
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

 

CADERNO DE EXERCÍCIOS MASTER 
 

 

 

 

ANALISTA  

MPU 
 

 

2017 

 

 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Direito Processual Penal Militar 
 

Questão 1: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Da Lei Processual Penal Militar e sua Aplicação 

Com base no direito processual penal militar, julgue o item que se segue. 

 

Segundo o entendimento do STF, a qualificação de militar é elemento estrutural do tipo penal de 

deserção, de forma que a ausência desse requisito impede o processamento do feito. 

(       ) Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 2: CESPE - PT (PM CE)/PM CE/2014 

Assunto: Da Lei Processual Penal Militar e sua Aplicação 

Julgue o item a seguir, referente à competência, à prova e aos atos citatórios. 

  

O crime de abuso de autoridade, se praticado por policial militar em situação de serviço, deverá 

ser julgado pela justiça comum. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

 

Questão 3: CESPE - PT (PM CE)/PM CE/2014 

Assunto: Da Lei Processual Penal Militar e sua Aplicação 

Julgue o próximo item, em conformidade com o que preceituam as Leis n.º 5.553/1968 (a 

respeito da apresentação e do uso de documento de identificação pessoal), n.º 4.898/1965 

(relativa ao direito de representação e ao processo de responsabilidade nos casos de abuso de 

autoridade) e n.º 9.455/1997 (que define os crimes de tortura). 
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Se cometer abuso de autoridade durante o serviço, o militar será processado e julgado pela 

justiça militar; se o fizer estando de folga, será da justiça comum a competência para tais atos. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 4: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Da Polícia Judiciária Militar 

Com base no direito processual penal militar, julgue o item que se segue. 

O ministro da Defesa, dada a sua condição de ministro de Estado civil, não exerce função de 

polícia judiciária militar. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 5: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 

Assunto: Da Polícia Judiciária Militar 

Militar do Exército brasileiro cometeu crime de furto dentro de sua unidade. Consumado o 

delito, o comandante do batalhão determinou a instauração de inquérito policial militar, a fim de 

apurar o fato e a sua autoria. 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

Na hipótese de o indiciado ser oficial do Exército e estar na situação de inatividade, a autoridade 

policial militar poderá delegar um oficial da ativa do mesmo posto do indiciado para ser o 

encarregado do inquérito policial militar, observado o critério de antiguidade. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 6: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 

Assunto: Da Polícia Judiciária Militar 
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Militar do Exército brasileiro cometeu crime de furto dentro de sua unidade. Consumado o 

delito, o comandante do batalhão determinou a instauração de inquérito policial militar, a fim de 

apurar o fato e a sua autoria. 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

  

Se o indiciado for um cabo, a autoridade policial militar poderá nomear um oficial da ativa de 

qualquer posto superior ao de cabo como encarregado do inquérito policial militar. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

 

Questão 7: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Do Inquérito Policial Militar 

Julgue o item a seguir, relativo à disciplina legal do direito processual militar. 

 

O magistrado da justiça militar da União, com lastro no CPPM, poderá requerer diretamente à 

autoridade policial judiciária militar a instauração de inquérito policial militar, em analogia à 

requisição prevista no CPP. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

 

Questão 8: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Do Inquérito Policial Militar 

O ministro da Defesa requisitou a instauração de inquérito policial militar para apurar a prática 

do crime de “hostilidade contra país estrangeiro” (art. 136 do CPM) por parte de oficial das 

forças armadas brasileiras. 
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Com referência a essa situação hipotética e a respeito dos preceitos relativos à polícia judiciária 

militar e ao inquérito policial militar, julgue o seguinte item. 

Se, no curso do inquérito, surgissem indícios da participação do general mais antigo do Exército 

brasileiro na ativa, o encarregado deveria encaminhar os autos ao comandante do Exército, que 

assumiria a chefia das investigações. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

 

Questão 9: CESPE - Def PF/DPU/2001 

Assunto: Do Inquérito Policial Militar 

No dia 28/9/1999, no interior de uma unidade militar, um primeiro-tenente da Marinha, em 

situação de atividade, agrediu, com socos e pontapés, um cabo, na mesma situação, causando-lhe 

lesões corporais de natureza leve. Ao tomar conhecimento da infração penal, o comandante da 

unidade delegou a um capitão-tenente a instauração do inquérito policial militar (IPM). Após 

instaurar o procedimento inquisitório, ouvir testemunhas, determinar a realização do exame de 

corpo de delito e elaborar relatório, a autoridade delegada encaminhou os autos ao juiz-auditor 

da Circunscrição Judiciária Militar, que abriu vista ao Ministério Público Militar (MPM). O órgão 

do MPM apresentou denúncia contra o oficial, que foi aceita. Instalado o Conselho Especial de 

Justiça, o MPM apresentou um aditamento à denúncia, que foi rejeitado. 

 

Diante dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

O comandante da unidade, por exercer a polícia judiciária militar, poderia ter delegado a 

instauração do IPM a um oficial, desde que de posto superior ou igual ao do autor da infração 

penal. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 
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Questão 10: CESPE - Def PF/DPU/2001 

Assunto: Do Inquérito Policial Militar 

No dia 28/9/1999, no interior de uma unidade militar, um primeiro-tenente da Marinha, em 

situação de atividade, agrediu, com socos e pontapés, um cabo, na mesma situação, causando-lhe 

lesões corporais de natureza leve. Ao tomar conhecimento da infração penal, o comandante da 

unidade delegou a um capitão-tenente a instauração do inquérito policial militar (IPM). Após 

instaurar o procedimento inquisitório, ouvir testemunhas, determinar a realização do exame de 

corpo de delito e elaborar relatório, a autoridade delegada encaminhou os autos ao juiz-auditor 

da Circunscrição Judiciária Militar, que abriu vista ao Ministério Público Militar (MPM). O órgão 

do MPM apresentou denúncia contra o oficial, que foi aceita. Instalado o Conselho Especial de 

Justiça, o MPM apresentou um aditamento à denúncia, que foi rejeitado. 

 

Diante dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

Concluído o IPM, a autoridade militar delegada pode encaminhar diretamente os autos à justiça 

militar, independentemente da apreciação do relatório pela autoridade delegante, que não pode 

avocá-lo para dar solução diferente. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 11: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 

Assunto: Do Inquérito Policial Militar 

Acerca do processo penal militar, julgue o seguinte item. 

  

No âmbito das Forças Armadas, compete à Polícia Judiciária Militar o exercício das funções de 

polícia judiciária, de polícia investigativa e de polícia de segurança. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 12: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 

Assunto: Do Inquérito Policial Militar 
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Acerca do processo penal militar, julgue o seguinte item. 

  

O objeto do inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que configure crime militar, 

bem como de sua autoria. Se ficar evidenciado que a infração penal cometida não configura crime 

militar, o encarregado do inquérito deverá comunicar o fato à autoridade policial competente. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 13: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 

Assunto: Do Inquérito Policial Militar 

Julgue o seguinte item, relativo ao inquérito policial militar, à ação penal militar e à suspeição. 

  

O prazo para a conclusão de inquérito policial militar é de vinte dias, se o indiciado estiver preso, 

e de quarenta dias, se estiver solto. É possível a prorrogação do segundo prazo por vinte dias, ou 

mais tempo, depois de ouvido o Ministério Público. 

 (       ) Certo 

 (       ) Errado 

 

 

Questão 14: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 

Assunto: Do Inquérito Policial Militar 

Julgue o seguinte item, relativo ao inquérito policial militar, à ação penal militar e à suspeição. 

  

Conforme dispõe o Código de Processo Penal Militar (CPPM), a ação penal militar pública pode 

ser condicionada à representação, também chamada de requisição, que, uma vez recebida pelo 

Ministério Público, nos casos de crimes contra país estrangeiro, é irretratável. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 15: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 
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Assunto: Do Inquérito Policial Militar 

Julgue o seguinte item, relativo ao inquérito policial militar, à ação penal militar e à suspeição. 

  

Diferentemente do inquérito policial civil, o inquérito policial militar é um procedimento sigiloso, 

razão por que o advogado do indiciado não tem acesso ao inquérito nem aos elementos de 

provas em andamento. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 16: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 

Assunto: Do Inquérito Policial Militar 

Julgue o próximo item, relativo à denúncia no direito processual militar e à competência da 

justiça militar federal. 

  

Situação hipotética: Um capitão-de-corveta que serve em unidade sediada em Porto Alegre 

praticou crime militar na Argentina, durante exercício militar. Assertiva: Nessa situação, de 

acordo com o CPPM, o crime deverá ser processado na Auditoria da capital federal, sediada em 

Brasília – DF. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 17: CESPE - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Complementar/Direito/2007 

Assunto: Do Inquérito Policial Militar 

Julgue o item subseqüente, que versa sobre o inquérito policial militar (IPM). 

  

O IPM destina-se à apuração sumária de fatos que, nos termos legais, configurem infração de 

natureza administrativa disciplinar ocorrida na jurisdição militar. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 
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Questão 18: CESPE - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Complementar/Direito/2007 

Assunto: Do Inquérito Policial Militar 

Julgue o item subseqüente, que versa sobre o inquérito policial militar (IPM). 

  

Logo que tiver conhecimento de infração penal militar, a autoridade militar responsável deverá 

adotar as medidas preliminares ao IPM, entre elas, a prisão do infrator, independentemente de 

flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 19: CESPE - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Complementar/Direito/2007 

Assunto: Do Inquérito Policial Militar 

Julgue o item subseqüente, que versa sobre o inquérito policial militar (IPM). 

  

Estando o indiciado preso, o IPM deverá terminar no prazo máximo de 20 dias, contado a partir 

do dia em que tiver sido executada a ordem de prisão; esse prazo pode ser prorrogado por igual 

período quando o pedido for feito antes do término do prazo inicial. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 20: CESPE - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Complementar/Direito/2007 

Assunto: Do Inquérito Policial Militar 

Julgue o item subseqüente, que versa sobre o inquérito policial militar (IPM). 

  

Concluindo pela inexistência de crime ou inimputabilidade do indiciado, o encarregado do IPM 

deverá remeter os autos à autoridade judiciária competente, uma vez que lhe é defeso o 

arquivamento do feito. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 
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Questão 21: CESPE - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Complementar/Direito/2007 

Assunto: Do Inquérito Policial Militar 

Julgue o item subseqüente, que versa sobre o inquérito policial militar (IPM). 

  

Sendo pública a ação penal militar, é imprescindível a instauração de IPM para a apuração 

preliminar dos fatos, o que assegura ao representante do Ministério Público (MP) as provas e os 

subsídios necessários ao oferecimento da denúncia. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 22: CESPE - Def PF/DPU/2010 

Assunto: Da Ação Penal Militar e do seu Exercício 

Julgue o item que se segue acerca do direito penal militar e do direito processual penal militar. 

 

Considere a seguinte situação hipotética. 

 

A Associação Nacional de Sargentos do Exército (ANSAREX), em nome próprio e na defesa 

estatutária de seus associados, ofertou representação ao Ministério Público Militar (MPM) em 

face da conduta de um oficial que era comandante de batalhão de infantaria motorizada, superior 

hierárquico de 20 sargentos desse batalhão, todos associados à ANSAREX, uma vez que ele, 

diuturnamente, tratava seus subordinados com rigor excessivo; punira alguns militares com rigor 

não permitido por lei; ordenara que dois militares em prisão disciplinar ficassem sem 

alimentação por um dia; e ofendia os subordinados, constantemente, com palavras. Decorridos 

dois meses da representação, sem que tivesse havido manifestação do MPM, a associação 

promoveu ação penal privada subsidiária da pública perante a Justiça Militar da União, pedindo 

conhecimento da demanda e, ao final, a total procedência dos pedidos, com consequente 

aplicação da pena correspondente pelos delitos, além da anulação das sanções disciplinares 

injustamente aplicadas, com a respectiva baixa nos assentamentos funcionais. 
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Considerando essa situação, é correto afirmar que é da Justiça Militar da União a competência 

para julgar ações judiciais contra atos disciplinares militares e que, mesmo sem previsão no CPM 

e CPPM, se admite a ação penal privada subsidiária da pública no processo penal militar, bem 

como seu exercício pela pessoa jurídica, no interesse dos associados, com legitimação 

concorrente nos crimes contra a honra de servidor militar. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 23: CESPE - Def PF/DPU/2010 

Assunto: Da Ação Penal Militar e do seu Exercício 

Acerca do processo penal militar, julgue o próximo item. 

 

Considere que, diante de crime impropriamente militar, cuja ação é pública e incondicionada, o 

Ministério Público, mesmo dispondo de todos os elementos necessários à propositura da ação, 

tenha deixado, por inércia, de oferecer a denúncia no prazo legal. Nessa situação, não obstante se 

tratar de delito previsto em legislação especial castrense, o ofendido ou quem o represente 

legalmente encontra-se legitimado para intentar ação penal de iniciativa privada subsidiária. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 24: CESPE - Def PF/DPU/2001 

Assunto: Da Ação Penal Militar e do seu Exercício 

No dia 28/9/1999, no interior de uma unidade militar, um primeiro-tenente da Marinha, em 

situação de atividade, agrediu, com socos e pontapés, um cabo, na mesma situação, causando-lhe 

lesões corporais de natureza leve. Ao tomar conhecimento da infração penal, o comandante da 

unidade delegou a um capitão-tenente a instauração do inquérito policial militar (IPM). Após 

instaurar o procedimento inquisitório, ouvir testemunhas, determinar a realização do exame de 

corpo de delito e elaborar relatório, a autoridade delegada encaminhou os autos ao juiz-auditor 

da Circunscrição Judiciária Militar, que abriu vista ao Ministério Público Militar (MPM). O órgão 
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do MPM apresentou denúncia contra o oficial, que foi aceita. Instalado o Conselho Especial de 

Justiça, o MPM apresentou um aditamento à denúncia, que foi rejeitado. 

 

Diante dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

A ação penal é pública incondicionada, tendo o MPM legitimidade ativa ad causam. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 25: CESPE - Def PF/DPU/2001 

Assunto: Da Ação Penal Militar e do seu Exercício 

No dia 28/9/1999, no interior de uma unidade militar, um primeiro-tenente da Marinha, em 

situação de atividade, agrediu, com socos e pontapés, um cabo, na mesma situação, causando-lhe 

lesões corporais de natureza leve. Ao tomar conhecimento da infração penal, o comandante da 

unidade delegou a um capitão-tenente a instauração do inquérito policial militar (IPM). Após 

instaurar o procedimento inquisitório, ouvir testemunhas, determinar a realização do exame de 

corpo de delito e elaborar relatório, a autoridade delegada encaminhou os autos ao juiz-auditor 

da Circunscrição Judiciária Militar, que abriu vista ao Ministério Público Militar (MPM). O órgão 

do MPM apresentou denúncia contra o oficial, que foi aceita. Instalado o Conselho Especial de 

Justiça, o MPM apresentou um aditamento à denúncia, que foi rejeitado. 

 

Diante dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

Caso o órgão do MPM não oferecesse denúncia no prazo legal nem pedisse a sua prorrogação ao 

juiz-auditor, bem como não requeresse diligências ou o arquivamento dos autos, ficando inerte, 

caberia ao ofendido ou ao seu representante legal intentar a ação penal privada subsidiária. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 26: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 
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Assunto: Da Ação Penal Militar e do seu Exercício 

Acerca do processo penal militar, julgue o seguinte item. 

  

A ação penal militar é pública e somente o Ministério Público Militar poderá promover a 

denúncia, devendo demonstrar provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, sob pena 

de inadmissão. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 27: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Dos Sujeitos do Processo Militar 

O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando a uma praça da Aeronáutica o crime de 

lesões corporais culposas, arrolando duas testemunhas. Recebida a denúncia, o juiz auditor 

determinou a convocação do Conselho Permanente de Justiça e designou data para o 

interrogatório do acusado, dando início ao processo ordinário. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

Na situação apresentada, se o assistente de acusação, por motivo de força maior, não 

comparecer à sessão de julgamento, a sessão deve ser adiada. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 28: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Dos Sujeitos do Processo Militar 

Com base no direito processual penal militar, julgue o item que se segue. 

 

Considere que determinado militar tenha sido vítima de crime de lesão corporal e que a 

correspondente ação penal militar contra o autor do ilícito esteja em curso. Nessa situação, 

somente o militar ofendido, seu representante legal ou seu sucessor podem habilitar-se a intervir 

no processo como assistentes do MP. 
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(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 29: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 

Assunto: Dos Sujeitos do Processo Militar 

Julgue o seguinte item, relativo ao inquérito policial militar, à ação penal militar e à suspeição. 

  

Major do Exército membro do Conselho Permanente de Justiça que tenha sido injuriado de 

propósito pelo réu deverá declarar-se suspeito. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 30: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Do Processo Penal Militar em Geral 

Um soldado do Exército ausentou-se de sua unidade por mais de oito dias, fato que configura 

crime de deserção — art. 187 do Código Penal Militar (CPM). Consumado o delito, o comandante 

da unidade militar lavrou o respectivo termo de deserção e o encaminhou à auditoria militar, 

acompanhado da cópia do boletim que o publicou, dos demais atos lavrados e dos 

assentamentos. 

 

Considerando a situação hipotética acima e o processo de deserção, julgue o item que se segue. 

Ao receber o termo de deserção, estando presente a prova da materialidade e havendo indícios 

suficientes de autoria, o órgão do Ministério Público deve imediatamente oferecer denúncia. 

Após o recebimento desta, o juiz auditor determinará que seja aguardada a captura ou 

apresentação voluntária do desertor. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 31: CESPE - Def PF/DPU/2004 
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Assunto: Do Processo Penal Militar em Geral 

Um soldado do Exército ausentou-se de sua unidade por mais de oito dias, fato que configura 

crime de deserção — art. 187 do Código Penal Militar (CPM). Consumado o delito, o comandante 

da unidade militar lavrou o respectivo termo de deserção e o encaminhou à auditoria militar, 

acompanhado da cópia do boletim que o publicou, dos demais atos lavrados e dos 

assentamentos. 

 

Considerando a situação hipotética acima e o processo de deserção, julgue o item que se segue. 

O termo de deserção sujeita, desde logo, o trânsfuga à prisão, independentemente de ordem 

judicial. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 32: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Do Processo Penal Militar em Geral 

Um soldado do Exército ausentou-se de sua unidade por mais de oito dias, fato que configura 

crime de deserção — art. 187 do Código Penal Militar (CPM). Consumado o delito, o comandante 

da unidade militar lavrou o respectivo termo de deserção e o encaminhou à auditoria militar, 

acompanhado da cópia do boletim que o publicou, dos demais atos lavrados e dos 

assentamentos. 

 

Considerando a situação hipotética acima e o processo de deserção, julgue o item que se segue. 

 

No curso do processo, se o desertor for licenciado de ofício pela administração militar, a ação 

penal será trancada por perda de condição de procedibilidade. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 33: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Do Processo Penal Militar em Geral 
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O ministro da Defesa requisitou a instauração de inquérito policial militar para apurar a prática 

do crime de “hostilidade contra país estrangeiro” (art. 136 do CPM) por parte de oficial das 

forças armadas brasileiras. 

 

Com referência a essa situação hipotética e a respeito dos preceitos relativos à polícia judiciária 

militar e ao inquérito policial militar, julgue o seguinte item. 

O encarregado do inquérito poderá decretar a prisão do indiciado por até trinta dias, mesmo que 

não exista situação de flagrante delito ou ordem judicial nesse sentido. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 34: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Do Processo Penal Militar em Geral 

O ministro da Defesa requisitou a instauração de inquérito policial militar para apurar a prática 

do crime de “hostilidade contra país estrangeiro” (art. 136 do CPM) por parte de oficial das 

forças armadas brasileiras. 

 

Com referência a essa situação hipotética e a respeito dos preceitos relativos à polícia judiciária 

militar e ao inquérito policial militar, julgue o seguinte item. 

Se o indiciado estiver solto, o inquérito deverá ser concluído em trinta dias. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 35: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Do Processo Penal Militar em Geral 

Com relação à competência da justiça militar federal, julgue o item a seguir. 

 

A conexão de crimes determina a unidade de julgamento; o juiz, porém, poderá separar os 

processos quando ocorrer motivo que entenda relevante, cabendo recurso de ofício para o 

Superior Tribunal Militar (STM), sem efeito suspensivo. 
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(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 36: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Do Processo Penal Militar em Geral 

Com relação à competência da justiça militar federal, julgue o item a seguir. 

 

Quando a manutenção da disciplina militar assim o exigir, o comandante da Região Militar será 

parte legítima para pedir ao STM o desaforamento de processo em curso na 1.ª instância da 

justiça militar. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 37: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Do Processo Penal Militar em Geral 

O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando a uma praça da Aeronáutica o crime de 

lesões corporais culposas, arrolando duas testemunhas. Recebida a denúncia, o juiz auditor 

determinou a convocação do Conselho Permanente de Justiça e designou data para o 

interrogatório do acusado, dando início ao processo ordinário. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

Considere que, ao julgar o feito, o juiz auditor vote pela absolvição do acusado, sendo seguido 

pelo primeiro juiz militar; o segundo juiz militar divirja, votando pela condenação e fixando a 

pena em três meses de detenção; o terceiro juiz militar acompanhe esse voto, mas fixe a pena em 

seis meses de detenção; e o último juiz militar também vote pela condenação, mas fixe a pena em 

quatro meses de detenção. Nessas circunstâncias, o resultado final será a condenação do réu à 

pena de três meses de detenção. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 
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Questão 38: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 

Assunto: Do Processo Penal Militar em Geral 

Acerca do processo penal militar, julgue o seguinte item. 

  

A competência para a apuração de crime militar será determinada, em regra, pelo local da 

infração e, no caso de tentativa de crime, pelo local de residência ou domicílio do acusado. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 39: CESPE - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Complementar/Direito/2011 

Assunto: Do Processo Penal Militar em Geral 

Julgue o item que se segue, referente a temas diversos de direito processual penal militar. 

  

Não se exige a citação do investigado para a lavratura do termo de deserção, mas apenas a 

publicação do termo em boletim ou documento equivalente. Isso decorre da natureza 

inquisitorial do procedimento, cuja finalidade é instruir eventual ação penal que venha a ser 

oferecida. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 40: CESPE - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Complementar/Direito/2011 

Assunto: Do Processo Penal Militar em Geral 

Julgue o item que se segue, referente a temas diversos de direito processual penal militar. 

  

Competirá à justiça militar estadual decidir sobre a perda da graduação de praças somente 

quando se tratar de crime em que a ela caiba processar e julgar, ou seja, crimes militares. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 
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Questão 41: CESPE - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Complementar/Direito/2011 

Assunto: Do Processo Penal Militar em Geral 

Julgue o item que se segue, referente a temas diversos de direito processual penal militar. 

  

A Lei n.º 9.099/1995, no que dispõe sobre os juízos especiais criminais, aplica-se à justiça militar 

da União e à justiça militar estadual. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 42: CESPE - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Complementar/Direito/2011 

Assunto: Do Processo Penal Militar em Geral 

Julgue o item que se segue, referente a temas diversos de direito processual penal militar. 

  

Na execução de condenação pela prática de delito militar, é constitucional a exigência do 

cumprimento da pena privativa de liberdade sob regime integralmente fechado, ante a falta de 

previsão legal na lei especial de progressão de regime e devido à necessidade do resguardo da 

segurança e do respeito à hierarquia e à disciplina no âmbito castrense. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 43: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Da Jurisdição e Competência da Justiça Militar 

Julgue o item a seguir, relativo à disciplina legal do direito processual militar. 

 

Compete à justiça militar da União processar e julgar crime doloso contra a vida, praticado por 

militar do Exército Brasileiro contra civil, estando aquele em atividade inerente às funções 

institucionais das Forças Armadas. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 
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Questão 44: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Da Jurisdição e Competência da Justiça Militar 

Julgue o item a seguir, relativo à disciplina legal do direito processual militar. 

Falece competência à justiça militar da união para processar e julgar civis. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 45: CESPE - Def PF/DPU/2010 

Assunto: Da Jurisdição e Competência da Justiça Militar 

Acerca do processo penal militar, julgue o próximo item. 

Considere a situação hipotética em que um grupo de 20 militares integrantes das forças armadas 

brasileiras, em missão junto às forças de paz da ONU, no Haiti, em concurso de pessoas com 

diversos outros militares pertencentes às forças armadas da Itália e da França, tenha cometido 

diversos crimes militares no Haiti. Nessa situação, a competência para conhecer, processar e 

julgar os militares brasileiros pelas infrações penais militares é da Justiça Militar da União, cujo 

exercício jurisdicional é o da auditoria da capital da União. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 46: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Da Jurisdição e Competência da Justiça Militar 

Com relação à competência da justiça militar federal, julgue o item a seguir. 

Em circunscrições que envolvam auditorias especializadas, havendo denúncia contra um soldado 

do Exército e um cabo da Marinha, em co-autoria, a competência será firmada de acordo com o 

maior grau hierárquico dos envolvidos, cabendo o julgamento, na hipótese em comento, ao 

Conselho Permanente de Justiça da Marinha. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 
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Questão 47: CESPE - Def PF/DPU/2001 

Assunto: Da Jurisdição e Competência da Justiça Militar 

No item abaixo, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

 

Um capitão de fragata encontrava-se a serviço fora do território nacional, quando, findo o prazo 

de trânsito, deixou de comparecer ao local designado: o comando de pessoal de Fuzileiros 

Navais, sediado na cidade do Rio de Janeiro – RJ. Nesse caso, decorrido o prazo de graça, 

competirá à Auditoria da 1.ª Circunscrição Judiciária Militar (estados do Rio de Janeiro e Espírito 

Santo) processar e julgar o crime de deserção. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 48: CESPE - PT (PM CE)/PM CE/2014 

Assunto: Da Jurisdição e Competência da Justiça Militar 

Julgue o item a seguir, referente à competência, à prova e aos atos citatórios. 

  

O concurso entre processos da competência da jurisdição comum e da jurisdição militar imporá a 

reunião dos processos. Nesse caso, prevalecerá a competência da justiça militar, em razão de sua 

especialidade. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 49: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 

Assunto: Da Jurisdição e Competência da Justiça Militar 

Julgue o próximo item, relativo à denúncia no direito processual militar e à competência da 

justiça militar federal. 
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Situação hipotética: Militares do Exército, em concurso, praticaram quatro crimes: um na 

Circunscrição Judiciária Militar (CJM) em Brasília – DF, dois na CJM em São Paulo – SP, e um na 

CJM em Belém – PA. A pena prevista para um dos crimes praticados na CJM paulista é a grave. 

Durante a instrução, foi concedido habeas corpus que trancou a ação penal relativa a esse crime. 

Assertiva: Nessa situação, a competência do juízo da CJM de São Paulo – SP continua inalterada 

para o julgamento dos demais ilícitos. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 50: CESPE - PJ (MPE MT)/MPE MT/2005 

Assunto: Da Jurisdição e Competência da Justiça Militar 

Relativamente à aplicação da lei processual penal e a intervenção e autuação do Ministério 

Público na fase inquisitorial, julgue o item seguinte. 

 Com o advento da Lei n.º 9.299/1996, os crimes dolosos contra a vida, praticados por militar 

contra civil, passaram a ser da competência da justiça comum, mesmo que ocorridos antes de sua 

vigência. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 51: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Das Questões Prejudiciais e dos Incidentes (DPPM) 

Julgue o item a seguir, relativo à disciplina legal do direito processual militar. 

 

Na esfera do direito processual penal militar, acolhida a argüição de coisa julgada, deverá o 

magistrado recorrer de ofício para o Superior Tribunal Militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 52: CESPE - Def PF/DPU/2010 
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Assunto: Das Questões Prejudiciais e dos Incidentes (DPPM) 

Acerca do processo penal militar, julgue o próximo item. 

 

Considere que, em processo no qual se apura delito de insubmissão, o réu tenha alegado não 

possuir idade para o serviço militar, pois seu registro de nascimento é ideologicamente falso. 

Nessa situação, a questão prejudicial arguida deverá ser decidida no próprio processo, 

porquanto está ligada ao mérito da causa. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 53: CESPE - Def PF/DPU/2015 

Assunto: Das Questões Prejudiciais e dos Incidentes (DPPM) 

Considerando a temática do direito processual penal militar relativa às questões prejudiciais, aos 

atos probatórios e aos processos em espécie, julgue o item subsecutivo. 

  

Considere a seguinte situação hipotética. 

 

Júlio, praça das Forças Armadas, foi denunciado pelo crime de furto de armamentos da unidade 

militar em que servia, em concurso com outros agentes civis. No curso da instrução do processo, 

a DP ingressou com pedido de reconhecimento de questão prejudicial, atinente ao estado da 

pessoa: menoridade de um dos corréus. O CPJ reputou que a alegação era irrelevante no 

momento e que, na verdade, a arguição não era séria nem fundada, pois tinha por escopo 

procrastinar a persecução penal e alcançar eventual prescrição da pretensão punitiva. 

 

Nessa situação hipotética, poderá o CPJ prosseguir com a instrução do feito e submeter os réus a 

julgamento, uma vez que, no sistema processual penal militar, as questões prejudiciais, ainda que 

fundadas no estado civil de pessoa (menoridade) envolvida no processo, não redundam em 

suspensão obrigatória do processo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

 

 

Questão 54: CESPE - Def PF/DPU/2015 

Assunto: Das Medidas Preventivas e Assecuratórias (DPPM) 

No que se refere à organização da justiça militar da União e às medidas que recaem sobre as 

coisas, julgue o item subsequente. 

 

O arresto tem por finalidade a satisfação do dano causado pela infração penal ao patrimônio sob 

a administração militar, podendo ser decretado, de ofício, pela autoridade judiciária, em qualquer 

fase da persecução penal, desde que exista certeza da infração e fundada suspeita da sua autoria. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 55: CESPE - Def PF/DPU/2010 

Assunto: Da Prisão e da Liberdade Provisória (DPPM) 

Acerca do processo penal militar, julgue o próximo item. 

 

Em caso de concessão da menagem a militar da reserva ou reformado, o cumprimento deverá 

ocorrer no interior do estabelecimento castrense coincidente com a sede do juízo de apuração 

do crime, devendo o militar ficar subordinado às normas de caráter geral da caserna e sendo 

vedado seu afastamento dos limites do estabelecimento militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 56: CESPE - Def PF/DPU/2015 

Assunto: Da Prisão e da Liberdade Provisória (DPPM) 

Julgue o próximo item, a respeito das prisões e da liberdade provisória no direito processual 

penal militar. 

 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

O comparecimento espontâneo do indiciado ou acusado, ao juízo ou perante o encarregado ou 

mesmo diante da autoridade policial, no intuito de promover esclarecimentos acerca dos fatos, 

colaborando efetivamente com a investigação, identificando eventuais coautores ou partícipes 

da ação criminosa e a recuperação total ou parcial do produto do crime, terá, como efeito 

imediato, a suspensão da ordem de prisão preventiva ou a imposição de medida cautelar diversa 

da custódia contra o indiciado ou acusado. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 57: CESPE - Def PF/DPU/2015 

Assunto: Da Prisão e da Liberdade Provisória (DPPM) 

Julgue o próximo item, a respeito das prisões e da liberdade provisória no direito processual 

penal militar. 

  

Para serem mantidas, as prisões provisórias dependem, em regra, de imediata apresentação do 

preso à autoridade judiciária militar competente para que esta delibere acerca da custódia, em 

particular no que se refere à necessidade, utilidade e manutenção desta e à integridade física e 

mental do aprisionado, medida comumente denominada pela moderna doutrina processual de 

audiência de custódia, prevista de forma expressa no CPPM. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 58: CESPE - Def PF/DPU/2015 

Assunto: Da Prisão e da Liberdade Provisória (DPPM) 

Julgue o próximo item, a respeito das prisões e da liberdade provisória no direito processual 

penal militar. 

  

A liberdade provisória mediante o pagamento de fiança é concedida somente aos civis, pois, para 

os militares, há outros instrumentos jurídicos que obstam a custódia desnecessária, como a 

menagem, por exemplo. 
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(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 59: CESPE - Def PF/DPU/2015 

Assunto: Dos Atos e Prazos Processuais Militares 

Considerando a temática do direito processual penal militar relativa às questões prejudiciais, aos 

atos probatórios e aos processos em espécie, julgue o item subsecutivo. 

 

Se, no curso de determinada ação penal que envolva diversos réus, antes da instrução 

processual, um deles, encontrando-se em liberdade provisória, formular pedido expresso de 

dispensa de acompanhar os atos de instrução do processo e igualmente para o interrogatório em 

juízo e sessão de julgamento, e se essa manifestação for ratificada pelo advogado de defesa e 

aceita pelo juiz competente, será assegurado ao réu o direito de não se expor ao strepitus judicii, 

fato que não impedirá a participação da defesa desse réu no interrogatório dos demais corréus. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 60: CESPE - Def PF/DPU/2015 

Assunto: Dos Atos e Prazos Processuais Militares 

Considerando a temática do direito processual penal militar relativa às questões prejudiciais, aos 

atos probatórios e aos processos em espécie, julgue o item subsecutivo. 

  

Considere a seguinte situação hipotética. 

 

Jonas, praça das Formas Armadas, foi denunciado pelo crime de concussão em concurso com 

outros agentes militares e, após regular transcurso do processo, com a observância de todas as 

regras procedimentais e garantias constitucionais asseguradas aos réus, foi o feito levado a 

julgamento. Na sessão de julgamento, ao apreciar os fatos e provas apresentados pelas partes, 

entendeu o CPJ que deveria dar ao fato imputado a Jonas nova definição jurídica, diversa da que 
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constava na denúncia, definição esta que resultaria em aplicação de sanção penal mais severa 

que a até então prevista. 

 

Nessa situação hipotética, o CPJ equivocou-se ao dar nova classificação jurídica para aplicar 

pena mais grave ao réu, uma vez que a emendatio libelli no sistema processual castrense exige 

formulação expressa do MPM em alegações escritas, além de oportunidade de resposta por 

parte da defesa. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 61: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 

Assunto: Dos Atos e Prazos Processuais Militares 

Julgue o próximo item, relativo à denúncia no direito processual militar e à competência da 

justiça militar federal. 

  

Em se tratando de processo penal militar, o prazo para oferecimento da denúncia é 

improrrogável se o denunciado estiver solto, podendo ser triplicado, se estiver preso. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 62: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 

Assunto: Dos Atos e Prazos Processuais Militares 

Julgue o item subsequente, relativo ao processo ordinário, ao processo especial e à correição 

parcial. 

  

O prazo para requerer a correição parcial na 1.ª instância é de quinze dias, contado da data da 

intimação da sentença. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 63: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 

Assunto: Dos Atos e Prazos Processuais Militares 

Acerca das nulidades e dos recursos no direito processual penal militar, julgue o item que se 

segue. 

  

Da sentença definitiva de condenação do réu cabe apelação no prazo de cinco dias, contados da 

data de intimação da sentença. As razões devem ser apresentadas em dez dias e as 

contrarrazões, em três dias. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 64: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Da Comunicação dos Atos Processuais Militares 

Julgue o item a seguir, relativo à disciplina legal do direito processual militar. 

 

No processo penal militar, efetivada a citação por edital, não comparecendo o réu, nem 

constituindo advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o 

juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar 

a prisão preventiva. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 65: CESPE - PT (PM CE)/PM CE/2014 

Assunto: Da Comunicação dos Atos Processuais Militares 

Julgue o item a seguir, referente à competência, à prova e aos atos citatórios. 

 

O militar deverá ser citado pessoalmente, sendo, ainda, obrigatória a notificação de seu superior 

hierárquico, para que este dispense o citado no dia e hora designados na citação. 
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(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 66: CESPE - Def PF/DPU/2015 

Assunto:  Das Provas (DPPM) 

No que se refere à organização da justiça militar da União e às medidas que recaem sobre as 

coisas, julgue o item subsequente. 

  

Caso, em um processo em curso da 9.ª Circunscrição Judiciária Militar, seja arrolada pela defesa 

uma testemunha militar de patente superior à do presidente do CPJ e, apesar de regularmente 

comunicada, tal testemunha deixe de comparecer, sem justificativa, à sessão de instrução do 

processo, não poderá ela ser compelida a comparecer, tampouco ser conduzida por oficial de 

justiça, uma vez que, nesse caso, havendo recusa ou resistência da testemunha em depor ou 

comparecer, não poderá o CPJ impor-lhe prisão, bem como não poderá o MPM processá-la pelo 

crime de desobediência, sendo-lhe facultado apresentar depoimento por escrito ou ser inquirida 

em local, dia e hora previamente ajustados com o citado conselho. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 67: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Dos Processos em Espécie (DPPM) 

Julgue o item a seguir, relativo à disciplina legal do direito processual militar. 

 

O CPPM contempla tanto o procedimento padrão, chamado ordinário, quanto procedimentos 

especiais, como os de deserção e os de insubmissão. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 68: CESPE - Def PF/DPU/2001 
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Assunto: Dos Processos em Espécie (DPPM) 

No item abaixo, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

 

Um fuzileiro naval ausentou-se de sua organização militar, sem licença, por prazo superior a oito 

dias, provocando a lavratura do respectivo termo de deserção. Ao apresentar-se 

voluntariamente à unidade, foi submetido a inspeção de saúde, tendo sido considerado incapaz 

definitivamente para o serviço militar. Nesse caso, tratando-se de desertor sem estabilidade, 

ficará isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados após pronunciamento do 

órgão do MPM. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 69: CESPE - Def PF/DPU/2010 

Assunto: Do Procedimento Comum (DPPM) 

Acerca do processo penal militar, julgue o próximo item. 

 

No sistema processual penal castrense, o MPM tem, sempre, o dever de apresentar alegações 

escritas no processo de rito ordinário, pois, com elas, delimita a imputação em juízo, indica as 

provas com que pretende lastrear a acusação e evita surpresas no julgamento; para o réu, as 

alegações escritas apresentam-se como mera faculdade, já que não está obrigado a antecipar 

todos os elementos que sustentam a defesa em juízo e pode reservar-se o direito de apresentar 

seus argumentos na sessão de julgamento. Nesse caso, o Conselho de Justiça somente poderá 

dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia e, em consequência, aplicar 

pena mais grave, se a nova definição houver sido formulada pelo MPM em alegações escritas, e a 

outra parte houver tido oportunidade de responder. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 70: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Do Procedimento Comum (DPPM) 
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O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando a uma praça da Aeronáutica o crime de 

lesões corporais culposas, arrolando duas testemunhas. Recebida a denúncia, o juiz auditor 

determinou a convocação do Conselho Permanente de Justiça e designou data para o 

interrogatório do acusado, dando início ao processo ordinário. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

Após o interrogatório, o juiz auditor deve abrir prazo de três dias para a apresentação de defesa 

prévia. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 71: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Do Procedimento Comum (DPPM) 

O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando a uma praça da Aeronáutica o crime de 

lesões corporais culposas, arrolando duas testemunhas. Recebida a denúncia, o juiz auditor 

determinou a convocação do Conselho Permanente de Justiça e designou data para o 

interrogatório do acusado, dando início ao processo ordinário. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

Além das testemunhas arroladas na denúncia, o Ministério Público poderá incluir mais quatro 

testemunhas de acusação durante a instrução criminal. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 72: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Do Procedimento Comum (DPPM) 

O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando a uma praça da Aeronáutica o crime de 

lesões corporais culposas, arrolando duas testemunhas. Recebida a denúncia, o juiz auditor 

determinou a convocação do Conselho Permanente de Justiça e designou data para o 

interrogatório do acusado, dando início ao processo ordinário. 
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Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

Apesar do princípio do iure novit curia, o Conselho de Justiça somente poderá desclassificar o 

fato para o crime de lesões corporais de natureza grave se o Ministério Público tiver 

expressamente formulado essa nova definição legal em suas alegações escritas e a defesa tiver 

sido ouvida. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 73: CESPE - Def PF/DPU/2001 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (DPPM) 

No item abaixo, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

 

Um indivíduo foi selecionado para prestar serviço militar no 2.º Batalhão de Suprimento, não 

tendo se apresentado para a incorporação na data aprazada. O comandante da unidade para a 

qual o conscrito fora designado lavrou termo de insubmissão de forma circunstanciada, 

encaminhando-o ao juiz-auditor, juntamente comoutros documentos relativos à insubmissão. 

Nesse caso, por tratar-se de uma simples instrução provisória de insubmissão e não de IPM, pode 

ser arquivada pelo juiz-auditor sem requerimento do MPM. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 74: CESPE - Def PF/DPU/2001 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (DPPM) 

No item abaixo, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

 

Um soldado do Exército responde a processo-crime pelo delito de deserção, ocorrido em 

22/11/1991. Nascido em 27/12/1972, contava, na época, com dezenove anos de idade. Em 1992, 

o soldado foi reincluído nas fileiras do Exército, deixando de ser desertor. A denúncia foi 

oferecida e recebida em 28/9/1992. Em 25/3/1993, ele desertou outra vez. Nesse caso, 
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considerando que, de acordo com o CPM, o crime de deserção tem a pena máxima de dois anos 

de detenção, operando-se a prescrição em quatro anos, em relação ao primeiro crime de 

deserção, a prescrição se consumou em 28/9/1994. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 75: CESPE - Def PF/DPU/2001 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (DPPM) 

No item abaixo, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

Com base em comunicação do comandante da unidade, o órgão do MPM ofertou denúncia 

contra um capitão do Exército, imputando-lhe a prática do crime de deserção. Ao apreciar a 

vestibular acusatória, o juiz-auditor verificou a inexistência do termo de deserção. Nesse caso, o 

juiz-auditor poderá receber denúncia, vez que o termo de deserção não é peça essencial e 

indispensável à propositura da ação penal. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 76: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (DPPM) 

Julgue o item subsequente, relativo ao processo ordinário, ao processo especial e à correição 

parcial. 

  

Em tempo de paz, os delitos de deserção e insubmissão, o habeas corpus, a restauração de autos, 

as ações de competência originária do Superior Tribunal Militar e a correição parcial são 

processados mediante procedimento especial. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 77: CESPE - Def PF/DPU/2004 

Assunto: Das Nulidades (DPPM) 

O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando a uma praça da Aeronáutica o crime de 

lesões corporais culposas, arrolando duas testemunhas. Recebida a denúncia, o juiz auditor 

determinou a convocação do Conselho Permanente de Justiça e designou data para o 

interrogatório do acusado, dando início ao processo ordinário. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

Se houver preterição do prazo para a defesa arrolar testemunhas durante a instrução processual, 

poderá ser argüida nulidade durante a sessão de julgamento. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 78: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 

Assunto: Das Nulidades (DPPM) 

Acerca das nulidades e dos recursos no direito processual penal militar, julgue o item que se 

segue. 

  

A preterição dos termos do sorteio e compromisso dos juízes militares é causa de nulidade 

relativa. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 79: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Dos Recursos e das Ações Autônomas de Impugnação (Habeas Corpus, etc.) 

Julgue o item a seguir, relativo à disciplina legal do direito processual militar. 
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No processo penal comum e no processo penal militar, o recurso de embargos infringentes e de 

nulidade é privativo da defesa. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 80: CESPE - Def PF/DPU/2001 

Assunto: Dos Recursos e das Ações Autônomas de Impugnação (Habeas Corpus, etc.) 

No dia 28/9/1999, no interior de uma unidade militar, um primeiro-tenente da Marinha, em 

situação de atividade, agrediu, com socos e pontapés, um cabo, na mesma situação, causando-lhe 

lesões corporais de natureza leve. Ao tomar conhecimento da infração penal, o comandante da 

unidade delegou a um capitão-tenente a instauração do inquérito policial militar (IPM). Após 

instaurar o procedimento inquisitório, ouvir testemunhas, determinar a realização do exame de 

corpo de delito e elaborar relatório, a autoridade delegada encaminhou os autos ao juiz-auditor 

da Circunscrição Judiciária Militar, que abriu vista ao Ministério Público Militar (MPM). O órgão 

do MPM apresentou denúncia contra o oficial, que foi aceita. Instalado o Conselho Especial de 

Justiça, o MPM apresentou um aditamento à denúncia, que foi rejeitado. 

 

Diante dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

Caberá o recurso de apelação contra a decisão que não recebeu o aditamento à denúncia. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 81: CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016 

Assunto: Dos Recursos e das Ações Autônomas de Impugnação (Habeas Corpus, etc.) 

Acerca das nulidades e dos recursos no direito processual penal militar, julgue o item que se 

segue. 

  

Em se tratando de acórdão unânime, os únicos embargos cabíveis são os de declaração. 
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(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 82: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto: Dos Recursos e das Ações Autônomas de Impugnação (Habeas Corpus, etc.) 

Assinale a opção correta no que diz respeito a nulidades e recursos em geral. 

 a) Admite-se a interposição de recurso, em sentido estrito, das decisões monocráticas do juiz 

auditor; as decisões colegiadas do Conselho de Justiça somente podem ser impugnadas por 

intermédio de apelação. 

 b) Conforme o CPPM, caso a instrução processual ocorra perante juízo incompetente, todos os 

atos processuais deverão ser renovados. 

 c) De acordo com preceito expresso do CPPM, o fato de o juiz ter sido declarado suspeito ou 

impedido não anula o processo, salvo no caso de seu voto ter sido seguido pela maioria ou no 

caso de absolvição do acusado. 

 d) O CPPM estabelece, de forma expressa e taxativa, o rol de recursos cabíveis das decisões do 

Conselho de Justiça, quais sejam: recurso em sentido estrito, apelação, embargos de divergência 

e de declaração. 

 e) Os embargos infringentes do julgado são oponíveis pela defesa e pela acusação em face de 

acórdão não unânime e, excepcionalmente, em face de condenação unânime, se houver, nesse 

último caso, divergência quanto à classificação do crime ou à quantidade ou natureza da pena 

imposta ao recorrente, facultando-se a dispensa de intimação e o oferecimento do recurso, 

independentemente de intimação do acórdão. 

 

 

 

Questão 83: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Da Execução de Sentença Penal Militar 

Julgue o item a seguir, relativo à disciplina legal do direito processual militar. 
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A pena privativa de liberdade imposta pela justiça militar da União será cumprida, 

necessariamente, em presídios federais. Nesse caso, a competência para julgar os incidentes no 

processo da execução é da justiça federal. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 84: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto: Da Execução de Sentença Penal Militar 

Julgue o item a seguir, relativo à disciplina legal do direito processual militar. 

 

O prazo para requerer a reabilitação, após o cumprimento ou a extinção da pena, é idêntico no 

processo penal comum e no processo penal militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 85: CESPE - Def PF/DPU/2007 

Assunto:  

Julgue o item a seguir, relativo à disciplina legal do direito processual militar. 

 

O recurso extraordinário, na justiça militar da União, além das hipóteses de cabimento 

estabelecidas na CF, bem como os requisitos e as formalidades exigidos pela Lei n.º 8.038/1990, 

acrescidos das disposições regimentais e sumulares do STF, possui, em razão da especialidade, 

exigências próprias. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 86: CESPE - Admin (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto:  

Em relação à justiça militar, assinale a opção correta. 

 a)  O juiz auditor, em suas ausências e impedimentos, deve ser substituído pelo juiz de vara cível 

mais antigo na capital do estado de Roraima. 

 b)  O Ministério Público não tem assento no Conselho Permanente de Justiça. 

 c)  Em eventual julgamento do comandante-geral da Polícia Militar, o Conselho Especial de 

Justiça deve ser integrado por um desembargador especialmente convocado, pelo chefe do 

Estado-Maior e pelo coronel mais antigo no posto. 

 d)  O Conselho Especial de Justiça é constituído por um juiz auditor e por dois oficiais de posto 

superior ou igual ao do acusado e com mais antiguidade. 

 

 

 

Questão 87: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XVII/Consultor Legislativo/2014 

Assunto:  

Julgue o item que se segue, a respeito da justiça militar. 

 

A justiça militar é composta exclusivamente pelo Superior Tribunal Militar, pelos conselhos de 

justiça, pelos juízes-auditores e pelos juízes-auditores substitutos. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 88: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XVII/Consultor Legislativo/2014 

Assunto:  

Julgue o item que se segue, a respeito da justiça militar. 

  

Compete ao Superior Tribunal Militar processar e julgar originariamente os oficiais generais das 

Forças Armadas e os comandantes-gerais das forças auxiliares. 

(        ) Certo 
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(        ) Errado 

 

 

 

Questão 89: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XVII/Consultor Legislativo/2014 

Assunto:  

Julgue o item que se segue, a respeito da justiça militar. 

  

O Código de Processo Penal Militar rege o processo penal militar em tempo de paz, o que não 

ocorre em tempo de guerra, quando o processo deve ser regido por legislação específica. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 90: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXII/Consultor Legislativo/2014 

Assunto:  

À luz do CPP e da jurisprudência do STJ, julgue o seguinte item, relativo à prisão, aos recursos, 

aos atos e aos princípios processuais penais. 

 

Quando estiver sujeito a prisão antes de condenação definitiva, o policial militar licenciado a bem 

da disciplina não perderá o direito de recolhimento a quartel ou prisão especial. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 91: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXII/Consultor Legislativo/2014 

Assunto:  

Acerca dos juizados especiais criminais, do processo de responsabilidade administrativa, civil e 

penal nos casos de abuso de autoridade, do processo dos crimes ambientais e da interceptação 

de comunicações telefônicas, julgue o item a seguir. 
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O policial militar que, em serviço, praticar crime de abuso de autoridade será julgado pela justiça 

militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 92: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto:  

Em relação ao inquérito policial militar, julgue o item que se segue. 

  

Ao tomar conhecimento da prática de um ilícito de natureza militar, o comandante da unidade à 

qual pertence o autor do fato deve determinar, por meio de portaria, a abertura de inquérito 

policial militar (IPM), nomeando um oficial para apurar a autoria e a materialidade do fato, 

atendida a hierarquia do infrator. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 93: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto:  

Em relação ao inquérito policial militar, julgue o item que se segue. 

  

Se o indiciado estiver preso, o prazo para a conclusão do IPM é de 20 dias, contados a partir do 

dia da execução da ordem de prisão. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 94: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 
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Assunto:  

Em relação ao inquérito policial militar, julgue o item que se segue. 

  

Os autos do IPM, após concluídos, devem ser remetidos, inicialmente, à justiça comum, cabendo 

à autoridade judiciária a quem tiverem sido distribuídos remetê-los à auditoria militar 

competente. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 95: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto:  

Em relação ao inquérito policial militar, julgue o item que se segue. 

  

Considere que uma autoridade militar designada para a presidência do IPM tenha concluído pela 

inexistência do crime. 

  

Nesse caso, essa mesma autoridade deve promover o arquivamento dos autos do IPM na própria 

unidade em que o procedimento foi instaurado. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 96: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto:  

Em relação ao inquérito policial militar, julgue o item que se segue. 

  

Mesmo estando o fato e a sua autoria suficientemente esclarecidos por documentos ou outras 

provas materiais, o IPM não poderá ser dispensado, dado que constitui peça obrigatória para a 

instrução da ação penal competente. 
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(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 97: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto:  

Em relação ao inquérito policial militar, julgue o item que se segue. 

  

O sigilo, indispensável ao êxito das investigações policiais, na fase inquisitória, alcança, no IPM, 

inclusive o advogado, em face da especificidade da apuração de crime propriamente militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 98: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto:  

No que concerne às noções básicas de direito penal militar e direito processual penal militar, 

julgue o item subseqüente. 

  

A atividade de polícia judiciária consiste no recolhimento de todas as informações sobre o fato 

típico e quem tenha sido o seu autor. 

  

Tais informações, que possibilitarão ao Ministério Público o oferecimento da denúncia, ficam 

consubstanciadas no IPM. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 99: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 
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Assunto:  

No que concerne às noções básicas de direito penal militar e direito processual penal militar, 

julgue o item subseqüente. 

  

Compete ao respectivo comandante-geral da corporação processar e julgar os casos referentes à 

perda de posto e da patente de militar estadual. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 100: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto:  

No que concerne às noções básicas de direito penal militar e direito processual penal militar, 

julgue o item subseqüente. 

  

Dispõe o Código de Processo Penal Militar que, independentemente de flagrante delito, o 

indiciado poderá ficar detido até 30 dias, sendo possível a prorrogação da medida. 

  

Todavia, o encarregado do IPM não poderá aplicar indistintamente a medida, uma vez que esta 

somente se aplica aos crimes militares próprios. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 101: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto:  

No que concerne às noções básicas de direito penal militar e direito processual penal militar, 

julgue o item subseqüente. 

  

Os crimes dolosos contra a vida praticados por policial militar contra civil são da competência da 

justiça militar, levando-se em conta a condição de militar do autor do delito. 
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(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 102: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto:  

No que concerne às noções básicas de direito penal militar e direito processual penal militar, 

julgue o item subseqüente. 

  

O delito cometido por policial militar em situação de atividade contra outro policial militar na 

mesma situação constitui delito militar, independentemente da circunstância do lugar do crime, 

da condição de serviço ou de outra qualquer e da Arma a que pertençam os sujeitos ativo e 

passivo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 103: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto:  

No que concerne às noções básicas de direito penal militar e direito processual penal militar, 

julgue o item subseqüente. 

  

Considere que um oficial da polícia militar em atividade tenha sofrido agressão praticada em 

conjunto por um policial militar e um civil. 

  

Nessa situação, o integrante da corporação militar deverá responder perante a justiça militar 

estadual pela prática de crime militar, enquanto o civil deverá ser processado e julgado na justiça 

comum. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 104: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto:  

No que concerne às noções básicas de direito penal militar e direito processual penal militar, 

julgue o item subseqüente. 

  

Desde que não encontre correspondente na lei penal comum, o civil pode figurar como autor de 

crime propriamente militar, pois a lei penal castrense não faz distinção entre os sujeitos do crime. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 105: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto:  

No que concerne às noções básicas de direito penal militar e direito processual penal militar, 

julgue o item subseqüente. 

  

Para efeito de aplicação da lei penal militar, não existe relação de subordinação hierárquica entre 

militares das Forças Armadas e da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, ressalvada a 

hipótese de integrarem, legalmente, força conjunta. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 106: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2006 

Assunto:  

No que concerne às noções básicas de direito penal militar e direito processual penal militar, 

julgue o item subseqüente. 

  

Na falta de oficial de maior antiguidade, a investidura do militar na função de polícia judiciária 

confere ao oficial, embora do mesmo posto e de menor antiguidade, condição para presidir IPM. 
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(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 107: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2001 

Assunto:  

No interior de um batalhão de polícia militar, em situação de atividade, um capitão ofendeu a 

integridade física de um soldado, desferindo-lhe um soco na região labial. 

  

Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. 

 a)  Aplicar-se-á ao caso a Lei n.º 9.099/95, pelo fato de o Código Penal Militar cominar ao crime 

de lesão corporal leve pena máxima não-superior a um ano. 

 b)  O comandante-geral, a quem compete originariamente o exercício da polícia judiciária militar, 

poderá delegar a instauração do inquérito policial militar a qualquer oficial da ativa. 

 c)  O inquérito policial militar somente poderá ser iniciado de ofício. 

 d)  Tratando-se de crime de ação penal pública condicionada, o Ministério Público Militar 

somente poderá oferecer denúncia após representação por parte do ofendido ou por quem tiver 

qualidade para representá-lo. 

 e)  Se o Ministério Público Militar não intentar a ação penal no prazo legal, não requerer 

diligência ou pedir o arquivamento do inquérito policial, caberá a ação penal privada subsidiária 

da pública. 

 

 

Questão 108: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2001 

Assunto:  

Em relação ao inquérito policial militar, julgue os itens a seguir. 

  

I. Considere a seguinte situação hipotética. 

  

Instaurou-se inquérito policial militar para apurar a autoria e ocorrência do crime de lesão 

corporal. Para comprovar a materialidade da infração penal, a autoridade policial militar 
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determinou a realização do exame de lesões corporais, tendo os peritos oficiais efetuado o 

exame e respondido fundamentadamente os quesitos apresentados. 

  

Nesse caso, apesar de ter sido realizado na fase inquisitorial, o exame terá caráter instrutório, 

dispensando sua reprodução em juízo. 

  

II. Considere a seguinte situação hipotética. 

  

Um capitão obteve delegação para a instauração de inquérito policial militar, objetivando apurar 

a ocorrência de um crime de furto e sua autoria. No curso do inquérito surgiram indícios 

veementes de que o autor da infração penal seria um major. 

  

Nesse caso, caberá à autoridade policial militar dar continuidade às diligências investigatórias e, 

após o encerramento do inquérito, enviá-lo à autoridade delegante para homologação da 

solução. 

  

III. Considere a seguinte situação hipotética. 

  

O comandante-geral delegou a um tenente-coronel a instauração de inquérito policial, com a 

finalidade de apurar a prática de um crime de extorsão simples por parte de um subtenente. 

Encerrado o inquérito, a autoridade policial militar concluiu pela inexistência do crime, sugerindo 

o arquivamento. 

  

Nesse caso, discordando o comandante-geral da conclusão dada, poderá avocar o inquérito 

policial e dar solução diferente. 

  

IV. Considere a seguinte situação hipotética. 

  

Por intermédio de uma missiva datada e assinada, um subtenente caluniou um tenente-coronel, 

imputando-lhe falsamente a autoria da apropriação indébita da importância de R$ 10.000,00. A 

missiva foi distribuída na corporação pelo próprio subscritor. 
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Nesse caso, o inquérito policial poderá ser dispensado pelo Ministério Público Militar para 

promoção da ação penal. 

  

V. Considere a seguinte situação hipotética. 

  

O comandante-geral instaurou inquérito policial militar para apurar denúncia, veiculada em um 

jornal periódico, de que alguns soldados estariam recebendo vantagens indevidas para deixarem 

de efetuar o flagrante de pessoas portando ilegalmente armas de fogo. Encerrado o inquérito 

policial após inúmeras diligências e oitivas, chegou-se à conclusão da inexistência de crime. 

  

Nesse caso, a autoridade policial militar poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial 

militar. 

  

Estão certos apenas os itens 

 a)  I, II e V.  

 b)  I, III e IV. 

 c)  I, IV e V.  

 d)  II, III e IV. 

 e)  II, III e V. 

 

 

 

Questão 109: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2001 

Assunto:  

Foi instaurado inquérito policial militar para apurar o crime de violência contra superior. A 

autoridade policial militar indiciou um segundo-sargento, que constituiu advogado. Alegando o 

sigilo do inquérito e a incomunicabilidade do indiciado, detido sem a existência de flagrante 

delito e prisão preventiva, a autoridade policial negou ao advogado acesso aos autos e entrevista 

ao seu cliente. Durante a fase inquisitorial, o defensor do indiciado não foi notificado 

previamente dos atos e diligências investigatórias realizados. Encerrado o inquérito policial, o 

seu encarregado concluiu que, além do crime, pelo mesmo fato o indiciado teria praticado 
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transgressão disciplinar, sugerindo a instauração da ação penal e a aplicação de punição 

disciplinar. 

  

A partir da situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. 

 a)  O princípio constitucional da publicidade dos atos não é aplicável no inquérito policial militar, 

que é sigiloso, não podendo o advogado do indiciado ter acesso a ele. 

 b)  A fim de impedir que o indiciado prejudique o desenvolvimento das investigações, a 

autoridade policial militar poderá mantê-lo incomunicável, mesmo de seu advogado, por três dias 

no máximo. 

 c)  A notificação do defensor do indiciado para participar dos atos e diligências investigatórias 

era prescindível, eis que não é aplicável no inquérito policial militar o princípio constitucional do 

contraditório. 

 d)  Por não ter sido preso em flagrante e não existir decreto de prisão preventiva, a segregação 

cautelar do indiciado determinada pelo encarregado do inquérito policial foi ilegal, mesmo que 

tenha sido comunicada à autoridade judiciária competente. 

 e)  Na hipótese de ocorrer concurso de crime e transgressão disciplinar, mesmo quando forem da 

mesma natureza, aplicar-se-á a pena relativa à infração penal e a punição disciplinar referente à 

transgressão. 

 

 

 

Questão 110: CESPE - Alun Of (PM DF)/PM DF/2010 

Assunto:  

Com base nos institutos de direito processual penal militar, julgue o item subsequente. 

  

O Código de Processo Penal Militar (CPPM) não disciplina a ação penal militar privada 

subsidiária, razão pela qual se aplicam, supletivamente, as disposições do Código de Processo 

Penal comum para essa espécie de ação no âmbito da justiça militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 111: CESPE - Alun Of (PM DF)/PM DF/2010 

Assunto:  

Com base nos institutos de direito processual penal militar, julgue o item subsequente. 

  

O Ministério Público Militar é o órgão de acusação no processo penal militar, cabendo ao 

procurador geral exercê-la nas ações de competência originária no Superior Tribunal Militar e 

aos procuradores, nas ações perante os órgãos judiciários de primeira instância, sendo vedado 

aos seus membros opinar pela absolvição do réu. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 112: CESPE - Alun Of (PM DF)/PM DF/2010 

Assunto:  

Com base nos institutos de direito processual penal militar, julgue o item subsequente. 

  prazo para se concluir o inquérito policial militar é de dez dias, se o indiciado estiver preso, e 

conta a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Se o indiciado estiver solto, o prazo é 

de trinta dias, contados a partir da data de instauração do inquérito. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 113: CESPE - Alun Of (PM DF)/PM DF/2010 

Assunto:  

Em relação às prisões, à menagem e às providências que recaem sobre as coisas, julgue o item a 

seguir. 
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Para se efetuar a prisão preventiva de pessoa que esteja no estrangeiro, a autoridade policial 

deve dirigir-se ao ministro da Defesa para que sejam tomadas as providências que couberem no 

caso. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 114: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto:  

Considerando os preceitos legais que regem o processo penal militar e o entendimento 

jurisprudencial e doutrinário dominantes, julgue o próximo item. 

  

Nos casos em que a PM e o corpo de bombeiros militar sejam subordinados ao comando do 

secretário de segurança pública, este, como servidor civil, não exerce a função de polícia 

judiciária militar, atividade exclusiva de autoridade castrense. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 115: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto:  

Considerando os preceitos legais que regem o processo penal militar e o entendimento 

jurisprudencial e doutrinário dominantes, julgue o próximo item. 

  

Conforme previsão constitucional, à justiça militar federal compete processar e julgar, nos 

crimes militares, os integrantes das Forças Armadas e os civis, enquanto à justiça militar estadual 

compete o processo e o julgamento dos PMs e bombeiros militares, excluídos os civis, mesmo 

que tenham praticado um crime militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 116: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto:  

Considerando os preceitos legais que regem o processo penal militar e o entendimento 

jurisprudencial e doutrinário dominantes, julgue o próximo item. 

  

No caso de crime contra a segurança externa do país, a requisição ao procurador-geral da justiça 

militar para a instauração de ação penal não vincula o MP, que somente proporá ação penal se 

preenchidos os requisitos legais pertinentes. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 117: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto:  

Considerando os preceitos legais que regem o processo penal militar e o entendimento 

jurisprudencial e doutrinário dominantes, julgue o próximo item. 

  

Caso um PM do DF praticasse vários crimes militares em continuidade delitiva no estado da 

Bahia, no de Goiás e no de Minas Gerais, vindo a ser preso no último estado, nessa situação, se o 

juiz da Auditoria Militar de Minas Gerais praticasse algum ato no processo, tornar-se-ia 

prevento. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 118: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto:  
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Considerando os preceitos legais que regem o processo penal militar e o entendimento 

jurisprudencial e doutrinário dominantes, julgue o próximo item. 

  

Para o crime de deserção, a qualidade de militar da ativa é condição de procedibilidade para a 

propositura da ação penal e para o seu prosseguimento até decisão final. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 119: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto:  

Considerando os preceitos legais que regem o processo penal militar e o entendimento 

jurisprudencial e doutrinário dominantes, julgue o próximo item. 

  

Um oficial da PM que, na inatividade, praticar crime militar contra bem ou interesse da 

corporação, será processado e julgado pelo Conselho Especial de Justiça, composto por oficiais 

do serviço ativo de posto superior ao do acusado ou, na falta, por oficiais do mesmo posto. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 120: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto:  

Considerando os preceitos legais que regem o processo penal militar e o entendimento 

jurisprudencial e doutrinário dominantes, julgue o próximo item. 

  

A insubmissão é o único crime militar cujo agente do delito é exclusivamente o civil, sendo que tal 

qualidade integra o tipo penal. Todavia, a incorporação do insubmisso é condição objetiva de 

procedibilidade da ação penal. 

 (        )Certo 
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 (        ) Errado 

 

 

Questão 121: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto:  

Acerca dos atos probatórios, da inauguração da ação penal militar e dos incidentes processuais, 

julgue o item a seguir. 

  

Considere que, no curso da instrução probatória de processo para a apuração de crime militar, 

tenha sido instaurado incidente de insanidade mental, por pairarem dúvidas quanto à saúde 

mental do acusado. Considere, ainda, que, realizada a perícia, tenha concluído o laudo pela 

inimputabilidade do acusado, em razão de doença mental, que, ao tempo do crime, suprimiu sua 

capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Nessa situação, o acusado será absolvido de 

imediato, independentemente da conclusão do processo, sendo declarada a sua inimputabilidade 

com a aplicação da medida de segurança correspondente. 

 (        )Certo 

 (        )Errado 

 

 

 

Questão 122: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto:  

Acerca dos atos probatórios, da inauguração da ação penal militar e dos incidentes processuais, 

julgue o item a seguir. 

  

O interrogatório do acusado será realizado em dia, lugar e hora designados pelo juiz, após o 

recebimento da denúncia, devendo a autoridade judiciária, antes de iniciar o ato, advertir o 

acusado de que o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo de sua defesa. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 123: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto:  

Acerca dos atos probatórios, da inauguração da ação penal militar e dos incidentes processuais, 

julgue o item a seguir. 

  

A classificação do crime contida na denúncia ou queixa, consistente na indicação dos dispositivos 

da lei penal militar violada, não vincula o juízo, uma vez que poderá ser alterada, quando do 

julgamento, com observância das normas processuais pertinentes. 

 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 124: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto:  

Acerca dos atos probatórios, da inauguração da ação penal militar e dos incidentes processuais, 

julgue o item a seguir. 

  

A correspondência particular interceptada antes de ser aberta pelo seu destinatário, se juntada 

aos autos por determinação da autoridade judiciária competente, será considerada como prova 

documental e poderá embasar decreto condenatório. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 125: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto:  

A respeito das medidas imputadas a quem pratica crime militar, julgue o item subsequente. 

  

Suponha que um militar, em situação de atividade, tenha praticado crime tipificado como 

violência contra superior, cuja pena prevista é de 3 meses a 2 anos de detenção. No caso de ter 
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sido autuado em flagrante delito pela autoridade competente, o acusado poderá livrar-se solto. 

Nessa situação, será obrigatória a concessão da liberdade provisória. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 126: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto:  

A respeito das medidas imputadas a quem pratica crime militar, julgue o item subsequente. 

  

Ainda que a insubmissão seja considerada crime permanente, a apresentação ou captura do 

insubmisso não importará em recolhimento à prisão, uma vez que, nesses casos, a lei garante ao 

acusado o benefício da menagem, independentemente de decisão judicial ou de ato da 

autoridade militar concedendo o benefício. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 127: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 

Assunto:  

A respeito das medidas imputadas a quem pratica crime militar, julgue o item subsequente. 

  

Suponha que um civil tenha sido indiciado formalmente em inquérito policial militar pela prática 

de crime militar e que, no decorrer das investigações, o encarregado do inquérito tenha 

determinado a prisão provisória do indiciado. Nessa situação, tratando-se de medida cautelar, a 

prisão será limitada a 30 dias, prorrogável por mais 20 dias, caso seja devidamente justificada. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 128: CESPE - Of (PM DF)/PM DF/Administração/2010 
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Assunto:  

A respeito das medidas imputadas a quem pratica crime militar, julgue o item subsequente. 

  

Considere que um civil tenha praticado um crime militar cuja pena máxima privativa de liberdade 

prevista não exceda a quatro anos. Considere, ainda, que, no curso do processo instaurado em 

razão do delito, o acusado tenha solicitado a concessão do benefício da menagem, sob o 

argumento de que se encontravam preenchidos os requisitos necessários ao atendimento do 

pedido. Nessa situação, é incabível o deferimento do pedido, pois o instituto da menagem é 

exclusivo da justiça militar, não podendo, portanto, ser concedido a civil. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 129: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto:  

Acerca da lei de processo penal, da polícia judiciária, do inquérito policial e da ação penal no 

âmbito militar, assinale a opção correta. 

 a) Os inquéritos policiais militares regularmente arquivados podem ser desarquivados, 

conforme as hipóteses expressamente previstas no CPPM, a pedido do MPM. 

 b) A lei processual penal militar pode ser interpretada extensiva ou restritivamente, e, ainda, ser 

suprida pela legislação de processo penal comum, sem prejuízo da índole do processo penal 

militar, mesmo que resulte em situação mais gravosa ao acusado. 

 c) Admite-se a delegação do exercício da atividade da polícia judiciária militar a oficiais da ativa, 

para fins especificados e por tempo limitado, atendidos hierarquia e comando, entre outras 

normas; em se tratando de delegação para instauração de inquérito policial militar, deverá a 

referida delegação recair em oficial de posto superior ao do indiciado, seja este oficial da ativa, da 

reserva, remunerada ou não, ou reformado. 

 d) É atribuição da polícia judiciária militar a investigação de crimes comuns ocorridos no interior 

das vilas militares. 

 e) O CPPM prevê a possibilidade de afastamento do encarregado do IPM sob o fundamento de 

suspeição, de modo que se preservem a hierarquia e a disciplina. 
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Questão 130: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto:  

Em relação ao foro militar, à jurisdição e à competência, assinale a opção correta. 

 a) A perpetuatio fori,  uma das consequências da conexão ou da continência, ocorre com a 

reunião dos processos, o juiz ou tribunal da sua competência original, venha a proferir sentença 

absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na esfera de sua 

competência, continuando o juiz ou tribunal competente em relação às demais infrações. 

 b) O CPPM prevê a possibilidade da separação de julgamento no caso de, havendo vários 

acusados, algum estar foragido e não poder ser julgado à revelia ou no caso de os defensores de 

dois ou mais acusados não acordarem na suspeição de juiz do Conselho de Justiça, hipóteses que 

implicam quebra da unidade processual exigida pela conexão ou continência. 

 c) Se a infração penal atentar diretamente contra os princípios da hierarquia e disciplina, admite-

se, segundo o CPPM, a definição da competência pelo lugar do serviço, mesmo que conhecido o 

lugar da infração. 

 d) Em se tratando de crimes praticados por militar fora do território nacional, o CPPM firma a 

competência pela sede do lugar em que serve o agente no território nacional ou, não sendo isso 

possível, pela distribuição. 

 e) De acordo com o CPPM, a conexão ocorre quando duas ou mais pessoas são acusadas da 

mesma infração. 

 

 

 

Questão 131: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto:  

No que concerne aos atos probatórios, assinale a opção correta. 

 a) Uma vez determinado o exame pericial, admite-se, em qualquer fase da persecução, a 

formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico pelo MP, pelo assistente de acusação, 

pelo ofendido e pelo acusado. 

 b) O comparecimento da testemunha, caso seja militar ou funcionário público, será requisitado 

ao respectivo chefe ou à autoridade superior a que estiver subordinada. Se a testemunha tiver 

patente superior à do presidente do Conselho Permanente de Justiça, a requisição de 
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comparecimento e o interrogatório deverão ser realizados, em juízo, por intermédio da 

autoridade militar a que essa testemunha estiver imediatamente subordinada. 

 c) A oitiva de testemunha arrolada pelo MPM e que resida em outra circunscrição judiciária 

militar será realizada por meio de carta precatória e, embora o fato de haver esse tipo de 

testemunha a ser ouvida não suspenda a instrução criminal, ficam condicionados à colheita de 

seu depoimento o prazo para oferecimento do rol de testemunhas de defesa e a oitiva dessas 

testemunhas. 

 d) Conforme disposição do CPPM, o interrogatório do réu é ato privativo do juiz, não podendo 

haver interferência das partes, em qualquer de suas etapas. Caso o réu esteja preso, o 

interrogatório será realizado em sala própria, no estabelecimento em que o preso estiver 

recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do MP e dos auxiliares, 

bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. 

 e) O exame pericial poderá ser determinado pela autoridade policial militar, pela autoridade 

judiciária, ou, ainda, requerido por qualquer das partes, vedando-se ao juiz e à autoridade policial 

militar o seu indeferimento, salvo em caso de exame de corpo de delito. 

 

 

Questão 132: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto:  

Em relação ao processo ordinário e aos processos especiais, previstos no CPPM, assinale a opção 

correta. 

 a) De acordo com o CPPM, o prazo máximo para encerramento dos processos especiais será de 

sessenta dias, esteja o réu preso ou em liberdade. 

 b) No processo ordinário e nos processos especiais, é admitida a revelia de acusado preso ou 

solto. Estando o acusado preso, a revelia ocorrerá se ele se recusar a comparecer à instrução 

criminal; no caso de o acusado estar em liberdade, a revelia pode ser decretada se ele, tendo sido 

regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou se, 

previamente notificado, deixar de comparecer, sem justa causa, a ato do processo no qual seja 

indispensável sua presença. 

 c) Tanto no processo ordinário quanto nos processos especiais, é vedado ao Conselho de Justiça, 

na sessão de julgamento, dar nova definição jurídica ao fato, com aplicação de pena mais grave — 

salvo postulação expressa formulada pelo MP na referida sessão —, e reconhecer a presença de 
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agravante ou proferir condenação nos casos em que o MP houver formulado pedido pela 

absolvição. 

 d) No processo ordinário e nos especiais, o fato de o agente ser militar é condição de 

procedibilidade, que perdura até o trânsito em julgado da decisão. 

 e) Os processos especiais, consoante preceito expresso do CPPM, serão julgados 

necessariamente pelo Conselho Especial de Justiça. 

 

 

 

Questão 133: CESPE - JA (STM)/STM/2013 

Assunto:  

No que se refere à liberdade provisória e à prisão provisória, bem como à prisão flagrante e à 

preventiva, assinale a opção correta. 

 a) A prisão em flagrante de militar somente poderá ser realizada por outro militar de posto ou 

graduação igual ou superior ao posto ou à graduação do preso. 

 b) Desde que haja, entre outros requisitos, prova do fato delituoso e indícios suficientes de 

autoria, a prisão preventiva pode ser decretada, em qualquer fase da persecução penal, pelo 

auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento do MP ou por representação da 

autoridade encarregada do inquérito policial-militar. 

 c) De acordo com o CPPM, a autoridade militar encarregada de lavrar e presidir o auto de prisão 

em flagrante somente poderá conceder fiança aos acusados da prática de crimes para os quais a 

máxima pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos. 

 d) O juiz auditor somente poderá conceder liberdade provisória mediante fiança aos acusados 

de crimes patrimoniais e delitos dos quais decorra proveito econômico para o agente, admitindo-

se a cumulação com medidas cautelares diversa da prisão. Uma vez concedida a liberdade 

provisória, o agente deve comprometer-se, por meio de termo, a comparecer a todos os atos do 

processo, sob pena de revogação da concessão. 

 e) De acordo com preceito expresso no CPPM, não será imposta prisão em flagrante aos agentes 

que pratiquem crimes que possam ser considerados, pelo juiz, infração disciplinar. 

 

 

Questão 134: CESPE - JA (STM)/STM/2013 
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Assunto:  

De acordo com o que dispõe o CPPM acerca da execução de sentença e dos incidentes de 

execução, assinale a opção correta. 

 a) Para a obtenção do livramento condicional, exige-se que o condenado seja primário e tenha 

recebido pena de reclusão ou detenção inferior a dois anos, além de ter cumprido, no mínimo, 

dois terços dessa pena e reparado o dano causado por seu crime. 

 b) A vedação da suspensão condicional do processo, adotada como regra na sistemática 

processual penal castrense, não se aplica, em tempo de guerra, quando houver necessidade da 

presença do condenado no campo de batalha. 

 c) Em sede de execução criminal militar, é vedada ao sentenciado a recusa ao indulto ou à 

comutação da pena, benefícios legais de natureza objetiva em favor do condenado. 

 d) Aos acusados da prática de crimes em tempo de guerra não é permitido o livramento 

condicional, concedido aos acusados da prática de crimes contra a segurança externa do país, ou 

de revolta, motim, aliciação e incitamento, violência contra superior ou militar de serviço que já 

tiverem cumprido, no mínimo, dois terços da pena, observados, ainda, outros requisitos legais. 

 e) Todas as decisões prolatadas em sede de incidentes na execução criminal militar submetem-

se aos Conselhos Especial ou Permanente de Justiça. 

 

 

 

Questão 135: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Acerca da polícia judiciária militar, do inquérito policial militar, da ação penal militar, do juiz e 

seus auxiliares, julgue o item a seguir. 

  

À polícia judiciária militar, que é exercida pelas autoridades militares, cabe auxiliar as polícias 

civil e federal na apuração de infrações penais militares, dado que são estas que detêm a 

exclusividade na apuração de quaisquer infrações penais. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 136: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Acerca da polícia judiciária militar, do inquérito policial militar, da ação penal militar, do juiz e 

seus auxiliares, julgue o item a seguir. 

  

O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, em tese, criminoso e de sua autoria, não 

tendo, no entanto, valor jurídico os exames e as perícias realizados que não forem repetidos em 

juízo, durante o processo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 137: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Acerca da polícia judiciária militar, do inquérito policial militar, da ação penal militar, do juiz e 

seus auxiliares, julgue o item a seguir. 

  

Nos crimes militares, a ação penal é, em regra, pública, condicionada ou incondicionada e 

promovida pelo Ministério Público Militar; excepcionalmente, é privada, promovida pelo 

ofendido, quando a lei assim dispuser. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 138: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Acerca da polícia judiciária militar, do inquérito policial militar, da ação penal militar, do juiz e 

seus auxiliares, julgue o item a seguir. 
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No processo penal militar, o termo juiz denomina somente o juiz togado e não, os militares, os 

quais são chamados membros do conselho de justiça, como os jurados nos processos do tribunal 

do júri. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 139: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Acerca da polícia judiciária militar, do inquérito policial militar, da ação penal militar, do juiz e 

seus auxiliares, julgue o item a seguir. 

  

As partes, os funcionários e os serventuários da justiça militar são auxiliares do juiz. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 140: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Julgue o item a seguir, relativo a partes do processo, denúncia e competência da justiça militar 

federal, medidas assecuratórias e preventivas, citação, notificação e intimação no processo penal 

militar. 

  

No processo penal militar, a acusação cabe ao Ministério Público Militar, que a exerce por 

intermédio dos procuradores e promotores de justiça militar, sendo-lhe vedado desistir da ação 

penal e pedir absolvição do acusado. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 141: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Julgue o item a seguir, relativo a partes do processo, denúncia e competência da justiça militar 

federal, medidas assecuratórias e preventivas, citação, notificação e intimação no processo penal 

militar. 

  

A denúncia no processo penal militar difere da denúncia no processo penal comum, 

primordialmente, por exigir que o Ministério Público explicite as razões de convicção ou 

presunção de delinqüência. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 142: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Julgue o item a seguir, relativo a partes do processo, denúncia e competência da justiça militar 

federal, medidas assecuratórias e preventivas, citação, notificação e intimação no processo penal 

militar. 

  

Com relação à competência, a conexão e a continência impõem a unidade de processo, salvo no 

concurso entre a jurisdição militar e a comum. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 143: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Julgue o item a seguir, relativo a partes do processo, denúncia e competência da justiça militar 

federal, medidas assecuratórias e preventivas, citação, notificação e intimação no processo penal 

militar. 
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A busca pessoal consiste na procura material realizada em vestes, malas e outros objetos que 

estejam com uma pessoa sobre a qual recaia fundada suspeita de que oculte consigo instrumento 

ou produto do crime, ou elementos de prova. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 144: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Julgue o item a seguir, relativo a partes do processo, denúncia e competência da justiça militar 

federal, medidas assecuratórias e preventivas, citação, notificação e intimação no processo penal 

militar. 

  

A citação é o chamamento do acusado para integrar a relação processual, já a intimação e a 

notificação destinam-se à ciência a respeito da prática de atos processuais das partes ou de 

quaisquer intervenientes no processo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 145: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

No que se refere a processos em espécie, nulidades e recursos, julgue o item subseqüente. 

  

O processo de rito ordinário aplica-se a todos os crimes militares, inclusive aos de deserção, 

insubmissão, correição, restauração de autos e aos de competência originária do STM. 

 (        )Certo 

(        ) Errado 
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Questão 146: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

No que se refere a processos em espécie, nulidades e recursos, julgue o item subseqüente. 

 Para a declaração de nulidade de um ato judicial, é necessário que a parte alegue prejuízo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 147: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

No que se refere a processos em espécie, nulidades e recursos, julgue o item subseqüente. 

  

O recurso em sentido estrito, a apelação, os embargos, a revisão, o recurso ordinário ao STF, o 

recurso extraordinário e a reclamação não são recursos admitidos no processo penal militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 148: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

No que se refere a processos em espécie, nulidades e recursos, julgue o item subseqüente. 

No processo penal militar, o recurso de apelação cabe nas sentenças definitivas ou com caráter 

definitivo, com exceção dos casos de recurso em sentido estrito. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 149: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

No que se refere a processos em espécie, nulidades e recursos, julgue o item subseqüente. 
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 Da sentença que absolver o réu por inimputabilidade, cabe apelação. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 150: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto:  

Com relação às normas processuais penais militares e à sua aplicação, o próximo item apresenta 

uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

  

Um processo foi instaurado perante a Circunscrição Judiciária Militar de Curitiba, contra várias 

pessoas, entre elas um coronel da Aeronáutica da ativa. Diante da impossibilidade de compor o 

conselho especial, devido à inexistência de oficiais em número suficiente, foi concedido pelo STM 

o desaforamento do processo para circunscrição judiciária militar de outro estado. Todavia, no 

decorrer da instrução, o coronel foi excluído do processo por força de habeas corpus  e outro 

corréu excepcionou a competência da circunscrição judiciária, sob o argumento de haver cessado 

o motivo do desaforamento. 

Nessa situação, continua competente o juízo que recebeu o processo desaforado, mesmo que a 

exclusão de um dos acusados possibilite a composição do conselho de justiça no juízo militar de 

origem. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 151: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto:  

Com relação às normas processuais penais militares e à sua aplicação, o próximo item apresenta 

uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

  

Um oficial foi condenado em sentença de primeiro grau pela prática de crime militar, tendo a 

referida decisão negado a concessão da suspensão condicional da pena. Conformado com a 
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sentença condenatória, mas discordando da negativa da concessão do benefício, o réu decidiu 

recorrer apenas do capítulo da sentença que lhe negou o benefício. 

 Nessa situação, o recurso cabível será o recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 152: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto:  

Com relação às normas processuais penais militares e à sua aplicação, o próximo item apresenta 

uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

  

Um insubmisso foi capturado e apresentado ao serviço médico, sendo considerado 

absolutamente incapaz para o serviço militar. 

 Entretanto, já havia sido instaurada investigação provisória para a apuração do delito. 

 Nessa situação, deve o juiz, após a indispensável promoção do Ministério Público, determinar o 

arquivamento do feito. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 153: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto:  

Com relação às normas processuais penais militares e à sua aplicação, o próximo item apresenta 

uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

  

A instrução criminal de determinado processo em que se apura delito militar foi presidida 

perante juízo incompetente em razão da pessoa (ratione personae ), tendo os autos sido 

encaminhados ao competente juízo após as formalidades processuais pertinentes. 

Nessa situação, caso não tenha havido a arguição da nulidade no momento oportuno, os atos já 

exarados poderão ser revalidados por termo ou por decisão do novo juízo. 
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(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 154: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto:  

Com relação às normas processuais penais militares e à sua aplicação, o próximo item apresenta 

uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

  

Um oficial-general da ativa, do último posto e mais antigo da corporação, praticou crime definido 

como militar, gerando dúvidas sobre quem presidirá o inquérito policial militar para a completa 

apuração dos fatos, em face da inexistência de outro oficial da ativa de maior antiguidade. 

  

Nessa situação, deve ser convocado oficial-general da reserva do último posto, pois prevalece a 

relação de antiguidade entre militares no serviço ativo e na inatividade. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 155: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto:  

Com relação às normas processuais penais militares e à sua aplicação, julgue o item que se segue. 

  

Em face da falta de previsão legal na lei adjetiva castrense, o querelante e o querelado, nos casos 

de ação penal privada subsidiária da pública, não possuem legitimidade para recorrer das 

decisões exaradas pela justiça militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Questão 156: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto:  

Com relação às normas processuais penais militares e à sua aplicação, julgue o item que se segue. 

  

A auditoria de correição, o conselho permanente de justiça, o conselho especial de justiça e o 

juiz-auditor são órgãos jurisdicionais legais e não constitucionais de primeira instância da justiça 

militar federal, diferente da justiça militar estadual, na qual o juiz de direito do juízo militar e os 

conselhos de justiça são órgãos constitucionais. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 157: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto:  

Com relação às normas processuais penais militares e à sua aplicação, julgue o item que se segue. 

 Os prazos determinados pela lei adjetiva penal para o edital de citação levam em conta a menor 

ou maior dificuldade do acusado de tomar conhecimento dele. 

 Assim, estabelece o prazo de cinco dias quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para 

não ser citado; de quinze dias, quando não for encontrado; de vinte dias, quando estiver em lugar 

incerto ou não sabido; de vinte a noventa dias, a critério do juiz, quando incerta a pessoa que 

tiver de ser citada. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 158: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto:  

Acerca dos princípios gerais do processo penal, julgue o item a seguir. 

  

O dispositivo constitucional que estabelece serem inadmissíveis as provas obtidas por meios 

ilícitos, bem como as restrições à prova criminal existentes na legislação processual penal, são 

exemplos de limitações ao alcance da verdade real. 
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(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 159: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto:  

Acerca dos princípios gerais do processo penal, julgue o item a seguir. 

 A adoção do princípio da inércia no processo penal brasileiro não permite que o juiz determine, 

de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante dos autos. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 160: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto:  

Acerca dos princípios gerais do processo penal, julgue o item a seguir. 

 O processo penal brasileiro não adota o princípio da identidade física do juiz em face da 

complexidade dos atos processuais e da longa duração dos procedimentos, o que inviabiliza a 

vinculação do juiz que presidiu a instrução à prolação da sentença. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 161: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto:  

No que concerne aos princípios constitucionais do processo penal, julgue o seguinte item. 

  

Não se admite, por caracterizar ofensa ao princípio do contraditório e do devido processo legal, a 

concessão de medidas judiciais inaudita altera parte  no processo penal. 

(        )Certo 

(        ) Errado 
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Questão 162: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto:  

No que concerne aos princípios constitucionais do processo penal, julgue o seguinte item. 

  

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), não é nula a citação por edital que 

se limita a indicar o dispositivo da lei penal, não transcrevendo o inteiro teor da denúncia ou 

queixa, inexistindo violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 163: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011 

Assunto:  

No que concerne aos princípios constitucionais do processo penal, julgue o seguinte item. 

O princípio da inocência está expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e 

estabelece que todas as pessoas são inocentes até que se prove o contrário, razão pela qual se 

admite a prisão penal do réu após a produção de prova que demonstre sua culpa. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 164: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto:  

Com base no Código de Processo Penal Militar (CPPM), julgue o próximo item. 

  

O inquérito policial militar (IPM) caracteriza-se por exigir sigilo absoluto, previsto de forma 

expressa no CPPM, de modo que, veda-se ao advogado e ao investigado o acesso aos autos do 

procedimento investigatório. 

(        ) Certo 
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(        ) Errado 

 

 

 

Questão 165: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto:  

Com base no Código de Processo Penal Militar (CPPM), julgue o próximo item. 

 O esgotamento das vias administrativas e ordinárias consiste em condição específica da ação 

penal constitucional não condenatória de habeas corpus  na esfera militar. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 166: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto:  

Com base no Código de Processo Penal Militar (CPPM), julgue o próximo item. 

Os atuais dispositivos constantes no CPPM conferem a possibilidade de citação por hora certa, 

caso o denunciado se oculte para não ser citado, e disciplinam os efeitos da citação por edital, 

impondo a suspensão do processo e do prazo prescricional. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

 

Questão 167: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto:  

Com base no Código de Processo Penal Militar (CPPM), julgue o próximo item. 

  

A polícia judiciária militar exerce funções idênticas à polícia judiciária, e ambas têm como uma de 

suas finalidades o colhimento de elementos que indiquem a autoria e comprovem a 

materialidade do delito. 
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(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 168: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto:  

No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, 

com base no CPPM. 

  

Joel, sargento do Exército brasileiro, foi citado e notificado para audiência de interrogatório no 

dia 10 de janeiro de 2011, às dez horas da manhã, na sede da auditoria, cuja sessão do Conselho 

Permanente de Justiça para o Exército ocorrerá no mesmo dia, às catorze horas. 

 Nesse caso, o réu e seu defensor não estão compelidos a comparecerem à sobredita sessão, por 

ofensa à antecedência dos atos processuais estabelecida expressamente no CPPM. 

 (        )Certo 

 (        )Errado 

 

 

Questão 169: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto:  

Com base nos dispositivos constantes no CPPM acerca de recursos, julgue o item subsequente. 

  

O CPPM disciplina, de forma expressa, os efeitos extensivos dos recursos ofertados e assegura, 

de forma ampla e eficaz, os direitos constitucionais dos acusados e o óbice do trânsito em julgado 

da decisão condenatória, quando interposto recurso por um dos corréus, qualquer que seja o 

fundamento do apelo. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 

 

 

Questão 170: CESPE - AJ (STM)/STM/Judiciária/Execução de Mandados/2011 

Assunto:  
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Com base nos dispositivos constantes no CPPM acerca de recursos, julgue o item subsequente. 

  

Caso um condenado fuja da prisão após ter apelado, o CPPM determina que o recurso seja 

sobrestado; e caso o foragido não seja capturado, determina que a apelação seja declarada 

deserta; e caso o réu seja revel, esteja solto ou foragido, determina que a apelação do Ministério 

Público seja declarada sustada. 

(        ) Certo 

(        ) Errado 
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Gabarito 
 

1) Certo 2) Certo 3) Errado 4) Certo 5) Errado 

6) Certo 7) Errado  8) Errado 9) Certo  10) Errado  

11) Errado 12) Certo 13) Certo  14) Certo  15) Errado  

16) Certo 17) Errado 18) Certo  19) Errado  20) Certo 

21) Errado  22) Errado 23) Certo  24) Certo 25) Certo 

26) Certo  27) Errado 28) Errado  29) Errado 30) Errado 

31) Certo 32) Certo 33) Certo 34) Errado 35) Certo 

 36) Certo  37) Certo 38) Errado  39) Certo 40) Certo 

41) Errado 42) Errado 43) Certo 44) Errado 45) Certo 

46) Errado 47) Certo 48) Errado  49) Certo  50) Certo 

51) Errado 52) Errado 53) Certo 54) Errado 55) Errado  

56) Errado  57) Errado 58) Errado 59) Certo 60) Certo 

61) Errado  62) Errado  63) Errado  64) Errado 65) Errado  

66) Errado 67) Certo  68) Certo 69) Certo 70) Errado  

71) Certo 72) Certo  73) Errado 74) Certo 75) Errado  

76) Certo 77) Errado  78) Errado  79) Errado 80) Errado 

81) Certo 82) E  83) Errado 84) Errado  85) Errado 

86) D 87) Errado 88) Errado 89) Errado 90) Errado 

91) Errado  92) Certo  93) Certo 94) Errado 95) Errado 

96) Errado 97) Errado 98) Certo  99) Errado  100) Certo 

101) Errado 102) Certo 103) Certo 104) Errado 105) Certo 

106) Certo 107) E 108) B 109) C 110) Certo 

111) Errado 112) Errado  113) Errado 114) Certo 115) Certo  

116) Certo 117) Errado 118) Certo  119) Certo  120) Certo  

121) Errado  122) Errado 123) Certo  124) Errado 125) Errado 

126) Certo  127) Errado 128) Errado 129) C 130) A  

131) C 132) B  133) B  134) D 135) Errado 

136) Errado 137) Errado 138) Errado 139) Errado 140) Errado 

141) Certo 142) Certo  143) Certo 144) Certo 145) Errado 
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146) Certo 147) Errado  148) Certo  149) Errado 150) Certo 

151) Errado 152) Certo 153) Errado 154) Errado  155) Errado 

156) Certo 157) Certo 158) Certo 159) Errado 160) Errado 

161) Errado 162) Certo 163) Errado  164) Errado 165) Errado  

166) Errado 167) Certo  168) Certo  169) Errado 170) Errado 

     

 


