
DIREITO PROCESSUAL PENAL

Processos dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos

01. Os  crimes  de  responsabilidade  dos  funcionários  públicos,  cujo  processo  e  julgamento 
competirão aos juízes de direito,  a queixa ou a denúncia será instruída com documentos que 
façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de 
apresentação de qualquer dessas provas.

02. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-
la e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de vinte dias.

03. No caso previsto no artigo anterior,  durante o prazo concedido para a resposta,  os autos 
permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor.

04. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia, em despacho, se convencido, pela resposta do acusado 
ou do seu defensor, da inexistência do crime ou da improcedência da ação.

05. Na instrução criminal  e  nos demais  termos do processo o  procedimento  será comum ou 
especial. 

06. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: for manifestamente inepta; faltar pressuposto 
processual ou condição para o exercício da ação penal.  

07.  Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa,  o juiz,  se não a 
rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, 
por escrito, no prazo de 15 dias.

08. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 
oferecer documentos e justificações,  especificar  as provas pretendidas e arrolar  testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

09. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a 
intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do 
assistente. 

10. Ordenado  diligência  considerada  imprescindível,  de  ofício  ou  a  requerimento  da  parte,  a 
audiência será concluída sem as alegações finais. 



GABARITO

01. E
Comentários: O correto é com documentos ou justificação.

02. E
Comentários: O prazo correto é de quinze dias.

03. C
Comentários: A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações.

04. E
Comentários: O despacho deve ser fundamentado.

05. C
Comentários: O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo: ordinário, quando 
tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos de 
pena privativa de liberdade; sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada 
seja inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade; sumaríssimo, para as infrações 
penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei.

06. C
Comentários: Além destas temos: faltar justa causa para o exercício da ação penal.

07. E
Comentários: O prazo correto é de 10 dias.

08. C
Comentários: Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir 
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) 
dias. 

09. C
Comentários:  O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o 
poder público providenciar sua apresentação. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a 
sentença.

10. C
Comentários: Realizada, em seguida, a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo 
sucessivo de 5 (cinco) dias, suas alegações finais, por memorial, e, no prazo de 10 (dez) dias, o 
juiz proferirá a sentença. 


