
Direito Processual Penal

01- O indício se caracteriza pela circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o 
fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

02- A exumação tem que ser determinada pelo juiz, que fixará dia e hora para a sua realização.

03- A noticia criminis é uma espécie de delatio criminis, consubstanciada na comunicação de uma 
infração penal feita por qualquer pessoa do povo à autoridade policial, e não pela vítima ou seu 
representante legal.

04-  A demora na resolução dos litígios não pode ser elemento de fundamentação para a prisão 
preventiva decretada para a garantia da ordem pública.

05- Os crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher poderão ensejar a decretação de 
prisão preventiva, desde que presentes elementos concretos que a autorizem.

06- A prisão cautelar sempre é medida excepcional, que deve ser decretada em ultima ratio.

07- O inquérito policial tem prazo certo para conclusão das investigações, devendo encerrar-se, 
em regra, em dez dias, quando preso o indiciado, ou em trinta dias quando solto.

08- Nos crimes contra a economia popular eh previsto o prazo de dez dias para a conclusão do 
inquérito, estando o preso ou não o indiciado. 

09- A finalidade precípua do inquérito policial eh a colheita de elementos de informação quanto a 
autoria em materialidade do delito, visando a propositura de ação penal pela autoridade policial.

10- O juiz poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos 
no inquérito policial.

Gabarito
01. C
Comentário: O artigo 239 do CPP conceitua indício.

02. E 
Comentário: Pode ser  determinada  também por  autoridade  policial  em fase extraprocessual, 
conforme artigo 163 do CPP e doutrina especializada.

03. E 
Comentário:  Na verdade, a delatio que é uma espécie de noticia criminis. Mas a definição está 
correta; e é da delatio criminis.

04. C 
Comentário: A prisão preventiva deve obedecer aos requisitos descritos no artigo 312 do CPP.

05. C 
Comentário: Conforme dispõe o artigo 313, III do CPP. 
 
06. C 
Comentário: Segundo o STF a regra no ordenamento jurídico é a liberdade e a exceção a prisão.



07. C 
Comentário: Conforme art. 10 do CPP.

08. C 
Comentário: Conforme lei 1521/51.

09. E 
Comentário: Pois o inquérito eh dirigido para propositura da ação penal, mas, o titular da ação 
penal não eh autoridade policial e sim, na maioria dos casos o promotor de justiça.

10. E 
Comentário: Salvo as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, o juiz conforme art. 155 
caput  do  CPP  não  poderá  fundamentar  sua  decisão  exclusivamente  nos  elementos  de 
investigação. 


