
DIREITO PROCESSUAL PENAL
Ação Penal

01. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas 
dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do 
ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

02. A ação penal, nas contravenções, será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio 
de  instrução expedida pela autoridade judiciária ou policial.

03. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério da Justiça, nos casos em 
que caiba a ação pública,  fornecendo-lhe,  por escrito,  informações sobre o fato e a autoria e 
indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção.

04. 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 secundária.

05. Se o ofendido for menor de 21 (vinte e um) anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado 
mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito 
de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado, de ofício ou a requerimento do 
Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal.

06. Se o ofendido for menor de 21 (vinte e um) e maior de 18 (dezoito) anos, o direito de queixa  
poderá ser exercido somente por ele.

07. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes 
especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à 
autoridade policial.

08. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data 
em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 20 dias, se o réu 
estiver solto ou afiançado. 

09. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante 
legal ou procurador com poderes especiais.

10. Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a 
dizer, dentro de três dias, se o aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu 
silêncio importará aceitação.

11. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo 
de ofício.



GABARITO

01. C
Comentários: No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o 
direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Seja qual for o 
crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, 
a ação penal será pública. 

02. E
Comentários: O instrumento não é instrução e sim portaria.

03. E
Comentários: A iniciativa é do Ministério Público.

04. E
Comentários: A retomada da ação é dada como parte principal e não secundária.

05. E
Comentários: A idade correta é menor de 18 anos e não 21 anos.

06. E
Comentários: A queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal.

07. C
Comentários:  A representação  feita  oralmente  ou  por  escrito,  sem  assinatura  devidamente 
autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante 
o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido 
dirigida.

08. E
Comentários: O prazo, se o réu estiver solto ou afiançado é de 15 dias e não de 20 dias.

09. C
Comentários:  A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 (dezoito) 
anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro.

10. C
Comentários: Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade.

11. C
Comentários:  No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz 
mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o 
prazo de cinco dias para a prova, proferindo a decisão dentro de cinco dias ou reservando-se para 
apreciar a matéria na sentença final.


