
DIREITO PROCESSUAL PENAL

01. (Comissário de Menores – TJ – 1998)  Segundo as regras do Código de Processo Penal, o 
serventuário da justiça será considerado suspeito:
a) quando ele próprio, seu cônjuge ou parente for parte ou diretamente interessado no processo.
b) quando tiver aconselhado qualquer uma das partes.
c) quando tiver servido como testemunha.
d) quando tiver cônjuge atuado como advogado de uma das partes.
e) quando ele houver desempenhado a função de delegado de polícia no respectivo feito.

02. Incumbirá prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, 
podendo, para tal fim, requisitar a força pública:
a) ao Defensor
b) ao Corregedor
c) ao Promotor
d) ao Juiz

03. Marque alternativa incorreta:
a) o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio houver desempenhado 
qualquer dessas funções ou servido como testemunha
b) o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que não tiver funcionado seu cônjuge ou 
parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como 
defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito
c) o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio ou seu cônjuge ou parente,
consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou 
diretamente interessado no feito 
d) o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado como juiz de outra 
instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão.

04. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:     
(marque alternativa incorreta)
a) se não tiver qualquer envolvimento ou ligação com os envolvidos
b) se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar 
demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes
c) se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes
d) se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato 
análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia

05. Promoverá e fiscalizará a execução da lei:
a) o Tribunal de Justiça
b) o Senado Federal
c) o Ministério Público
d) a Defensoria Pública

06. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros 
qualificativos:
a) retardará a ação penal, quando certa a identidade física
b) arquivará o processo
c) não retardará a ação penal, quando certa a identidade física
d) não retardará a ação penal, quando incerta a identidade física



07. A autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença:
a) se o acusado não estiver sido encontrado
b) o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato 
que, sem ele, não possa ser realizado
c) se o acusado estiver de férias viajando
d) se o acusado estiver sumido

08. Marque alternativa correta:
a) jamais, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a 
sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos 
precedentes
b) se o acusado atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato 
que, sem ele, possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença
c) ao acusado menor dar-se-á curador
d) qualquer acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado com defensor

09. Será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz:
a) o acusado, que for pobre 
b) o acusado que tiver respondendo por mais de um processo
c) o acusado que for ex-presidiário
d) acusado, que não for pobre

10. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados a prestar seu patrocínio 
aos acusados, quando nomeados pelo Juiz, sob pena de multa de:
a) cem a quinhentos mil reais
b) quinhentos a setecentos mil reais
c) setecentos a novecentos mil reais
d) novecentos mil a um milhão e trezentos mil reais

GABARITO

01. A 
Comentário: Art. 252, IV, c/c art. 105 – Quando ele próprio, ou seu cônjuge ou parente  
consangüíneo ou afim em linha reta, ou colateral até 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente 
interessado no processo. 

02. D
Comentário: Art. 251 – Ao juiz cabe prover a regularidade do processo e manter a ordem do seu 
curso.

03. B
Comentário: O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que estiver funcionando seu 
cônjuge ou parente consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive como
defensor, advogado, MP, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito.

04. A
Comentário: Se tiver qualquer envolvimento ou ligação com os envolvidos.

05. C
Comentário: Cabe ao MP, promover a fiscalização e a execução da lei. Art. 257 



06. C
Comentário: Art. 259 – A impossibilidade de identificação do acusado,m não retardará a ação 
penal se cabível pela identificação física.

07. B
Comentário: Art. 260 – Ao acusado não cabe o descumprimento de sua intimação, podendo 
inclusive haver a condução coercitiva, até a presença da autoridade. 

08. C
Comentário: Tal afirmativa está tipificada no art. 262 do CPP.

09. D
Comentário: Se nomeado defensor ao acusado e se este não for pobre, deverá pagar os 
honorários ao defensor dativo. Art. 263.

10. A.
Comentário: Este valor está tipificado no art. 265 do CPP.


