
Direito Processual Penal

01-  O principio da ampla defesa no âmbito do processo penal, harmonicamente disposto como 
parâmetro a constituição, aplica-se somente aos brasileiros natos.

02-  Quando  incerto  o  limite  territorial  entre  duas  ou  mais  jurisdições,  ou  quando  incerta  a 
jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a 
competência firmar-se-á pela prevenção.

03-  Quanto  à  competência  pelo  lugar  da  infração,  pode-se  afirmar  que  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.

04- A lei processual penal não admitirá interpretação e extensiva e aplicação analógica, bem como 
o suplemento dos princípios gerais de direito.

05-  Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo 
legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, 
intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo 
tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

06-  O inquérito policial, na ação de iniciativa privada somente poderá ser instaurado se houver 
prisão em flagrante.

07- A proibição de liberdade provisória,  nos casos de crimes hediondos,  é oriunda da própria 
inafiançabilidade imposta pela constituição federal à legislação ordinária. 

08- O processo penal estipula vários tipos de prisões. Algumas possuindo uma eficácia imediata. 
Assim sendo, a prisão cautelar é considerada medida em geral necessária. 

09- Para se prorrogar a interceptação de conversas telefônicas, a lei exige a transcrição de todas 
as conversas anteriormente gravadas,  sem a qual  não se poderá comprovar  objetivamente a 
necessidade da continuação das investigações.

10-  O  Habeas  corpus  poderá  ser  impetrado  por  qualquer  pessoa,  mesmo  que  não  possua 
habilitação na Ordem dos Advogados do Brasil.

Gabarito
01. E 
Comentário:Trata-se  de  garantia  fundamental,  conforme  art.  5º  da  Constituição  Federal  e 
preceitua  que  todos  os  brasileiros  e  estrangeiros  residentes  no  país  tem  assegurado,  não 
somente o principio da ampla defesa como o contraditório.  

02. C 
Comentário: Conforme art. 70, §3º do CPP.  Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez 
que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um 
deles tiver  antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este 
relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia. 



03. C 
Comentário: Conforme, artigo 70, caput do CPP.

04. E 
Comentário: O artigo 3º do código de processo penal preceitua o contrário. Pois, na verdade a lei 
processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento 
dos princípios gerais de direito.

05. C
Comentário: Conforme art. 29 do CPP.

06. E 
Comentário:  Pois, conforme indicação do art. 5º, §5º do CPP, a ação penal privada terá inicio 
mediante requerimento do ofendido ou de seu representante legal.

07. C 
Comentário:  Conforme entendimento do STF (HC 103715/  RJ).  O Art.  2o,  II  da Lei  8072/90 
atendeu ao imperativo constitucional ao considerar inafiançáveis alguns crimes, como o descrito 
na lei de tortura.

08. E 
Comentário:  A prisão  cautelar  é  sempre  medida  excepcional,  não  podendo  jamais  ter  uma 
natureza de cumprimento antecipado da pena.

09. E 
Comentário:  Não  há  necessidade  de  transcrição  total  ou  parcial  para  a  prorrogação  da 
interceptação telefônica (Art. 5º da Lei 9296/96 - STF, Inq. 2424/RJ)

10. C
Comentário: O Habeas corpus é uma verdadeira ação constitucional que pode ser impetrada por 
qualquer pessoa, independente de ser ou não advogado, conforme art. 654, caput do CPP.


