
DIREITO PROCESSUAL PENAL

01. Em tema de Juizado Especial Criminal, nos termos da Lei n. 9.099/95, é correto afirmar que:
a)  a  citação  será  sempre  pessoal  e  deverá  ser  providenciada  por  mandado  em  qualquer 
circunstância;
b) a citação será sempre pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível;
c) a citação será sempre pessoal e deverá ser providenciada por hora certa quando o Oficial de 
Justiça constatar que o réu se oculta para não ser encontrado;
d)  a citação será  sempre pessoal  e deverá  ser  providenciada por  edital,  no  próprio  Juizado, 
quando o Oficial de Justiça constatar que o réu está em lugar inacessível em virtude de epidemia;
e)  a citação será  sempre pessoal  e deverá  ser  providenciada por  edital,  no  próprio  Juizado, 
quando o Oficial de Justiça constatar que o réu está preso.

02. Em tema de prisão processual, é correto afirmar que não cabe decretar prisão temporária :
a) de investigado suspeito da prática de cárcere privado;
b) de investigado suspeito da prática de homicídio doloso qualificado pelo motivo torpe;
c) de investigado suspeito da prática de infração penal de menor potencial ofensivo;
d) de investigado suspeito da prática de epidemia com resultado morte;
e) de investigado suspeito da prática de sequestro.

03. Em tema de liberdade provisória, é correto afirmar que se trata de medida de contra cautela :
a)  adotada  para  pôr  fim  a  prisão  em flagrante  quando  for  constatado  que  o  investigado  ou 
acusado não é o autor do crime;
b) adotada para pôr  fim a prisão em flagrante quando for constatado que esta é arbitrária;
c) adotada para substituir a prisão em flagrante quando for constatado que esta é ilegal;
d)  adotada para  substituir  a  prisão em flagrante quando for  constatado que é  desnecessário 
manter preso o investigado ou acusado;
e) adotada para pôr fim a prisão em flagrante quando for constatado que o crime não existiu.

04.  Em tema de competência  envolvendo crime de  médio  potencial  ofensivo,  de ação penal 
exclusivamente privada, o querelante poderá preferir:
a) o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração;
b) o foro de domicílio ou da residência do ofendido, ainda quando conhecido o lugar da infração;
c) o foro de domicílio ou da residência das testemunhas, ainda quando conhecido o lugar da 
infração;
d) o foro de domicílio ou da residência do perito, ainda quando desconhecido o lugar da infração;
e) o foro de domicílio  ou da residência do intérprete,  ainda quando desconhecido o lugar  da 
infração.

05. Em tema de inquérito policial,  o  auto de resistência previsto no artigo 292 do Código de 
Processo Penal configura:
a) forma de prisão em flagrante no inquérito policial;
b) forma de encerramento do inquérito policial;
c) forma de dar início ao inquérito policial;
d) forma de interrupção do inquérito policial;
(e) forma de suspensão do inquérito policial.

06. Em matéria de prova penal, é INCORRETO afirmar que:
a) no juízo penal, somente quanto ao estado das pessoas, serão observadas as restrições à prova 
estabelecidas na lei civil;



b) quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou 
indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado;
c) toda pessoa poderá ser testemunha;
d) se,  intimado para prestar  declarações,  o ofendido deixar  de comparecer sem motivo justo, 
poderá ser conduzido à presença da autoridade;
e) para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos deverão sempre juntar ao laudo 
do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados.

GABARITO

01. B
Comentários: O art.66 da Lei nº 9099/95 determina que a “citação será pessoal e far-se-á no 
próprio juizado, sempre que possível”.

02. C
Comentários:  A Lei nº 7960/84 que trata da prisão temporária, em seu art. 1º, III relaciona em 
suas alíneas quais os crime sujeitos a prisão temporária e daqueles apresentados na questão 
somente não é cabível para a infração de menor potencial ofensivo.

03. D
Comentários:  Com  a  nova  redação  do  CPP  em  função  da  Lei  nº  12.403/2011,  em  vigor 
recentemente,  a liberdade provisória está regulamentada nos art.310,  III  e  321 do CPP.  Este 
último determina que o juiz,  ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, deverá 
conceder a liberdade provisória.

04. A
Comentários: Nos casos de ação penal privada exclusiva o querelante de acordo com art. 73 do 
CPP poderá preferir o foro do domicílio ou residência do réu.

05. C
Comentários: Uma das  formas de iniciar o Inquérito Policial de ofício é com o auto de prisão em 
flagrante o que ocorre mesmo nos casos de resistência, desde que essa prisão seja efetuada na 
forma do art.292 do CPP.

06. E
Comentários: As alternativas A (art.155, parágrafo único), B (art.158), C (art.202) e D (art.201, §1) 
todos do CPP estão de acordo com a legislação. A afirmativa E está incorreta, pois a juntada de 
provas fotográficas, esquemas ou desenhos serão juntadas QUANDO POSSÍVEL e não sempre 
(art.165 do CPP).


