
DIREITO PROCESSUAL PENAL

01. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
I - Tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até 
o quarto grau, inclusive, como defensor ou advogado,  órgão do Ministério Público,  autoridade 
policial, auxiliar da justiça ou perito;
II - Apenas se ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções;
III - Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a 
questão;
IV - 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.

Estão corretas:
a) II, III e IV
b) I e II
c) II e III
d) I e IV
e) II e IV

02. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, 
salvo:
a) Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
b) Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato 
análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
c) Se seu parente consangüíneo de quarto grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a 
processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
d) Se tiver aconselhado qualquer das partes;
e) Se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes.

03. Analise as assertivas abaixo indicando a opção que melhor responde a questão:
I  -  A  impossibilidade  de  identificação  do  acusado  com  o  seu  verdadeiro  nome  ou  outros 
qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, 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.
II - Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro 
ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade não poderá mandar conduzi-lo à sua 
presença.
III - Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor.

Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I
e) II

04. Analise as assertivas abaixo indicando a opção que melhor responde a questão:
I - Ao acusado menor dar-se-á curador.
II - Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a 
todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.
III - O acusado, mesmo sendo pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, 



arbitrados pelo juiz.

Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I
e) II

05. Analise as assertivas indicando a opção que melhor responde a questão:
I - O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária.
II - As partes poderão intervir na nomeação do perito.
III  - No caso de não-comparecimento do perito, mesmo com justa causa, a autoridade poderá 
determinar a sua condução.

Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I
e) II

GABARITO

01. C
Comentário: I - 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;
II - Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;

02. C
Comentário: O  correto  seria  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.

03. B
Comentário: Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou 
qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo 
à sua presença.

04. A
Comentário:  O acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor 
dativo, arbitrados pelo juiz.

05. D
Comentário:  As partes não intervirão na nomeação do perito. No caso de não-comparecimento 
do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução.


