
DIREITO PROCESSO PENAL

01. Com relação ao tema intimação, assinale a afirmativa incorreta.
a) A intimação do defensor constituído feita por publicação no órgão incumbido da publicidade dos
atos  judiciais  da  comarca  deve,  necessariamente,  conter  o  nome  do  acusado,  sob  pena  de
nulidade.
b) A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal.
c)  No  processo  penal,  contam-se  os  prazos  da  juntada  aos  autos  do  mandado ou  da  carta
precatória ou de ordem , e não da data da intimação.
d) na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado, ou via postal com
comprovante de recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo.
e) Adiada, por qualquer motivo, a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das
partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos.

02. Com relação ao tema citações, assinale a afirmativa incorreta.
a) No processo penal o réu que se oculta para não ser citado poderá ser citado por hora certa na
forma estabelecida no Código de Processo Civil.
b) Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, a citação far-se-á por carta ou qualquer
meio hábil de comunicação.
c) Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o
processo e o curso do prazo prescricional.
d) O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para
qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado.
e) Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado.

03. O MP ofereceu denúncia contra Cláudio, imputando-lhe a prática dos crimes de desacato e
falsa identidade, ambos do CP. Em face de não ter sido localizado, o denunciado foi citado por
meio  de edital.  Cláudio  não compareceu ao interrogatório  nem indicou advogado para  a sua
defesa. 
Na situação hipotética acima apresentada, ocorrerá
a) o arquivamento do processo até a localização do réu.
b) a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.
c) apenas a suspensão do processo.
d) o prosseguimento regular do feito à revelia do autor.
e) apenas a suspensão do curso do prazo prescricional, o que possibilitará a produção de provas.

04. Podem ser intimados por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da
Comarca
a) o advogado do querelante e o constituído, mas não o nomeado.
b) o advogado do querelante e o do assistente, mas não o constituído.
c) o defensor nomeado e o do assistente.
d) o advogado constituído e o do querelante, mas não o do assistente.
e) o advogado constituído e o do assistente, mas não o do querelante.

05.  Pedro, funcionário público civil, está sendo processado como incurso no art. 312, caput, do
Código Penal (peculato), por haver-se apropriado de dinheiro, de que tinha a posse em razão do
cargo, em proveito próprio. Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, o juiz da vara criminal,
pela qual tramita o processo, determinou sua citação para oferecimento de sua defesa prévia.
Em face da situação hipotética acima, assinale a opção que corresponda à correta maneira de se
promover a citação de Pedro
a) Por meio de ofício requisitório ao superior hierárquico, que deve confirmar ao juiz a ciência do
acusado.



b) Por mandado de citação para o servidor e notificação para o chefe.
c) Por meio da requisição do réu.
d) Por mandado de citação para o chefe e notificação para o servidor.
e) Por mandado de citação ao servidor e ofício requisitório ao superior hierárquico.

06. A citação 
a) é admissível por hora certa, estabelecendo a legislação processual penal forma específica e
determinada.
b) do réu preso é dispensável, bastando a requisição.
c) procedida por edital de réu preso em outra unidade da federação é nula, segundo entendimento
sumulado do Supremo Tribunal Federal.
d) procedida pessoalmente não conduz à suspensão do processo se o réu deixar de comparecer
a algum ato.
e) é inadmissível por carta precatória.

07. Acerca do processo penal, assinale a opção correta.
a) A sentença penal que reconhece não haver prova da existência do fato permite a absolvição do
réu e faz coisa julgada no cível, impedindo a propositura de ação civil indenizatória.
b)  Quando, em incidente de insanidade mental  do acusado,  verificar-se que a doença mental
sobreveio à infração, o processo penal deverá continuar suspenso até que o réu se restabeleça.
c) A restituição de coisa apreendida em poder de terceiro de boafé pode ser feita pela autoridade
policial mediante a prova da propriedade.
d) A arguição de falsidade documental e a de insanidade mental, quando feitas por procurador,
exigem poderes especiais.
e) A citação do acusado será feita por hora certa quando ele não for encontrado ou se ocultar para
não ser citado.

08. Deve ser pessoal a intimação do
a) advogado do querelante e do defensor nomeado.
b) assistente de acusação e do defensor constituído.
c) defensor nomeado e do Ministério Público.
d) advogado ad hoc e do defensor do querelante.
e) Ministério Público e do defensor constituído.

09. A intimação do defensor público para o julgamento de recurso em segunda instância será
a) facultativa se se tratar de réu solto.
b) obrigatória, pela imprensa oficial.
c) obrigatória, pessoal e com antecedência mínima de 10 dias da data do julgamento.
d) feita pela imprensa oficial nos casos de réu preso.
e) obrigatória e pessoal.

10. Segundo as regras do Código de Processo Penal, o serventuário da justiça será considerado
suspeito:
a) quando ele próprio, seu cônjuge ou parente for parte ou diretamente interessado no processo.
b) quando tiver aconselhado qualquer uma das partes.
c) quando tiver servido como testemunha.
d) quando tiver cônjuge atuado como advogado de uma das partes.
e) quando ele houver desempenhado a função de delegado de polícia no respectivo feito.



GABARITO

01. C
Comentário: Súmula 710 STF

02. B
Comentário: Art. 368

03. B
Comentário: Art. 366

04. A
Comentário: Art. 370 § 1º

05. B
Comentário: Art. 359

06. D
Comentário: Art. 367

07. B
Comentário: Art. 152

08. C
Comentário: Art. 370 § 4º

09. E
Comentário: Art. 370

10. A 
Comentário:  Art.  252,  IV,  c/c  art.  105 –  Quando  ele  próprio,  ou  seu  cônjuge  ou  parente
consanguíneo ou afim em linha reta, ou colateral até 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente
interessado no processo. 


