
DIREITO PROCESSUAL PENAL

01.  Nos  termos  do  art.  3º  do  Código  de  Processo  Penal,  a  lei  processual  penal  admite
interpretação com auxílio dos princípios gerais do direito. Os princípios gerais de direito atuam na
interpretação da lei, norteando todo ordenamento jurídico pátrio, e transmitindo ao texto normativo
toda  a  estrutura  do  pensamento  legislativo.  O  processo  penal  é  abarcado  por  uma série  de
princípios e regras, que são elementos basilares, preceitos reconhecidos, que ditam as diretrizes
do direito penal e do direito processual penal.

Sobre os princípios do Processo Penal, assinale a alternativa correta:
a) O princípio da legalidade, ou do devido processo legal, é um princípio doutrinário de extrema
relevância ao processo penal, pois impede que haja privação de liberdade ou bens, sem o devido
processo legal, salvaguardando os atos discricionários do juiz.
b) O princípio da inocência presumida, ou situação jurídica de inocência, impõe ao Poder Público
a observância de duas regras específicas em relação ao acusado: uma de tratamento, segundo a
qual o réu, em nenhum momento do inter persecutório, pode sofrer restrições pessoais fundadas
exclusivamente na possibilidade de condenação, e outra de fundo probatório, ao estabelecer que
todos os ônus da prova relativa à existência do  fato e à sua autoria, devem recair exclusivamente
sobre a acusação.
c) Com foco na necessidade de segurança jurídica e no adequado e regular funcionamento da
administração da Justiça, o princípio da vedação de revisão pro societate impede que alguém seja
julgado novamente por fato do qual já tenha sido absolvido por decisão passada em julgado. Esse
princípio apenas flexibiliza quando aludida absolvição tenha ocorrido em razão de erro judiciário
no julgamento, decorrente de equívoco na apreciação das provas e dos fatos, ou qualquer vício
possível.
d) O princípio do livre convencimento do juiz confere ao magistrado a liberdade na apreciação das
provas, formando sua convicção pela livre apreciação da prova. Verifica-se que, na avaliação dos
elementos de prova, o juiz deve respeitar a hierarquia das provas, contudo goza de total liberdade,
no considerá-las, para formação de sua convicção.
e)  O Direito  Brasileiro,  adotando  o  princípio  do juiz  natural,  impõe  a  vedação do tribunal  de
exceção, salvo em casos de crimes contra a vida, e impossibilita o reconhecimento como legal do
juiz ex post factum.

02. Sobre a prisão temporária considere as seguintes afirmativas:
I - Caberá prisão temporária sempre quando imprescindível para as investigações do inquérito
policial.
II - Caberá prisão temporária quando houverem fundadas razões, de acordo com qualquer prova
admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado no crime de estelionato.
III - Caberá prisão temporária quando houverem fundadas razões, de acordo com qualquer prova
admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado no crime de extorsão.
IV  -  Caberá  prisão  temporária  quando  houverem  fundadas  razões,  de  acordo  com  a
verossimilhança do indício de autoria ou participação do indiciado no crime de homicídio.
V - Caberá prisão temporária quando houverem fundadas razões, de acordo com qualquer prova
admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado no crime de atentado violento
ao pudor.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e IV
b) I, III e V



c) I, IV e V
d) II, III e IV
e) II, III e V

03. Sobre a prova no processo penal, é correto afirmar:
a) A prova da alegação incumbirá à acusação; mas o juiz poderá, no curso da instrução, ou antes
de proferir
sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.
b) Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou
indireto, a não ser
quando possa ser suprido pela confissão do acusado.
c) A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e Ihe
for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado civil e sua residência, sua
profissão, lugar onde exerce sua
atividade,  se é  parente,  e  em que grau,  de alguma das partes,  ou quais  suas relações com
qualquer  delas,  e  relatar  o  que  souber,  explicando  sempre  as  razões  de  sua  ciência  ou  as
circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.
d) A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas,
entre testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em
suas declarações,  sobre  fatos ou circunstâncias  relevantes,  sendo vedada a acareação entre
acusado e pessoa ofendida.
e) Os documentos probatórios devem ser apresentados juntamente com a peça acusatória ou de
defesa, salvo os casos expressos em lei, onde as partes poderão apresentar documentos em
qualquer fase do processo.

04. No Processo Penal Brasileiro, em se tratando de prova, é correto afirmar:
a) A prova emprestada é aquela buscada num processo e trasladada para outro qualquer.
b) Não são aceitos os indícios no processo penal brasileiro.
c) Não há, no Código de Processo Penal,  procedimento específico a ser seguido no caso de
reconhecimento de
pessoas e coisas.
d) Os documentos podem ser juntados em qualquer  fase do processo, sem exceção.
e) A cada prova apresentada por uma das partes, não é exigido que se dê oportunidade para a
manifestação da
outra parte.

05. Sendo a prisão preventiva uma medida cautelar, constituída da privação de liberdade do autor
do crime e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, em face da existência de
pressupostos legais, para resguardar os interesses sociais e segurança, é correto afirmar que
sobrevindo sentença condenatória:
a) A prisão cautelar dá lugar à prisão penal.
b) A prisão preventiva necessita de declaração judicial para que desapareça.
c) A condenação do agente, por sentença, não torna sem efeito a anterior decretação da prisão
antecipada.
d)  A prisão  preventiva,  decretada  por  juiz,  somente  desaparece  se  nova  decisão  judicial  a
suspender.
e) A extinção se dá por decisão judicial, após o requerimento do Ministério Público.

06.  O Código  de  Processo  Penal,  no  Artigo  301  preceitua:  “Qualquer  do  povo  poderá  e  as
autoridades  policiais  e  seus  agentes  deverão  prender  quem  quer  que  seja  encontrado  em
flagrante delito”. 



Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Muito embora de regra possa qualquer pessoa ser presa em flagrante, exceções existem.
b) A Constituição Federal assegura imunidade aos Agentes Diplomáticos e Chefes de Estados
Estrangeiros; portanto, estas autoridades não podem ser presas em flagrante.
c) A prisão em flagrante constitui-se em exceção à regra de que ninguém pode ser preso senão
por ordem escrita da autoridade competente.
d) A prisão em flagrante é medida eminentemente acautelatória.
e) Qualquer pessoa pode ser sujeito passivo da prisão em flagrante, desde que apanhada em
qualquer das situações elencadas no artigo 302 do CPP, inclusive o menor de 18 anos.

07. Sobre as espécies de Ação Penal, considere as seguintes afirmativas:
I - A ação penal pública principal ou incondicionada, é aquela que somente pode ser promovida
pelo Ministério Público. Mas o Ministério Público só pode exercer sua função em respeito aos
postulados da lei, portanto, embora somente o Ministério Público possa promover a ação penal
pública principal, é necessário provocação da parte ofendida ou da autoridade policial.
II - Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas
dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do
ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo e, nesta circunstância, se classifica como
ação penal pública condicionada.
III  -  A ação penal  privada principal  somente tem a titularidade do direito  de acusar o próprio
ofendido. Daí vem a denominação de ação penal privada principal ou exclusiva, pois a titularidade
para promover esta ação é apenas do ofendido,  não transferível  a representante legal ou ao
Ministério Público.
IV - Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, a qual se nomeia ação penal privada
subsidiária da pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público
aditar  a  queixa,  repudiá-la  e  oferecer  denúncia  substitutiva,  intervir  em  todos  os  termos  do
processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência
do querelante, retomar a ação como parte principal.
V - Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza,
nomeará advogado para promover a ação penal, e será prova suficiente de pobreza o atestado da
autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido.

São verdadeiras as afirmativas:
a) I, II e III
b) I, III e IV
c) I, III e V
d) II, IV e V
e) III, IV e V

08. O inquérito policial é o ponto de partida para a instrução criminal em juízo. Identifique qual a
alternativa INCORRETA.
a) Durante as discussões para a aprovação do Código de Processo Penal, houve a tentativa de se
criar o sistema dos juizados de instrução, que suprimiria o inquérito policial, todavia não logrou
êxito no Congresso Nacional de 1940, quando foi aprovado.
b) No Brasil, a tendência tem sido manter o inquérito policial para a apuração dos delitos, em um
primeiro momento, de modo que possa o Ministério Público, ou a parte interessada legitimada
instaurar a perseguição criminal.
c) É peça extrajudiciária preparatória da ação penal.
d) Pode ser instaurada a ação penal, seja de natureza pública ou privada, sem inquérito policial,
desde que a parte legítima para propor a persecução criminal em juízo ofereça a denúncia no
prazo de 15 dias.



e) Destina-se a elucidar o crime, atividades percorridas pelas autoridades policiais nas respectivas
jurisdições para a apuração das infrações e da sua autoria.

09.  Sobre os dispositivos legais acerca da prisão preventiva e da apresentação espontânea do
acusado, analise as alternativas abaixo, apontando a alternativa correta:
a)  Em qualquer fase do inquérito policial  ou da instrução criminal,  caberá a prisão preventiva
decretada pelo juiz,
desde que acompanhada de requerimento fundamentado do Ministério Público, ou do querelante,
ou mediante representação da autoridade policial.
b)  A  prisão  preventiva  poderá  ser  decretada  como  garantia  da  ordem  pública,  da  ordem
econômica, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e de sua autoria.
c) O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo
para que subsista, sendo defeso novamente decretá-la.
d) A apresentação espontânea do acusado à autoridade não impedirá a decretação da prisão
preventiva nos casos em que a lei a autoriza.
e) Em relação àquele que se tiver apresentado espontaneamente à prisão, confessando crime de
autoria  ignorada ou imputada a  outrem,  não  terá  efeito  suspensivo  a  apelação interposta  da
sentença absolutória, salvo nos casos em que este Código Ihe atribuir tal efeito.

10. A falta de nomeação de curador, a réu menor, no ato do interrogatório, constitui:
a) Nulidade insanável, se o réu tiver confessado o crime.
b) Não constitui nulidade absoluta, dada a presumida imparcialidade do juiz.
c) Mera irregularidade sanável pela presença do curador nos atos subseqüentes.
d) Nenhuma das hipóteses.

GABARITO

01. B
02. B
03. C
04. A
05. A
06. B
07. D
08. D
09. D
10. C


