


Futuro Agente da Polícia Federal, 
 
Nos últimos meses, tivemos muitos alunos se preparando para o 
concurso de Agente da Polícia Federal 2015. Nas minhas 
correções, pude observar que maior parte iniciou as produções 
sem saber exatamente como organizar as ideias dentro da 
proposta de estrutura dissertativa da banca CESPE. A pergunta 
com a qual mais tive contato foi: devo começar respondendo às 
questões ou é preciso escrever um parágrafo introdutório e deixar 
as respostas/argumentos para o desenvolvimento? 
 
Nesse Ebook, elaboramos o passo a passo de como deveria ter 
sido escrita a dissertação da prova de 2012, para que você possa 
tomá-lo como base. E é um prazer poder colaborar com a sua 
preparação! 
 
Forte abraço, 
 
Ena Lélis – Fundadora do Redação Nota Dez 
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Percebam que a proposta é dividida do seguinte modo: 
 
1.  Apresentação do caso 
2.  Questionamento 1 
3.  Questionamento 2 
 
 
Para a prova da Polícia Federal, a banca CESPE preza temas 
jurídicos voltados ao cargo de agente. A tipologia exigida é a 
dissertação. Isso quer dizer que você terá de expor em um texto 
dissertativo os seus conhecimentos legislativos acerca dos 
questionamentos que serão propostos. No último concurso APF, o 
de 2012, foram apresentadas duas perguntas, como você viu na 
página anterior. Como respondê-las e ainda respeitar a tipologia 
cobrada? É o que vamos mostrar nas páginas seguintes. 
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Inicialmente, você deve salientar que a Polícia Federal é 
órgão mantido pela União e que, juntamente com outros 
órgãos de segurança pública, como as polícias civil e 
militar, busca preservar a ordem pública e a incolumidade 
das pessoas. Em seguida, ainda no parágrafo de 
introdução, deve ressaltar que as competências da Polícia 
Federal estão previstas no texto constitucional, o qual 
elenca, em seu art. 144, §1º, a atribuição de apurar 
infrações cuja prática tenha repercussão interestadual e 
exija repressão uniforme, segundo disposto em lei. 
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Escrevendo a Introdução… 



A	  Polícia	  Federal	  é	  órgão	  man4do	  pela	  União	  e	  que,	  
juntamente	   com	   outros	   órgãos	   de	   segurança	   pública,	  
busca	   preservar	   a	   ordem	   pública	   e	   a	   incolumidade	   das	  
pessoas.	   As	   suas	   competências	   foram	   definidas	   pela	  
Cons4tuição	  Federal	  que,	  no	  art.	  144,	  §1º,	  elencou,	  entre	  
as	   suas	  atribuições,	  a	  apuração	  de	   infrações	  cuja	  prá4ca	  
tenha	   repercussão	   interestadual	   e	   exija	   repressão	  
uniforme,	  segundo	  disposto	  em	  lei.	  	  	  
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Então, sua introdução poderia ficar assim: 





Nesse ponto, você deve detalhar os fatos existente na 
apresentação do caso e direcionar para a resposta da 
primeiro questionamento. Você poderá fazer isso em 
apenas um parágrafo ou dividir em dois, a depender da 
distribuição das informações. 
 
Então, você demonstra que a infração tem repercussão 
interestadual, uma vez que envolve os Estados de São 
Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Exponha que, 
além disso, trata-se de crime que exige repressão 
uniforme, segundo disciplina pela lei 10.446/02, e 
argumente com base no artigo 1º, inciso IV. 
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Respondendo ao primeiro questionamento... 



No fim deste parágrafo, você acrescenta que as três 
pessoas maiores e capazes que se uniram para cometer 
os crimes em comento constituem quadrilha ou bando, 
conforme o art. 288 do CPP (Cuidado neste ponto. Em 
2013, houve uma alteração legislativa que ampliou para 4 
o número mínimo de pessoas para caracterizar a 
quadrilha ou bando. Mas, como a questão foi feita em 
2012, o número mínimo ainda era de três pessoas na 
época). 
 
No próximo parágrafo, você responde claramente a 
questão 1, afirmando que, em razão de tudo o que foi 
exposto, o Departamento de Polícia Federal poderá, no 
caso narrado, investigar os delitos contra o patrimônio, 
em que pese não se tratar de bens de interesse da União 
ou de suas autarquias e fundações públicas. 
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No caso apresentado, verifica-se que se está diante 
de infração que tem repercussão interestadual, uma vez 
que envolve os Estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. Além disso, trata-se de crime que exige 
repressão uniforme, segundo disciplinado pela Lei nº 
10.446/02, em seu art. 1º, inciso IV, pois narra crime de 
roubo de cargas, t ransportadas em operação 
interestadual, com indícios da atuação de quadrilha ou 
bando em mais de um Estado da Federação. Nesse 
sentido, é importante acrescentar que as três pessoas 
maiores e capazes que se uniram para cometer os crimes 
em comento constituem quadrilha ou bando, conforme o 
art. 288 do CPP. 
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Então, a resposta ao primeiro questionamento poderia 
ficar assim: 



Desse modo, por tudo o que foi exposto alhures, 
pode-se afirmar que o Departamento de Polícia Federal 
poderá, diante das circunstâncias apresentadas no caso 
narrado, investigar os delitos contra o patrimônio, mais 
especificamente o crime de roubo de cargas cometido 
por quadrilha em operação interestadual que envolveu 
três Estados da Federação, em que pesem não se tratar de 
bens e de interesses da União ou de suas autarquias e 
fundações públicas. 
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Na segunda parte da questão, o candidato deve dizer que, na 
situação considerada, a proposta feita pelo criminoso ao chefe da 
equipe policial configurou crime contra a administração, pois 
trata-se do crime de corrupção ativa, em que o bem jurídico 
tutelado é a moralidade administrativa. 
 
Também deve-se trazer a informação de que a corrupção ativa 
constitui-se no ato de “oferecer ou prometer vantagem indevida a 
funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou 
retardar ato de ofício”, conforme disciplina do art. 333 do Código 
Penal, sendo que o policial federal constitui-se em servidor 
público federal e, portanto, funcionário público pela ampla 
acepção do termo para o direito penal. 
 
É importante que você esteja ciente de que, no momento da 
prova, caso não lembre o trecho exato do CP para citá-lo, 
exponha-o indiretamente, ou seja, com suas palavras. Neste caso, 
não utilize as aspas. 
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Respondendo ao segundo questionamento... 



No que toca ao ato de oferecimento de vantagem 
econômica ao chefe da equipe policial em troca de 
liberdade informal, o criminoso apreendido cometeu o 
crime de corrupção ativa, modalidade de crime contra a 
Administração Pública, que se constitui no ato de 
“oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário 
público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar 
ato de ofício”, conforme disciplina do art. 333 do Código 
Penal, sendo que o policial federal é funcionário público 
na acepção do direito penal. 
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Então, a resposta ao segundo questionamento poderia 
ficar assim: 





No último parágrafo, trabalhe com a retomada do que foi 
exposto no desenvolvimento, confirmando o que foi dito. 
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Escrevendo a conclusão... 



Assim, restou demonstrada a plena possibilidade de 
atuação do Departamento de Polícia Federal para a 
apuração de crimes cuja legislação infraconstitucional 
exija a repressão uniforme, principalmente porque tais 
crimes possuem grande alcance e detêm alto potencial de 
lesividade, sendo que a sua repressão deve ser buscada 
não só pela Polícia Federal, mas por esta em cooperação 
com outros órgãos incumbidos da promoção da 
segurança pública na Magna Carta. 
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Então, você pode escrever sua conclusão assim: 
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