cometeu o crime de contrabando.

No ambito de um inquerito e necessdrio proceder a uma pericia, de cardcter urgente, para

determiner se uma determinada peca e do seculo II ou se e uma imitagao.

D 0 inquerito tern que ir ao Ministerio Publico para que este ordene a pericia;

D 0 inquerito tern que ir ao Juiz por ser da competencia exclusiva deste;

D A Policia Judicidria pode fazer esse exame e dar o seu parecer;

□ O Coordenador de Investigacao Criminal pode ordenar a pericia a efectuar por

organismo oficiol.

Carlos e um ferveroso apoiante das correntes mais extremistas do Islao, assistindo todas as

semams aos encontros de propaganda extremista promovidos por Moahamed. um membro

confesso da Al-Qaeda que procura dessa forma recrutar novos etementos. No final de cada

encontro e feito um peditorio para Moahamed fazer face as suas despesas. Carlos faz sempre

questao de contribuir com nunca mais de 50 centimos. para ajudar a causa.

D Carlos cometeu o crime de organizacoes terroristas;

□ Carlos nao cometeu qualquer cnme, porque e livre de entregar o seu dinheiro a quern ele

quiser;
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D Carlos nao cometeu qualquer crime porque a quantia em causa e irrisoria;

□ Carlos nao cometeu qualquer crime porque a quantia em causa apenas 4 utilizada para o

f inanciamento de accoes de propaganda.

Ocorreu urn crime de homicidio num cafe. 0 orgao de policia criminal (ope) local iniciou a

investigacao.

□ o crime de homicidio i da competencia reservada do Polfcia Judiciaria (JW). pelo que

o ope local so pode praticar os actos necessaries para acautelar a prova;

□ O crime de homieidio so e da competencia da PJ se for praticado por desconhecido(s);

□ A competencia dos cr.mes i atribuida ao ope que pnmeiro tiver conhecimento do facto;

D O ope local so transmite a PJ os casos que nao conseguir resolver.

Nao podem ser realizadas buscas no dom.cilio de alguem a nao ser por consentimento ou com

autorizacao judicial.

D E absolutamente verdade, nao havendo excepcoes a esta regra;

□ Nao e totalmente verdade, admitindo a lei excepcoes;

□ Nao e verdade, podendo os orgaos de policia crimir*! realizar buscas domiciliarias mesmo

sem consentimento e sem autorizacao judiciaria;

□ E verdade, mas as autoridades de policia criminal do PJ tambem podem ordenar buscas

domiciliarias.

Jorge encontra-se num bar onde a policia vai a procura de um suspe.to para deter. Por azar,

corresponde a descricao do suspeito fe,ta no proeesso e nao tern o bilhete de identidade consigo.

D Jorge pode ser detido fora de ftagrante;

A policia deve confirmor a sua identidade antes de o deter, atraves de outro

documento com fotografia ou. nao o tendo, atraves de outras pessoas identificadas

que o reconhe^am;

□ Jorge pode ser detido em flagrante delito, por nao ser portador de documentos de

identiftcac.ao;

□ AAesmo com outra identif icacao a policia pode conduzir Jorge ate ao posto petal mois

proximo para proceder a recotha das suas impressoes digitais.

Sao autoridades de policia criminal os f unciondrios da PoKcia Judiciaria:

D Os directores, subdirectories, assessores e coordenadores;

□ Os directores, subd.rectores, chef .as de invest.gacao criminal e especialistas super.ores;
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□ 0 pessoal de investigacao criminal;

□ O director nacional. directors nacionais-adjuntos, subdirectores nacionais-adjuntos,

directors dos departamento centrais. assessors de investigacao criminal,

coordenodones superiors de investigacao criminal, coordenadores de investigacao

criminal e inspectores-chefes

As autoridades de policia criminal da Policia Judicidria tern competencia para, entre outras:

a Ordenar a realizacao de pericias, de revistas e buscas, apreensoes e detencSes, sem

excepc.oes;

□ Ordenar a realizacao de pericias, de rev.stas e buscas, apreensoes, detencoes e nomear

defensor;

D Ordenar a realizacao de pericias, de revistas e buscas. apreensSes. detencSes.

nomear defensor, com algumas limitacoes legais;

□ Ordenar a realizacao de pericias, de revistas e buscas, apreensoes, detencoes, nomear

defensor, com algumas limitacoes legais mas em qualquer tipo de crime.

Marcelo comprou numa loja em Andorra me,a duzia de aerossois de defesa (gas pimenta). Ao

chegar a Portugal guardou urn para si e ofereceu os restantes as suas irmas (tres), mae e

namorada, para protecc.ao.

D Marcelo nao cometeu qualquer crime porque os aerossois de defesa (gas pimenta) nao sao

armas proibidas por lei;

□ Marcelo cometeu o crime de trafico de armas;

D Marcelo nao cometeu qualquer crime porque se lim.tou a oferecer os aerossois de defesa

(gas pimenta), sem a obtencao de qualquer contrapartida;

D Marcelo cometeu o crime de contrabando.

A Interpol e:

D Uma forca policial que pode actuar em todos os paises, competente para investigacSes

internacionais;

D Uma organizasao mondial de cooperacao. representada em cada pals membro por urn

Sabinete Central Nacional. que tern em vista facilitar a assistencia reciproca entre

as autoridades de policia criminal dos seus Estodos Membros;

D Uma organizacao mundial de cooperacao, com competencias de investigacao criminal em

todos paises membros;
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a Uma organizacao mundial de natureza policial, vocacionada para a troca de mformacao e

procura de criminosos internacionais.

Sao orgaos de policia criminal:

a Todas as entidades policiais com competencia para levor a cabo actos processuais;

D Todas as entidades e agentes a quem caiba levar a cabo quaisquer actos ordenados por

uma autoridade judiciaria;

O Todas as entidades e agentes policiais a quem caiba levar a cabo quaisquer actos

ordenados por uma autoridade judiciaria;

D A Polkia Judiciaria, a Suarda Nacional Republicana e a Policia de Seguranca Publica

Carla, funciomria bancaria encarregue de fiscalizar o software informdtico relative aos saldos

das contas, alterou o valor do saldo da sua conta boncdria de 100 euros para 1000 euros, para

fazer face a umas despesas inesperadas.

□ Carla cometeu o crime de roubo;

D Carla cometeu o crime de furto;

a Carh cometeu o crime de contrafaccao de moeda;

D Carlo cometeu o crime de faisidade informdtica.

Fernandes e empregado de balcao numa discoteca de Lisboa muito conhecida, e aproveita a sua

actividade para vender umas pastilhas, que tern muita procura, que diz conterem codeina, mas que

bem sabe nao ser verdade, por serem um composto de medicamentos que nao inclui essa

substancia. Analisadas as pastilhas confirma-se a utilizacao de medicamentos, entre os quais

diazepam.

□ Fernandes comete o crime de trdfico de estupefacientes, por vender as pastilhas como

se de produto estupefaciente se tratasse, sendo punido com uma pena de prisao de 4 a 12

anos;

Fernandes nao comete o crime de trdfico de estupefacientes, pois as pastilhas nao

contem qualquer substancia illcita prevista nas tabelas como estupefaciente;

D Fernandes comete outro crime, por estar a er*,anar as pessoas vendendo-lhes um produto

que nao corresponde ao descrito;

□ Fernandes comete o crime de trdfico de estupefacientes. por vender pastilhas que

cont&n uma substancia incluida nas tabelas como estupefaciente, sendo punido com

uma pena de prisao de 1 a 5 anos.
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A Europol e urn servico europeu de policia, que tern por missao:

D Contribuir significativamente para o combate a criminalidadc organizada de dimensao

internacional atraves do tratamento e intercambio dc informacao criminal nos areas

criminals do seu mandate;

D Actuar significativamente no prevencao e combate a formos graves de criminalidade

organizada de dimensao intemacional;

D Contribuir significativamente para o combate a criminalidade organizada de dimensao

international atraves das Unidades Nacionais a quern compete desenvolver as

investigates a criminatidade organizada de dimensao intemacional;

D Eiaborar relatorios estrateg.cos e andlises operacionais para apoiar investigates a

criminalidade organizada de dimensao internacionat.

As autoridades de policia criminal da Policia Judicidria podem, por iniciativa propria, ordenar a

detencao de uma pessoa fora de f lagrante delito quando:

D Se tratar de caso em que e admissivel a prisao preventiva, mesmo que nao existam

elementos que tornem fundado o receio de f uga;

a Se tratar de caso em que exista elementos que tornem fundado o receio de fuga e nao

for possivel dada a situacao de urgencia e de perigo na demora, esperar pela intervencao

da autoridade judicidria;

D Se tratar de easo em que e admissivel a prisao preventiva. mas nao for possivel

dado a sihJaSao de urgencia e de perigo na demora. esperar pela intervenSao da

autoridade judicidria;

Se tratar de caso em que nao seja admissivel a prisao preventiva mas nao for possivel

dada a situacao de urgencia e de perigo na demora, esperar pela intervencao da

autoridade judicidria.

A Policia Judictdria c:

□ Urn orgao de policia criminal;

D Urn orgao de policia criminal e urn servico de seguranca;

Q Urn orgao de policia criminal, urn servico de seguranca e uma policia de proximidade;

D Uma forca e servico de seguranca com competencies criminais.

D
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A violacao de um direito, liberdade ou garantia, por parte de um funciondrio da Policia Judicidria,

no exerctcio de func.oes, imptica:

D Responsabilidade civil, criminal e disciplinar desse funciondrio;

D Responsabilidade civil, criminal e disciplinar desse funciondrio e das chef ias;

D Responsabilidade civil, criminal e disciplinar desse funciondrio, das chef ias e da Policia;

D Responsabilidade civil, criminal e disciplinar do funcionario e responsabilidade civil

soliddria da PJ e do Estado.

Eduardo, veterindrio, cede ao seu irmao Fernando, toxicodependente, algumas doses de morf ina,

que dispoe no Smbito da sua actividade medica, depois de muitas insistencies deste.

□ Eduardo comete o crime de trdfico de estupefacientes, pois bem sabe que a morf ina e um

produto proibido e que o seu irmao e toxicodependente, sendo punido com pena de prisao

de 4 a 12 anos;

a Eduardo nao comete o crime de trdfico de estupefacientes, porque a morf ina se destina

apenas ao seu irmao que e toxicodependente e necessita de consumir para nao sofrer;

D Eduardo comete o crime de trdfico de estupefacientes, pois bem sabe que estd a

agir em contrdrio 6 autorizacao, sendo punido com pena de prisao de 5 a 15 anos;

a Eduardo nao comete o crime de trdfico de estupefacientes.

A Convencao de Aplicacao do Acordo de Schengen permite a um Estado Membro, no ambito da

cooperac.ao policial transfronteiric.a:

D Proceder a detencoes, em casos de crimes graves, de nacionais de um Estado em

territorio de outro Estado vizinho;

D Recolher informacoes, numa distBncia de 50 Km da fronteira para dentro de um Estado

vizinho, que permitam a detencao de criminosos procurados noutro Estado;

□ Continuar uma vigilancia ou uma perseguicao no territorio de um Estado vizinho, dentro de

certas condicoes, no prazo mdximo de 5 horas;

D Continuar uma vigilancia ou uma perseguicao no territorio de um Estado vizinho,

dentro de certas condicoes

Um(a) Inspector(a) estd no cinema quando presencia a prdtica de um crime que nao e da

competencia da Policia Judicidria:

D Nao deve actuar, por nao ter legitimidade;

□ Deve actuar, mesmo nao sendo crime da competencia da Policia Judicidria;
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D Deve apenas chamar outra Policia;

D Nao pode actuar por nao estar em service

Manuel, agricultor, beneficiou de um subsidio para promover um tipo de cultura, co-f inanciado por

fundos comunitdrios e pelo Estado portugues. Findo o investimento a que se propos e porque Ihe

sobrou uma quantia consideravel, Manuel comprou uma viatura para seu uso pessoal.

□ Manuel nao comete o crime de desvio de subsidio, pois cumpriu integralmente o projecto

aprovado, podendo dispor livremente da quantia remanescente;

D Manuel comete o crime de desvio de subsidio;

□ Manuel comete outro crime, que nao o desvio de subsidio, por ter utilizado a quantia

sobrante;

D Manuel nao comete qualquer crime.
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No Grupo II cada questao vale 2 valores, num total de 12 valores;

As respostas incompreensiveis ou ilegiveis nao deverao ser consideradas, assim como as

escritas fora dos espac.os assinalados;

Cada erro ortograf ico ou gramatical desconta 0,5 valor;

Deverd ser vatorada a objectividade e capacidade de sintese, a correccao cientifica e o

vocabuldrio utilizado, a correcta fundamental dos argumentos utilizados e a clareza e

correccao no dominio da expressao escrita.

Deverao ser considerados, entre outros considerados pertinentes, os pontos abaixo abordados.

Qua! a importance da informacao criminal e quais sao as vantagens da sua centralizacao?

Deverd ser considerado, se referido:

. os conceitos constantes no preambulo da LOPJ: "No que se refere a natureza e atribuicoes,

estabelecem-se regras dc aperfeicoamento e clarificacao do modelo mais apto a combater, em especial,

a criminalidade organizada e a que Ihe estd associada, bem como a altamente complexa e violenta, cujas

caracteristicas exigem a gestao de urn sistema de informacao a nfvel nacional, afirmando-se que a

Policia Judicidria constitui urn corpo superior de policia criminal com estatuto proprio, que a distingue

das demais forcas policiais e de seguranca.

Oefine-se, assim, em desenvolvimento do sistema estabelec.do na Lei da Organizacao da Investigate

Criminal, urn quadro normativo que associa as funcoes de investigate e prevencao a centralizacao

nacional da informacao criminal e respective coordenacao operacional.

Deste modo, procede-se ao enquadramento do apoio tecnico ao Sistema Integrado de Informacao

Criminal, cujas regras prdprias serao definidas em diploma proprio, no ambito da estrutura organica da

Poifcia Judicidria, cometendo-se a competencia para a prestacao do mesmo ao bepartamento Central de

Informacao Criminal e Policia Tecnica. Tendo, porem, presente o cardcter nacional desta competencia no

que respeita a centralizacao da informacao criminal, preve-se a definicao das competencies e a

organizacao funcional deste departamento, para efeitos de centralizacao, tratamento, andlise e difusao,

a nfvel nacional, de informacao relative a criminalidade participada e conhecida pelos drgaos de poKcia

criminal e pelos servicos aduaneiros e de seguranca, bem como a articulac3o com as autoridades

judicidrias e estas entidades por portaria conjunta do Primeiro-Ministro, do Ministro da Justica e dos

demais ministros responsdveis pelos referidos orgaos e servicos."

• a utilidade no combate a criminatidade organizada, complexa e violenta;

. os vantagens da centralizacao, para efeitos de tratamento, analise e difusao, a nivel nacional;

• vantagens para efeitos da coordenacao nacional;

• a vantagem de estudar o passado para compreender o futuro;
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• opapeldasandlisesestatisticasnadefinicaodepoliticas. g-p

Porque e que a Lei pu/ie a corrupgao?

Deverd ser considerado, se referido:

. A corrupgao corroi os alicerces de urn Estado de Direito Democratic, fragiliza as

estruturas da Republica, baseada na dignidade da pessoa humana, peta violacao de

principios fundamentals consagrados na Constitute da Republica: o principio da

igualdade dos cidadaos perante a lei, o principio da igualdade de oportunidades, o

principio da autonomia intencional do Estado, o principio da transparencia da isencao e da

legalidade deactuacao da Administracao Publica.

. A disseminacao da corrupcao da sociedade, ao perverter os prindpios da transparencia,

da imparcialidade, da iguatdade, da justica e da boa-fe, que tern de orientar e

parametizar a actuacao do funcionario, debilita a confianca do cidadao na Vespublica" e

cauda insandveis prejuizos na consciencia e exerdcio da cidadania.

. Por isso, a luta contra a corrupgao e preocupacao prioritdria e dominante de todos os

Estados de Direito Democrdticos.

. 0 objecto de proteccao reconduz-se ao prestigio e a dignidade do estado, como

pressupostos da sua efiedcia ou operacionatidade na prossecucao legitima dos interesses

que the estao adstritos.

A prova conseguida atraves de tortura e considerada ilegal. O que tenciona o legishdor

eWtar ou proteger com to,/ medido?

Deverd ser considerado, se referido:

. O Estado de Direito e os direitos fundamentais, nomeadamente o art. 25°, n° 2, e 19°, n°

6, da CRP,

. A integridade da prova, relativa a capacidade de determinate ou tivre manifestacao da

vontade da prova
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Em que medida a iuta contra o terrorismo afecta as Uberdades individuals?

Deverd ser considerado, se referido:
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. O bem jundico, respeitante a integridade pessoal enquanto bem cuja proteccao e co-

natural a existencia do Estado de Direito Democrdtico,

actuacao de f unciondrio publico, por violacao de direitos enquanto agente representante

do Estado,

CPP, art. 126°, que reafirma a proibicao de utilizacao de provas obtidas mediante o

recurso d tortura, decretando a nulidade das tnesmas,

CP, art. 243°, integrado no capitulo relativo aos crimes contra a Humanidade, do titulo

Dos crimes contra a Paz e a Humanidade,

O conceito de tortura, def inido na Convencao contra a Tortura e outros Tratamentos ou

Penas Crueis, Desumanos ou Degradantes, da ONU, assinada por Portugal em 1985 e em

vigor desde Marco de 1989, como "quatquer acto por meio do qua! uma dor ou sofrimentos

agudos, f isicos ou mentais, sao intencionalmente causados a uma pessoa com os fins de,

nomeadamente, obter deta ou de uma terceira pessoa informac.oes ou confissoes, a punir

por urn acto que ela ou uma terceira pessoa cometeu ou se suspeita que tenha cometido,

intimidar essa ou uma terceira pessoa, ou por qualquer outro motivo baseado numa forma

de discriminate, desde que essa dor ou esses sofrimentos sejam inftigidos por uma

agente publico ou qualquer pessoa agindo a tituto oficial, a sua instigacao ou com o seu

consentimento expresso ou tdcito",

A existencia de urn Comite Contra a Tortura, no ambito desta Convencao,

A proibicao da prdtica de tortura mesmo em situacoes excepcionais, seja de guerra ou

ameaca de guerra, de instabitidade politico interna ou outro estado de excepc.ao,

A adopcao da Convened Europeia Para a Prevencao da Tortura e das Penas e Tratamentos

Desumanos ou Degradantes, de 1987, no ambito do Conselho da Europa,

Referir, entre outras e para alem das acima indicadas, a Carta da Nac.oes Unidas, a

Declaracao Universal dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional sobre os direitos

Civis ou Politicos, o Codigo de Conduta para os Funciondrios Responsdveis pela Apticacao

da Lei, a Convencao pela Satvaguarda dos Direitos do Homem e Liberdades Fundamentals.



. A dualidode dos interesses: seguranca m sociedade vs liberdades individuals,

• 0 principio dos vasos comunicantes,

• A wanaqao entre os pertodos de terrorisms quando aumentam as restricoes dos direttos

fundamentals, para reforc.o do Estado na funcao de perseguir e punir os criminosos, vs os

periodos de paz, quando aumentam as liberdades individuals,

. A necessidade de o individuo ceder perante o colectivo, para o combate ao terrorismo,

. 0 perigo de o Estado abusar do poder, justif icado pela necessidade de assegurar a

seguranc.0 da sociedade, legislando no "color" do perigo, persegulndo uns e outros

(criminosos e inocentes).

Porque e que a Leipune mats gravemente os crimes sexuais contra os menores de 14 anos?

Devera ser considerado, se referido:

• 0 bem juridico protegido e o livre desenvolvimento da personalidade do menor na esfera

sexual,

• 0 abuso sexual infantil acarreia grandes danos ao desenvotvimento da cnanga,

prejudicando gravemente o livre desenvotvimento da sua personalidade e provocam a

perda violenta de auto-estima,

. Provoca a perda da auto-estima, pode provocar dif iculdades de relacionamento, com

perda de confianca nos adultos, e ate levar ao suicidio,

. Muitas vezes o agressor e proximo da vttima - familia, vizinhos, conhecidos, professores,

amigos. 0 agressor ocupa assim uma posi^ao de poder em relacao a vitima, utitizando esse

poder para intimidar a vttima.

Qua/ a importancia das intercepgoes telefonicas na investigagao criminal?

Deverd ser considerado, se referido:

. as intercepts telefonicas sao uma violacao da liberdade individual, apenas admitida em

circunstancias excepcionais,

. muito util no combate a crimes graves, a criminalidade organizada,
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• utilizadas como meio de obtencao de prova,

. que apanham o visado desprevenido, invadindo a sua privacidade mais tntima,

. que permitem a recotha de informacao pertinente para a producao de prova em tempo

real.
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