
Direito Processual Penal

01- Segundo entendimento dos tribunais superiores, não se admite a persecução penal iniciada 
com base em denúncia anônima.

02- O magistrado pode determinar, de ofício, a reconstituição do crime durante a fase inquisitorial.

03-  O  inquérito  policial  é  peça  indispensável  ao  oferecimento  da  denuncia  e  o  membro  do 
Ministério Público deve esperar a conclusão do relatório. 

04- Caberá  recurso  administrativo  ao  juízo  da  comarca  respectiva  da  área  de  jurisdição  da 
autoridade policial que denegou o pedido de requerimento de qualquer interessado em relação à 
instauração de inquérito policial.

05-  O advogado do indiciado não terá acesso ao Inquérito policial,  quando este for declarado 
sigiloso. Pois a autoridade policial que preside o Inquérito policial assegurará o sigilo interno e 
externo quanto ao fato a apurar.

Gabarito
01. E 
Comentário: O  delegado  de  policia,  ao  tomar  ciência  da  “denúncia  anônima”,  deve  realizar 
primeiro as diligências necessárias no sentido de aferir, se os fatos narrados são verídicos ou 
possua um potencial para tanto. Em um segundo momento, inicia-se a investigação.

02. C 
Comentário: Conforme artigo 156, I, do CPP, que aduz: a prova da alegação incumbirá a quem a 
fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a 
produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, 
adequação e proporcionalidade da medida.

03. E
Comentário: O promotor de justiça é também conhecido como membro do parquet; e o inquérito 
é de fato dispensável,  podendo ser  oferecido pelo membro do MP à denúncia com base em 
qualquer peça de informação desde que tenha justa causa e seja obtida licitamente. Se o titular da 
ação penal,  pode dispensar o inquérito policial,  com maior razão não dependerá em nenhum 
momento do relatório em sede extraprocessual.

04. E 
Comentário: Nesta hipótese, conforme artigo 5º, § 2º do CPP, caberá recurso ao chefe de policia.

05. E 
Comentário:  A súmula vinculante nº 14 do STF, assegura o acesso ao Inquérito policial pelos 
advogados e suas respectivas provas, desde que já documentadas.


