
DIREITO PROCESSUAL PENAL

01.  Em regra, o prazo para oferecimento de queixa substitutiva de denúncia, em caso de ação 
penal privada subsidiária da pública, é de:
A) dez dias, a contar da data do encerramento do inquérito policial;
B) trinta dias, a contar da data em que se esgotar o prazo para o Ministério Público oferecer 
denúncia;
C) cinco dias, a contar da data do encerramento do inquérito policial;
D) seis meses, a contar da data em que o ofendido vier a saber quem é o autor do crime;
E) seis meses, a contar da data em que se esgotar o prazo para o Ministério Público oferecer 
denúncia.

02. Em matéria de juizado especial criminal, assinale a resposta INCORRETA:
A) o réu somente será interrogado após a audiência das testemunhas arroladas pelas partes;
B) a denúncia ou queixa não será recebida imediatamente, sendo imprescindível a citação do 
acusado, que será intimado a constituir defensor, que poderá responder à acusação;
C) se a complexidade ou circunstância do caso não permitirem a formulação da denúncia,  o 
Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do 
parágrafo único do art. 66 da Lei n. 9.099/95;
D) o juiz do juizado ordenará a citação por edital do acusado que, procurado pessoalmente para 
ser citado, estiver em lugar incerto e não sabido. Caso o acusado não compareça à audiência de 
instrução e julgamento e não constitua advogado, o juiz suspenderá o curso do processo e a 
fluência da prescrição;
E) da decisão que homologa a transação penal entre
Ministério Público e autor do fato, caberá apelação.

03. Qual destas é a única forma INCAPAZ de originar um inquérito policial?
A) De ofício pela autoridade policial, através de Portaria.
B) Por requisição do Juiz ou do Ministério Público.
C) Por requerimento de qualquer do povo.
D) Por oferecimento de queixa crime pela vítima.
E) Pelo auto de prisão em flagrante.

04. Determinará a competência jurisdicional, EXCETO:
A) o lugar da infração;
B) a distribuição;
C) a conexão ou continência;
D) o foro da autoridade judiciária;
E) a prevenção.

05.  Em tema de competência esta será fixada, quando incerto o limite territorial entre duas ou 
mais comarcas, observando-se o critério seguinte:
A) domicílio do réu;
B) distribuição;
C) indistintamente o domicílio do réu ou o lugar da infração, conforme a conveniência do Ministério 
Público;
D) lugar da prática do último ato de execução, desprezando-se o lugar do resultado;
E) prevenção.



GABARITO

01. E
Comentário: O prazo para  oferecimento da Ação Penal  Privada Subsidiária  da Pública  é de 
6(seis)  meses  da  data  em  que  se  esgota  o  prazo  do  Ministério  Público  para  oferecer  a 
denúncia(art.38 do CPP).

02. D
Comentário:As  alternativas  A(art.81),  B  (art.78),  C  (art.77,§2º)  e  E(art.74,  §5º)  estão  em 
conformidade com a legislação do JECRIM.
A afirmativa  D contraria  a lei  no momento que afirma da existência  da citação por  Edital  no 
Juizado Especial.

03. D
Comentário: Das formas apresentadas a que não expressa a realidade é a da queixa crime, visto 
que  este  instituto  se  refere  a  forma como o  ofendido  provoca  o  judiciário  nas  ações  penais 
privadas (art.5º, §5 do CPP).

04. D 
Comentário: O art.69 do CPP determina como se estabelece a competência jurisdicional penal. O 
foro da autoridade judiciária não faz parte das situações previstas no artigo.

05. E
Comentário: art.70, §3º do CPP.


