
DIREITO PROCESSUAL PENAL

01- Com relação ao inquérito policial é correto afirmar:
a)  O inquérito policial é peça dispensável ao oferecimento da denuncia e o membro do parquet 
pode mesmo sem o inquérito, iniciar a ação penal publica incondicionada desde que entenda que 
há indícios de suporte probatório mínimo dos fatos supostamente criminosos.
b) O Ministério Público não pode oferecer a denúncia sem o devido relatório da autoridade policial.
c) Do despacho que indeferir o requerimento de qualquer interessado em relação à instauração de 
inquérito  policial,  caberá  recurso  administrativo  ao  juízo  da  comarca  respectiva  da  área  de 
jurisdição da autoridade policial que denegou o pedido.
d) O delegado de policia que preside o Inquérito policial assegurará o sigilo interno e externo 
quanto ao fato a apurar.  Assim sendo, o advogado do indiciado não terá acesso ao Inquérito 
policial, quando este for declarado sigiloso.
e) A única forma de investigação policial é por meio de inquérito policial.

02- Em se tratando de fase extraprocessual é incorreto afirmar.  
a) O inquérito policial será instaurado por meio de portaria e concluído por intermédio de relatório.
b) O prazo para a conclusão do inquérito policial é processual, embora se trate de procedimento 
administrativo.
c) O inquérito policial, procedimento de natureza administrativa, presidido pela autoridade policial 
tem como destino certo o Ministério Público, titular único e exclusivo da ação penal.
d) O inquérito policial tem prazo certo para conclusão das investigações, devendo encerrar-se, em 
regra, em dez dias, quando preso o indiciado, ou em trinta dias quando solto.
e)  Ao contrário  da  fase  judicial,  em que  há um rigor  procedimental  a  ser  observada,  a  fase 
preliminar de investigações é conduzida de maneira discricionária pela autoridade policial, que 
deve determinar o rumo das diligências de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

03- Em sede policial é correto afirmar:
a) O trancamento de inquérito policial não é admitido no Brasil.
b) As partes poderão, no curso do inquérito policial, opor exceção de suspeição da autoridade 
policial responsável.
c) A noticia criminis é uma espécie de delatio criminis, consubstanciada na comunicação de uma 
infração penal feita por qualquer pessoa do povo à autoridade policial, e não pela vítima ou seu 
representante legal.
d) A finalidade precípua do inquérito policial é a colheita de elementos de informação quanto à 
autoria em materialidade do delito, visando a propositura de ação penal pela autoridade policial.
e)  O  juiz  não  poderá  fundamentar  sua  decisão  exclusivamente  nos  elementos  informativos 
colhidos no inquérito policial.

04- O inquérito policial, na ação de iniciativa privada:
a) Não será instaurada.
b) Somente poderá ser instaurado se houver prisão em flagrante.
c) Somente poderá ser instaurado se houver prisão temporária.
d) Tem inicio mediante requerimento do ofendido ou de seu representante legal.
e) N.R.A.



05- Quanto aos atos de comunicação processual assinale a alternativa correta.
a) A intimação é o ato processual pelo qual se da ciência ao acusado da acusação que lhe é feita, 
chamando-o para se defender.
b) A intimação é o ato processual pelo qual se intima o acusado do dia, hora e lugar da instrução 
processual.
c) A intimação é o ato processual pelo qual se da ciência a parte ou pessoa interessada do dia, 
hora e lugar a que deve comparecer para praticar um ato.
d) A intimação é a ciência que se da à parte ou a terceiro de um ato já praticado.
e) A notificação é a ciência que se da à parte ou a terceiro de um ato já praticado.

Gabarito
01. A 
Comentários: 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 obtida licitamente. ERRADO. Letra B. Se o titular da ação 
penal, pode dispensar o inquérito policial, com maior razão não dependerá em nenhum momento 
do relatório em sede extraprocessual. ERRADO. Letra C. Nesta hipótese, conforme artigo 5º, § 2º 
do CPP, caberá recurso ao chefe de policia. ERRADO. Letra D. A súmula vinculante nº 14 do STF, 
assegura o acesso ao Inquérito policial pelos advogados e suas respectivas provas, desde que já 
documentadas. ERRADO. Letra E. A título exemplificativo, quando um juiz de direito ou promotor 
de justiça praticam crimes não se submeterão ao crivo de um delegado de policia.

02. A 
Comentários: A portaria é o ato que inaugura o inquérito policial e o relatório, conforme artigo 10 
§ 1º do CPP encerra o procedimento, visando o encaminhamento ao MP para que proponha a 
devida ação desde que tenha justa causa. Letra B. Conforme artigo 798 § 1º do CPP. ERRADO. A 
assertiva a ser marcada é a letra C. O artigo 30 do CPP traz a possibilidade de intento de uma 
ação ao ofendido em se tratando de ação penal privada. Letra D. Conforme art. 10 do CPP. Letra 
E. Conforme doutrina majoritária. 

03. E
Comentários: ERRADO. Letra A. É medida excepcional. É o encerramento anômalo do inquérito 
policial, que ocorre diante de situações abusivas e diante de falta de justa causa. ERRADO. A letra 
B.  A oposição de suspeição é  proibida,  nos  termos do artigo  107  do  CPP.  Entretanto,  estas 
autoridades devem-se declarar suspeitas. ERRADO.  A letra C. Na verdade, a delatio que é uma 
espécie de noticia criminis. Mas a definição está correta; e é da delatio criminis. ERRADO. Letra 
D. Pois o inquérito eh dirigido para propositura da ação penal, mas, o titular da ação penal não é 
autoridade policial e sim, na maioria dos casos o promotor de justiça. CERTA E.  Salvo as provas 
cautelares,  não repetíveis  e antecipadas,  o juiz  conforme art.  155 caput  do CPP não poderá 
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos de investigação. 

04. D
Comentários: Letra D está correta conforme art. 5º, §5º do CPP.

05. D
Comentários: Letra D está correta. E a notificação por sua vez é o conhecimento que se da à 
parte ou a terceiro de ato a ser praticado. 


