
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

 

CADERNO DE EXERCÍCIOS MASTER 
 

 

 

 

ANALISTA  

MPU 
 

 

2017 

 
 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Direito Processual Penal 
 

Questão 1: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Princípios constitucionais e gerais do Direito Processual Penal 

Considerando os princípios aplicáveis ao direito processual penal e a aplicação da lei processual, 

julgue o item a seguir. 

A autodefesa, que, pelo princípio da ampla defesa, é imposta ao réu, é irrenunciável. 

(          ) Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 2: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Princípios constitucionais e gerais do Direito Processual Penal 

Julgue o seguinte item. 

Não ofende o princípio do promotor natural a designação de membro do Ministério Público por 

sorteio para atuar em processos originários de segunda instância. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 3: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

Assunto: Lei processual penal no tempo 

No que diz respeito à aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas, 

assinale a opção correta. 

 a) Por força do princípio tempus regit actum, o fato de lei nova suprimir determinado recurso, 

existente em legislação anterior, não afasta o direito à recorribilidade subsistente pela lei anterior, 

quando o julgamento tiver ocorrido antes da entrada em vigor da lei nova. 

 b) A nova lei processual penal aplicar-se-á imediatamente, invalidando os atos realizados sob a 

vigência da lei anterior que com ela for incompatível. 

 c) O princípio da imediatidade da lei processual penal abarca o transcurso do prazo processual 

iniciado sob a égide da legislação anterior, ainda que mais gravosa ao réu. 
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 d) A lei processual penal posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplicar-se-á aos 

fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. 

 e) De acordo com o princípio da territorialidade, aplica-se a lei processual penal brasileira a todo 

delito ocorrido em território nacional, sem exceção, em vista do princípio da igualdade 

estabelecido na Constituição Federal de 1988. 

 

 

Questão 4: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Lei processual no espaço 

Considerando os princípios aplicáveis ao direito processual penal e a aplicação da lei processual, 

julgue o item a seguir. 

A adoção dos princípios da territorialidade e da imediatidade obsta, em qualquer hipótese, a 

aplicação da lei processual penal a crimes  ocorridos fora do território nacional e a ultratividade da 

norma processual. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 5: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Inquérito Policial (arts. 4º a 23 do CPP) 

 

Julgue o próximo item, acerca do inquérito policial. 

 

Como o inquérito policial é peça dispensável ao oferecimento da denúncia, o MP pode, mesmo 

sem o inquérito, oferecer a denúncia, desde que entenda que há indícios mínimos de autoria e de 

materialidade de fatos supostamente criminosos. Todavia, uma vez instaurado o inquérito, o MP 

não pode oferecer a denúncia sem o relatório final da autoridade policial. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 6: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 
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Assunto: Inquérito Policial (arts. 4º a 23 do CPP) 

Julgue o próximo item, acerca do inquérito policial. 

Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais 

judicialmente autorizadas para produção de prova em inquérito policial podem ser usados, em 

procedimento administrativo disciplinar, contra servidores cujos supostos ilícitos tenham 

despontado à colheita dessa prova. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 7: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011 

Assunto: Inquérito Policial (arts. 4º a 23 do CPP) 

À luz dos conceitos e das normas aplicáveis à ação e ao processo penal, julgue o item subsequente. 

O inquérito policial não é indispensável à propositura de ação penal, mas denúncia 

desacompanhada de um mínimo de prova do fato e da autoria é denúncia sem justa causa. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 8: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Inquérito Policial (arts. 4º a 23 do CPP) 

A respeito do inquérito policial e da ação penal, julgue o item seguinte. 

Se o titular da ação penal deixa, sem expressa manifestação ou justificação do motivo, de incluir na 

denúncia algum fato investigado ou algum dos indiciados e o juiz recebe a denúncia, ocorre 

arquivamento indireto. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 9: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Inquérito Policial (arts. 4º a 23 do CPP) 

A respeito do inquérito policial e da ação penal, julgue o item seguinte. 
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Uma vez apresentada, a representação de crime de ação penal pública somente pode ser retirada 

antes do oferecimento da denúncia, não se  admitindo retratação da retratação. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 10: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Inquérito Policial (arts. 4º a 23 do CPP) 

Acerca de inquérito policial (IP), assinale a opção correta. Nesse sentido, considere que a sigla MP, 

sempre que empregada, se refere ao Ministério Público. 

 a) Ainda que o MP possua provas suficientes para instauração da ação penal, o IP não poderá ser 

dispensado. 

 b) O MP, que é o dominus litis, pode determinar a abertura de IPs, requisitar esclarecimentos e 

diligências investigatórias, bem como assumir a presidência do IP. 

 c) A elaboração de laudo pericial na fase do IP sem prévio oferecimento de quesitos pela defesa 

ofende o princípio da ampla defesa quando somente tenha sido dada oportunidade de 

manifestação e oferecimento de quesitos após sua juntada. 

 d) O arquivamento do IP pode ser realizado pela autoridade policial, quando houver requerimento 

do MP, com sua concordância. 

 e) Caso o MP requeira o arquivamento de IP com fundamento na atipicidade do fato, a decisão 

que determinar o arquivamento com base nesse fundamento, ainda que seja emanada de juiz 

absolutamente incompetente, impedirá a instauração de processo que tenha por objeto o mesmo 

episódio. 

 

 

Questão 11: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Inquérito Policial (arts. 4º a 23 do CPP) 

Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima, Marcos foi 

indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento. 

 

Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial, o Ministério Público 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

pode requerer ao juiz a devolução do inquérito à autoridade policial, se necessária a realização de 

nova diligência imprescindível ao oferecimento da denúncia, como, por exemplo, de laudo pericial 

do local arrombado. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 12: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Inquérito Policial (arts. 4º a 23 do CPP) 

Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima, Marcos foi 

indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento. 

 

Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial, embora fosse possível a 

instauração do inquérito mediante requisição do juiz, somente a autoridade policial poderia 

indiciar Marcos como o autor do delito. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 13: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Inquérito Policial (arts. 4º a 23 do CPP) 

Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima, Marcos foi 

indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento. 

Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial, o prazo legal para que o 

delegado de polícia termine o inquérito policial é de trinta dias, se Marcos estiver solto, ou de dez 

dias, se preso preventivamente pelo juiz, contado esse prazo, em ambos os casos, da data da 

portaria de instauração. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 
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Questão 14: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Inquérito Policial (arts. 4º a 23 do CPP) 

Acerca do inquérito policial, da ação penal e da competência, julgue o próximo item. 

 Comprovada, durante as diligências para a apuração de infração penal, a existência de excludente 

de ilicitude que beneficie o investigado, o delegado de polícia deverá determinar o arquivamento 

do inquérito policial. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 15: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015 

Assunto: Inquérito Policial (arts. 4º a 23 do CPP) 

A respeito dos princípios gerais do direito processual penal e do inquérito policial, assinale a opção 

correta. 

 a)  Lei processual que, de qualquer modo, altere rito procedimental, de forma a favorecer o 

acusado, aplica-se aos atos processuais praticados antes de sua vigência. 

 b)  A incomunicabilidade do indiciado somente será permitida quando o interesse da sociedade ou 

a conveniência da investigação o exigir. 

 c)  O arquivamento do inquérito policial embasado no princípio da insignificância faz coisa julgada 

material, o que impede seu desarquivamento diante do surgimento de novas provas. 

 d)  Expressamente previsto na Constituição Federal, o princípio do promotor natural garante a 

todo e qualquer indivíduo o direito de ser acusado por órgão imparcial do Estado, previamente 

designado por lei, vedada a indicação de acusador para atuar em casos específicos. 

 e)  Diplomata de Estado estrangeiro que cometer crime de homicídio dentro do território nacional 

será processado conforme o que determina a lei processual brasileira. 

 

 

Questão 16: CESPE - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Assunto: Inquérito Policial (arts. 4º a 23 do CPP) 

Quanto à sua natureza, o inquérito policial é 

 a) sempre sigiloso e contraditório. 
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 b) sempre contraditório e de ampla defesa. 

 c) escrito, sendo permitida a forma verbal em procedimento sumário. 

 d) sempre escrito, inquisitivo e sigiloso. 

 e) sigiloso, podendo tornar-se público para a hipótese de crime praticado por funcionário público. 

 

 

Questão 17: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

Em relação ao inquérito policial e à ação penal, assinale a opção correta. 

 a) Admite-se a ação penal privada subsidiária da pública, nos crimes de ação pública ou privada, se 

esta não for intentada no prazo legal, decaindo o ofendido, ou seu representante legal, desse 

direito se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber da 

omissão do MP. 

 b) Mesmo depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de 

base para a denúncia, a autoridade policial poderá prosseguir com as investigações, se tiver notícia 

de outras provas. 

 c) Ainda que o inquérito policial tenha sido arquivado por despacho do juiz, o promotor de justiça 

poderá ingressar com ação penal independentemente do surgimento de novas provas. 

 d) Por força do dever de persecução penal do Estado, assim que tiver conhecimento da prática de 

crime — seja de ação pública, seja de ação privada —, a autoridade policial terá o dever de instaurar 

inquérito policial. 

 e) Caso o membro do Ministério Público requeira o arquivamento de inquérito policial ou de 

quaisquer peças de informação, o juiz, se discordar dessa manifestação ministerial, poderá 

ordenar a remessa do inquérito ou das peças de informação a outro representante do MP, para 

que este ofereça a denúncia. 

 

 

 

Questão 18: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

A respeito do inquérito policial e da ação penal, julgue o item seguinte. 
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A participação de membro do MP na fase investigatória criminal não acarreta seu impedimento ou 

suspeição para o oferecimento da denúncia. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 19: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

A respeito do inquérito policial e da ação penal, julgue o item seguinte. 

Não se admite a renúncia do direito de representação. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 20: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

Maria, vítima de estupro, comunicou o fato à autoridade policial na delegacia de polícia. Chamada, 

seis meses depois, para fazer o reconhecimento de um suspeito, Maria o identificou com 

segurança. 

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. 

Caso Maria resolva perdoar o autor do estupro, deverá fazê-lo antes do recebimento da denúncia 

pelo juiz, o que garantirá a extinção da punibilidade. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 21: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

Maria, vítima de estupro, comunicou o fato à autoridade policial na delegacia de polícia. Chamada, 

seis meses depois, para fazer o reconhecimento de um suspeito, Maria o identificou com 

segurança. 

 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. 

Maria tem o prazo de seis meses para representar contra o suspeito, iniciando-se a contagem, 

inclusive, do dia em que fez o reconhecimento na delegacia de polícia. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 22: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

Maria, vítima de estupro, comunicou o fato à autoridade policial na delegacia de polícia. Chamada, 

seis meses depois, para fazer o reconhecimento de um suspeito, Maria o identificou com 

segurança. 

 

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. 

 

Caso Maria seja menor de dezoito anos de idade, cabe ao seu representante legal fazer a 

representação junto à autoridade policial no prazo legal, sob pena de decadência do direito. 

(          )  Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 23: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

Acerca da emendatio libelli e de outros importantes institutos do processo penal, julgue o item 

subsequente. 

  

Ao apreciar recurso interposto pela defesa contra decisão condenatória de primeiro grau, o 

tribunal pode atribuir ao fato uma classificação penal diversa da constante da denúncia ou da 

queixa, sem alterar a descrição fática da inicial acusatória nem aumentar a pena imposta ao 

recorrente, ainda que da nova tipificação possa resultar pena maior do que a fixada na sentença. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 
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Questão 24: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

Acerca da emendatio libelli e de outros importantes institutos do processo penal, julgue o item 

subsequente. 

Se da nova capitulação legal dos fatos contidos na denúncia resultar modificação da natureza da 

ação penal de pública incondicionada para condicionada, ou de pública incondicionada para de 

iniciativa privada, o juiz deverá declarar extinta a punibilidade do acusado. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 25: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

João, condenado definitivamente pelo crime de violação de domicílio, foi preso em flagrante pelo 

crime de receptação de veículo, ocorrido no mês anterior. Pedro, o proprietário do veículo 

subtraído, registrou a ocorrência de roubo. João afirmou perante a autoridade policial que 

adquiriu o veículo de uma pessoa desconhecida no dia anterior à sua prisão, mediante o 

pagamento de trezentos reais, e que havia combinado com o vendedor que retornaria na semana 

seguinte para receber o licenciamento anual do veículo, que estava sem o estepe e sem o aparelho 

de som, tendo Pedro, por isso, sofrido prejuízo de novecentos reais. 

Considerando a situação hipotética acima, julgue o item a seguir. 

A ação penal é de iniciativa pública do Ministério Público, mas condiciona-se à representação de 

Pedro. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

 

Questão 26: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 
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No que se refere à ação penal, assinale a opção correta. 

 a) Arquivado o IP, por decisão judicial, a pedido do MP, permitese o ajuizamento da ação penal 

privada subsidiária pública quando a vítima se sentir lesada pela violação de seus direitos. 

 b) Feita proposta de suspensão condicional do processo pelo MP, o acusado deverá declarar 

imediatamente se a aceita ou não, pois não lhe é permitido postergar tal manifestação para 

momento ulterior ao recebimento da denúncia. 

 c) A desistência da ação penal privada somente poderá ocorrer até a prolação da sentença 

condenatória. 

 d) O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, mesmo que haja recusa de um 

deles, não produzindo efeitos somente em relação a este. 

 e) A representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, exige 

formalidade, não podendo ser suprida pela simples manifestação expressa da vítima ou de seu 

representante. 

 

 

Questão 27: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

A respeito da ação penal, julgue o item subseqüente. 

Não gera nulidade a ausência de intimação do acusado e de seu defensor, para sessão em que se 

delibere acerca do recebimento ou rejeição da denúncia, nos casos de ação penal originária. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

 

Questão 28: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

Com relação ao inquérito policial e à ação penal, julgue o item que se segue. 

 

Segundo o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, para a persecução penal 

relativa a crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher, é 

necessária a representação da ofendida. 
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(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

 

Questão 29: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

Com relação ao inquérito policial e à ação penal, julgue o item que se segue. 

A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o denominado arquivamento implícito, que 

consiste no fato de o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público por apenas alguns dos 

crimes imputados ao indiciado impedir que os demais sejam objeto de futura ação penal. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 30: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

Paulo e Jean foram denunciados pela prática do crime de furto de joias, praticado contra Maria, tia 

sexagenária de Paulo. A subtração foi facilitada pelo fato de Paulo residir com a vítima. Quando da 

citação, Paulo não foi encontrado no novo endereço que havia fornecido na fase do inquérito, 

tendo sido o mandado entregue a outro morador, que se comprometeu a entregá-lo ao 

destinatário. Jean, que retornou para a França, seu país de origem, havia fornecido seu endereço 

completo ao delegado. 

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

Em razão do parentesco de Paulo e Maria, assim como do fato de ambos residirem juntos, é 

correto afirmar que se tratou de ação penal pública condicionada à representação da vítima. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

 

Questão 31: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2009 
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Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

Em relação aos princípios gerais de direito processual penal e à ação penal, assinale a opção 

correta. 

 a)  O princípio da par conditio significa que o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da 

prova produzida em contraditório judicial, sendo-lhe vedado fundamentar sua decisão 

exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 

cautelares, não repetíveis e antecipadas. 

 b)  Pelo princípio da iniciativa das partes, cabe à parte provocar a prestação jurisdicional, sendo 

vedado ao juiz agir de ofício, especialmente quanto a questões probatórias. 

 c)  Em regra, o ofendido, ou seu representante legal, decai no direito de queixa ou de 

representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado da data do crime. 

 d)  Ação penal secundária é aquela em que a lei estabelece um titular ou uma modalidade de ação 

penal para determinado crime, mas, mediante o surgimento de circunstâncias especiais, prevê, 

secundariamente, nova espécie de ação para aquela mesma infração. 

 e)  No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de 

oferecer queixa ou prosseguir na ação penal privada personalíssima passa ao cônjuge, ascendente, 

descendente ou irmão. 

 

 

 

Questão 32: CESPE - AJ TRE PA/TRE PA/Judiciária/2005 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

Acerca da classificação da ação penal, assinale a opção correta. 

 a) A ação penal, sendo pública condicionada à representação, inicia-se mediante o oferecimento 

de queixa por parte do ofendido ou de seu representante legal. 

 b) A ação penal pública incondicionada é promovida pelo Ministério Público por meio de denúncia, 

que deve ser oferecida no prazo decadencial de 6 meses, contados do dia em que ocorreu a 

infração penal. 

 c) A ação penal é pública quando a lei expressamente a declara de titularidade do Estado, o que 

equivale a dizer que, no silêncio da lei a respeito da ação penal, ela será exclusivamente privada. 
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 d) Quando o crime é de ação penal privada subsidiária da pública, o Código Penal ou lei especial, 

após descrever o delito, faz referência à titularidade do ofendido, empregando a expressão 

“somente se procede mediante representação”. 

 e) A ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada, é promovida pelo Ministério 

Público por meio de denúncia, que constitui sua peça inicial. 

 

 

 

Questão 33: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

Julgue o seguinte item. 

É legítima a atuação de membro do Ministério Público que, após requerer o arquivamento de 

notitia criminis, oferece denúncia pela prática de denunciação caluniosa no mesmo juízo que 

determinou o arquivamento, em face da competência por conexão. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

 

Questão 34: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Ação penal pública condicionada 

Acerca das ações penais, julgue o item que se segue. 

Nas ações penais públicas condicionadas à representação, será esta irretratável, depois de 

oferecida a denúncia. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

 

Questão 35: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Ação penal privada 

Acerca das ações penais, julgue o item que se segue. 
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Nas ações penais privadas, considerar-se-á perempta a ação penal quando, iniciada esta, o 

querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 36: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Ação penal privada 

Acerca das ações penais, julgue o item que se segue. 

Nas ações penais privadas, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos 

autores do crime aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o 

recusar. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 37: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Ação penal privada 

Com base no direito processual penal, julgue o item subsecutivo. Nesse sentindo, considere que a 

sigla CPP, sempre que utilizada, refere-se ao Código de Processo Penal. 

 

Caso um advogado experiente, que patrocina a defesa de acusado da prática de crime hediondo, 

intencionalmente profira, durante a instrução criminal, injúrias contra o magistrado, e isso 

provoque animosidade circunstancial entre ambos, mesmo assim, nos termos do CPP, a suspeição 

não poderá ser declarada. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 38: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Ação penal privada 

Julgue o item a seguir, relativo à ação penal, à ação civil e à competência. 
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A perempção, admitida tanto na ação penal privada quanto na pública, acarreta o perecimento da 

ação penal e a extinção da punibilidade do réu. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 39: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto: Ação penal privada 

Quanto a ação penal e suas espécies, assinale a opção correta. 

 a)  Nos crimes de ação penal privada, o inquérito policial deve ser iniciado mediante requerimento 

do ofendido ou de seu representante legal. 

 b)  A representação do ofendido, nos crimes cuja ação penal é a ela condicionada, pode ser 

retratada a qualquer tempo, respeitado, porém, o prazo prescricional do delito. 

 c)  Tratando-se de ação penal privada, não subsidiária da pública, o Ministério Público não pode 

aditar a queixa nem intervir nos atos subseqüentes do processo. 

 d)  A ação penal pública condicionada é promovida por meio de requerimento do ofendido ou de 

seu representante legal. 

 

 

Questão 40: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Ação penal privada 

Maria, casada, foi vítima do crime de calúnia praticado por Ana e Paula, suas vizinhas. Após a 

proposição e a admissão da a ação pertinente, Maria resolveu desistir da queixa prestada contra 

Ana, mas prosseguiu com a ação contra Paula. 

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a)  Caso Maria seja judicialmente declarada ausente, seus descendentes terão preferência sobre 

os ascendentes na sua sucessão na referida ação. 

 b)  Por se tratar de ação privada, se Maria fosse declarada absolutamente incapaz, em decorrência 

de enfermidade mental, o magistrado não poderia nomear de ofício curador especial. 

 c)  Caso Maria abandone a ação e seu cônjuge não dê prosseguimento ao feito em até sessenta 

dias, o irmão dela poderá fazê-lo, dentro do referido prazo. 
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 d)  Até o trânsito em julgado da sentença Maria poderá dispor de seu direito de ação, perdoando 

as ofensoras, caso em que a ação será extinta, ainda que Paula não aceite o perdão. 

 e)  Se Maria falecer antes da conclusão da ação, será extinta a punibilidade das agentes, pois se 

trata de ação personalíssima, razão por que não haverá sucessão da ofendida. 

 

 

Questão 41: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Ação penal privada 

Acerca do inquérito policial, da ação penal e da competência, julgue o próximo item. 

Ainda que não tenha legitimidade para, em ação penal de iniciativa privada, aditar a queixa com o 

intuito de nela incluir outros réus, o MP poderá acrescentar ao processo elementos que influam na 

fixação da pena, no exercício da função de custos legis. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 42: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Da Ação Civil ex delicto (arts. 63 a 68 do CPP) 

Julgue o item a seguir, que versa sobre ação civil, competência criminal e processos incidentes. 

As esferas cível e penal são independentes, razão por que o prazo prescricional para o ajuizamento 

da ação civil ex delicto começa a fluir a partir do fato criminoso. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 43: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Da Ação Civil ex delicto (arts. 63 a 68 do CPP) 

Julgue o item a seguir, relativo à ação penal, à ação civil e à competência. 

 

Nos casos em que o valor mínimo da indenização é fixado pelo juiz na sentença, dispensa-se o 

ajuizamento da ação civil ex delicto para a  execução do montante estabelecido para a reparação 

do dano causado pelo crime. 
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(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 44: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Da Ação Civil ex delicto (arts. 63 a 68 do CPP) 

Julgue o item a seguir, relativo à ação penal, à ação civil e à competência. 

Nos casos em que o valor mínimo da indenização é fixado pelo juiz na sentença, dispensa-se o 

ajuizamento da ação civil ex delicto para a  execução do montante estabelecido para a reparação 

do dano causado pelo crime. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 45: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2005 

Assunto: Jurisdição e Competência - Conceitos Gerais 

O processo penal é um conjunto orgânico e teleológico de atos jurídicos necessários ao 

julgamento ou atendimento prático da pretensão do autor, ou mesmo de sua admissibilidade pelo 

juiz. Nesse sentido, abrange tanto o processo de conhecimento e o processo cautelar como o de 

execução. O processo será penal de acordo com a natureza da pretensão deduzida em juízo pelo 

autor (pretensão punitiva ou de liberdade, esta em sentido amplo). Destarte, se o julgamento da 

pretensão ou de sua admissibilidade se fizer por meio da aplicação de uma norma penal ou 

processual penal, tratar-se-á de processo penal. Caso contrário, o processo será civil ou 

administrativo. 

  

Afrânio Silva Jardim. Direito Processual Penal. Forense: Rio de Janeiro, 1990, p. 39-40 (com 

adaptações). 

 Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção correta. 

 a) A tutela das liberdades individuais, especial, mas não unicamente por meio do processo penal, é 

apreciada pelo garantismo. O sistema de garantias penais e processuais penais, principalmente, 

está dirigido ao controle do poder, especialmente por meio da legalidade. A teoria do garantismo 

busca os fundamentos da legitimidade do exercício do poder. Atualmente, a apuração das 
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infrações de menor potencial ofensivo é regida, em linhas gerais, pelas Leis n.º 9.099/1995 e n.º 

10.259/2001 (Juizados Especiais Criminais). Na hipótese de ação penal privada subsidiária da 

pública, face ao princípio da obrigatoriedade, e não tendo havido acordo civil, o procedimento tem 

seqüência para que o Ministério Público proponha, preenchidos os requisitos legais, a transação 

penal. 

 b) As interações entre o direito penal e o processo penal não exigem, para a concretização do 

direito penal, regulamentação complementar que discipline a investigação do delito e permita a 

imposição da conseqüência jurídica àquele que realizou o tipo penal. Portanto, seria desnecessário 

abordar minuciosamente os temas entre esses dois ramos jurídicos, bastando a alusão de que o 

tratamento da ação penal, da aplicação, da suspensão condicional da pena e dos incidentes de 

execução das penas e medidas de segurança, além de outras questões e institutos, como as causas 

extintivas da punibilidade, se promove originalmente nos domínios do direito penal. 

 c) Os pressupostos processuais nada mais são do que relações preliminares de natureza 

constitucional, administrativa, civil, etc. ou mesmo de caráter processual, necessárias à existência 

ou à validade da relação processual e sempre referente aos sujeitos ou objeto dela. Os 

pressupostos, pois, são considerados como dispensáveis à constituição e validade da relação 

processual. O primeiro pressuposto processual subjetivo referente às partes é que as mesmas 

tenham capacidade de ser parte. Pela ordem jurídica, ao lado da pessoa humana vamos encontrar 

a pessoa jurídica. Assim, a ausência de capacidade processual produz, como conseqüência jurídico-

processual, a ausência de legitimidade passiva ad causam na relação processual. 

 d) A Constituição Federal de 1988 restringiu os estreitos limites das condições da ação a diversas 

entidades de defesa dos direitos, por exemplo, no caso da ação civil pública em defesa do meio 

ambiente. Com isso, a lei concede direito a quem não seja titular do interesse substancial. Se 

alguém se propõe a defender interesse de outrem, surge a figura do substituto processual. 

 e) A jurisdição é o poder-dever que cabe ao Estado de, substituindo-se as partes, resolver o 

conflito de interesse que lhe é apresentado a fim de que, tutelando o ordenamento jurídico, dê a 

cada um o que é efetivamente seu. Tem como escopo a atuação da vontade concreta da lei, por 

meio de substituição, pela atividade de órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros 

órgãos, afirmando a existência da lei ou tornando-a praticamente efetiva. 

 

 

Questão 46: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011 
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Assunto: Critério de Fixação de Competência 

No que concerne às regras de competência que regem o processo penal brasileiro, julgue o item a 

seguir. 

O tribunal de justiça não tem competência para julgar prefeito municipal pela prática de crime 

eleitoral. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 47: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011 

Assunto: Critério de Fixação de Competência 

No que concerne às regras de competência que regem o processo penal brasileiro, julgue o item a 

seguir. 

Conforme entendimento sumulado do STF, quando o foro por prerrogativa de função for 

estabelecido exclusivamente pela constituição estadual, prevalecerá o juízo natural previsto na 

CF, ou seja, a competência do tribunal do júri, para os crimes dolosos contra a vida, por exemplo. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 48: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Critério de Fixação de Competência 

Julgue o item a seguir, que versa sobre ação civil, competência criminal e processos incidentes. 

A competência será determinada pela prevenção se houver dois ou mais juízes competentes e um 

deles tiver antecedido aos outros na prática de alguma medida relativa ao processo, ainda que em 

fase anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 49: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Critério de Fixação de Competência 
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No que se refere a competência, sujeitos processuais, provas, medidas cautelares e recursos, 

julgue o item a seguir. 

O querelante pode escolher ajuizar queixa-crime no foro do domicílio do réu, ainda que conhecido 

o lugar da infração. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 50: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Critério de Fixação de Competência 

Considerando os princípios aplicáveis ao direito processual penal e a aplicação da lei processual, 

julgue o item a seguir. 

As imunidades formais ou processuais estão relacionadas à qualidade do fato perpetrado pelo 

agente público detentor de imunidades; por essa razão, no caso de crimes comuns praticados por 

essas autoridades, após a diplomação, a instauração de processo depende de prévia autorização 

da casa legislativa, havendo possibilidade de suspensão do processo e do prazo prescricional por 

decisão do Senado Federal e da Câmara Federal ou das casas legislativas estadual e municipal, 

conforme a autoridade processada. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 51: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Critério de Fixação de Competência 

A respeito dos institutos do processo penal brasileiro, julgue o item subsecutivo. 

 

Deputado estadual que pratique crime doloso contra a vida deve ser julgado, dada a prerrogativa 

de foro especial, pelo tribunal de justiça do  estado em que tenha sido eleito. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 
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Questão 52: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto: Critério de Fixação de Competência 

Com relação a jurisdição e competência, assinale a opção incorreta. 

 a)  A competência para o processo e o julgamento de crime de tráfico internacional de substância 

entorpecente é da justiça federal. Todavia, se, na comarca onde se deu o crime, não há juiz federal, 

quem julga é o juiz estadual. 

 b)  Denomina-se competência absoluta a hipótese de fixação de competência que não admite 

prorrogação. Assim, deve o processo ser remetido ao juiz natural determinado por normas 

constitucionais ou processuais penais, sob pena de nulidade do feito. 

 c)  A competência do tribunal do júri é privativa e encontra respaldo constitucional, cabendo-lhe 

julgar os crimes dolosos contra a vida, previstos em capítulo próprio do Código Penal. Entretanto, 

quando os jurados concluírem que a infração não é de sua competência, caberá ao juiz presidente 

julgar o processo e decidir o caso. 

 d)  Sendo o lugar da infração a regra geral para a fixação da competência, a competência territorial 

é absoluta, não sendo passível de prorrogação. 

 

 

Questão 53: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Critério de Fixação de Competência 

Assinale a opção correta em relação a competência, conexão e continência. 

 a) Na determinação da competência por conexão ou continência, quando houver concurso entre a 

jurisdição comum e a especial, prevalecerá aquela. 

 b) A junção dos processos, em decorrência de conexão ou continência, é absoluta. 

 c) A competência será determinada pela conexão quando duas ou mais pessoas forem acusadas 

pela mesma infração. 

 d) Caso um deputado federal cometa um crime de corrupção e seu comparsa, um delito doloso 

contra a vida, ambos serão processados e julgados perante o STF. 

 e) Se um deputado federal cometer um crime doloso contra a vida, ele terá de ser julgado pelo 

STF, em detrimento do tribunal do júri. 

 

 

Questão 54: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 
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Assunto: Critério de Fixação de Competência 

Com relação a jurisdição e competência, assinale a opção correta. 

 a) Prefeito municipal do estado do Rio Grande do Sul que cometa o delito de porte ilegal de arma 

em cidade do estado de São Paulo será processado e julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo. 

 b) Caso parlamentar federal cometa crimes de licitações fraudulentas e obras superfaturadas, 

apurados por inquérito civil durante o exercício funcional, o foro por prerrogativa de função 

persistirá mesmo após o encerramento do mandato, pois o STF assegura tal prerrogativa nos 

casos de crimes de improbidade administrativa. 

 c) Parlamentar estadual que cometa crime contra bens e interesses da União deverá ser 

processado e julgado pelo tribunal de justiça com jurisdição no local do delito. 

 d) Prefeito municipal que cometa homicídio doloso será processado e julgado pelo tribunal de 

justiça local, e não pelo tribunal do júri. 

 e) Ocorrerá a separação de processos quando um parlamentar federal praticar homicídio doloso 

em concurso com outro parlamentar estadual, pois, no caso deste, o foro especial é estabelecido 

pela Constituição estadual. 

 

 

Questão 55: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2009 

Assunto: Critério de Fixação de Competência 

A respeito da jurisdição, da prova no âmbito do processo penal e dos sujeitos processuais, assinale 

a opção correta. 

 a)  Não compete originariamente ao STF a execução de sentenças nas causas de sua competência 

originária, cabendo tal função ao juízo competente de primeiro grau do local do fato. 

 b)  A CF cuida de regular apenas a chamada competência absoluta, sem tratar da competência de 

foro, regulada por legislação infraconstitucional. 

 c)  A prova ilícita por derivação deve ser desentranhada do processo, ainda que obtida por uma 

fonte independente da prova principal contaminada. 

 d)  Caso o chefe do crime organizado de determinado estado, custodiado em presídio de 

segurança máxima, receba carta de um comparsa com informações acerca do sequestro do 

governador desse estado, que seria realizado no dia seguinte, o ordenamento jurídico proíbe que a 

administração penitenciária intercepte a referida carta, em respeito à garantia constitucional do 
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sigilo de correspondência; além disso, caso ocorra a interceptação, o conteúdo da carta não 

poderá ser considerado meio de prova contra o destinatário. 

 e)  O assistente do MP somente é admitido até a sentença de primeiro grau e recebe a causa no 

estado em que se achar. 

 

 

Questão 56: CESPE - AJ TRE PA/TRE PA/Judiciária/2005 

Assunto: Critério de Fixação de Competência 

Acerca dos critérios de determinação de competência, julgue os itens abaixo. 

I Se o presidente da República Federativa do Brasil, na condução de seu carro particular, por 

imprudência, causasse um acidente de trânsito que resultasse na morte do motorista do outro 

veículo envolvido, diante da prática de um homicídio culposo, o presidente da República seria 

processado e julgado pelo Senado Federal. 

II Não sendo conhecido o lugar da infração penal, a competência para o processo e julgamento do 

crime regularse- á pelo domicílio ou residência do réu. 

III Havendo mais de um juiz competente no foro do processo, a decretação de prisão preventiva, a 

concessão de fiança, bem como a prévia determinação judicial de qualquer diligência, tornam o 

juízo competente para a futura ação penal. 

IV Compete ao tribunal do júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, incluindo-se na 

competência daquele colegiado os crimes de latrocínio e extorsão qualificada pelo resultado 

morte. 

V Tratando-se de crime funcional praticado por servidor público estadual contra a administração 

estadual, o processo e o julgamento competem à justiça federal, uma vez que os crimes 

relacionados com o exercício de função pública são da exclusiva competência da jurisdição federal. 

 

A quantidade de itens certos é igual a 

 a) 1. 

 b) 2. 

 c) 3. 

 d) 4. 

 e) 5. 
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Questão 57: CESPE - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004 

Assunto: Critério de Fixação de Competência 

Com relação ao direito processual penal brasileiro, julgue o item que se segue. 

 Se duas autoridades judiciárias se consideram competentes para conhecer do mesmo fato 

criminoso, ocorre conflito positivo de competência, que poderá ser suscitado por qualquer das 

autoridades judiciárias em causa. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 58: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

Assunto: Critério de Fixação de Competência 

Em ano sem eleições, João, durante crise de ciúmes, destruiu o título de eleitor de sua esposa, 

Maria, para causar-lhe transtornos e dificultar que ela obtivesse passaporte. Após queixa de 

Maria, foi instaurado inquérito policial para a apuração de crime. 

 

Nessa situação hipotética, de acordo com a atual jurisprudência dos tribunais superiores, eventual 

ação penal deverá ser proposta na 

 a) justiça estadual, por se tratar de crime de destruição de documento público. 

 b) justiça federal ou justiça eleitoral, por aplicação da regra da prevenção. 

 c)  justiça federal, por se tratar de crime de destruição de documento público federal. 

 d) justiça estadual, por não estar o crime vinculado a pleito eleitoral. 

 e) justiça eleitoral, por se tratar de crime de destruição de documento relativo à eleição. 

 

 

Questão 59: CESPE - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Assunto: Critério de Fixação de Competência 

O policial militar Marcelo, ao abordar José, desferiu-lhe vários socos e chutes, jogando-o, em 

seguida, no compartimento traseiro de uma viatura policial. Após circular com o veículo por 

aproximadamente vinte minutos, libertou José, não sem antes lembrar-lhe saber onde morava e 
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seu nome. Saliente-se que não havia nenhum motivo para as agressões, nem tampouco para o 

tolhimento da liberdade de José. 

  

Nessa situação hipotética e de acordo com o CPP, a competência para julgamento de Marcelo é da 

justiça 

 a) militar estadual, para o crime de lesão corporal, e da justiça estadual, para o crime de abuso de 

autoridade. 

 b) estadual, tendo em vista não se vislumbrar, desde logo, interesse da União. 

 c) militar estadual, tendo em vista o fato de a polícia militar ser de responsabilidade do estado-

membro, a quem cabe organizá-la. 

 d) federal, considerando que tais fatos atentam contra o Estado democrático de direito. 

 e) militar federal, em virtude de o crime de abuso de autoridade ser dirigido a todas as 

autoridades do Brasil, prevalecendo esta por ser de maior graduação. 

 

 

 

Questão 60: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Prorrogação de Competência (Conexão e Continência) 

Acerca do inquérito policial, da ação penal e da competência, julgue o próximo item. 

Em caso de conexão ou continência, é facultativa a separação dos processos caso os crimes 

tenham sido cometidos em tempo e lugares diferentes. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 61: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Das Questões e Processos Incidentes (arts. 92 a 154 do CPP) 

Em relação às questões e processos incidentes e ao que dispõe o Código de Processo Penal, julgue 

o item seguinte. 

Para a decretação do sequestro de bens, é suficiente a existência de indícios veementes da 

proveniência ilícita desses bens. 

(          )  Certo 
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(          )  Errado 

 

 

Questão 62: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Das Questões e Processos Incidentes (arts. 92 a 154 do CPP) 

Em relação às questões e processos incidentes e ao que dispõe o Código de Processo Penal, julgue 

o item seguinte. 

O sequestro de bens imóveis poderá ser embargado pelo terceiro a quem os bens tiverem sido 

transferidos, a título oneroso ou gratuito, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 63: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Das Questões Prejudiciais (arts. 92 a 94 do CPP) 

A respeito de nulidade e de questões incidentes, julgue o item seguinte. 

mesmo em se tratando de questão prejudicial, é admissível que o crime de lavagem de bens e 

valores seja julgado antes daquele em que se apura o proveito ilícito de bem ou valor relacionado 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 64: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Das Questões Prejudiciais (arts. 92 a 94 do CPP) 

Em relação às questões e processos incidentes e ao que dispõe o Código de Processo Penal, julgue 

o item seguinte. 

 O arresto preventivo de determinado imóvel deverá ser revogado se, em quinze dias da sua 

determinação, não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 
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Questão 65: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Das Exceções (arts. 95 a 111 do CPP) 

Julgue o item, referente a direito processual penal. 

As exceções têm como limite processual para oferecimento a fase da resposta preliminar. Não 

suspendem a tramitação da ação penal e possibilitam a retratação do julgador. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 66: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Das Exceções (arts. 95 a 111 do CPP) 

A respeito da citação e do recurso, julgue o item a seguir. 

O ato judicial que decide a exceção da coisa julgada pode ser classificado como decisão com força 

de definitiva e, consequentemente, pode ser objeto de recurso em sentido estrito. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 67: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Da Restituição de Coisas Apreendidas (arts. 118 a 124 do CPP) 

Ricardo, de dezoito anos de idade, convidou seu irmão Flávio, de dezesseis anos de idade, para ir a 

uma casa noturna. Já no interior desse estabelecimento, Ricardo subtraiu de uma mulher — 

enquanto Flávio perguntava-lhe as horas, distraindo-a — sua bolsa pessoal, com dinheiro e 

documentos, que estava em cima de uma mesa atrás da vítima. Ao tentarem sair do 

estabelecimento comercial, foram abordados pelo segurança da casa noturna, que apreendeu a 

bolsa da vítima, que estava na posse de Ricardo, e deteve os irmãos até a chegada de policiais 

militares acionados por outros empregados da casa noturna. Os policiais militares que abordaram 

Ricardo e Flávio encontraram, em poder de Flávio, uma arma de fogo municiada com um cartucho 

não deflagrado. A arma de fogo era legalmente registrada em nome de um policial militar que, 

cinco meses antes, registrou ocorrência policial por crime de furto em sua residência. No curso da 

instrução criminal, foi realizado exame médico-legal para verificar a integridade mental de 

Ricardo, por meio do qual se constatou que o acusado tinha inteira capacidade de entender o 
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caráter ilícito do fato. Foi verificado que Flávio não havia cometido anteriormente nenhum ato 

infracional análogo à prática de crime. 

 

Com relação ao caso hipotético relatado acima, julgue o item, à luz do Código de Processo Penal. 

Na sentença, o juiz deverá decretar o perdimento da arma de fogo em favor da União Federal, em 

virtude de a arma consistir em instrumento do crime. 

  

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 68: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Das Medidas Assecuratórias (arts. 125 a 144 do CPP) 

Julgue o item, referente a direito processual penal. 

As medidas assecuratórias previstas na lei sobre drogas (Lei n.º 11.343/2006) e na que dispõe 

sobre lavagem de capitais (Lei n.º 9.613/1998) podem ser decretadas tanto na fase de inquérito 

policial quanto na etapa processual, impondo-se, em ambas as normas, como condição especial 

para o conhecimento do pedido de restituição de bens apreendidos, o comparecimento pessoal do 

acusado em juízo. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 69: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Das Medidas Assecuratórias (arts. 125 a 144 do CPP) 

Julgue o item a seguir, que versa sobre ação civil, competência criminal e processos incidentes. 

O arresto pressupõe a origem ilícita dos bens móveis, sendo determinado com o objetivo de 

garantir a satisfação, em caso de condenação, de eventual pena de multa, custas processuais e 

ressarcimento dos danos causados pela perpetração delitiva. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 
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]Questão 70: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Das Medidas Assecuratórias (arts. 125 a 144 do CPP) 

Com base no direito processual penal, julgue o item subsecutivo. Nesse sentindo, considere que a 

sigla CPP, sempre que utilizada, refere-se ao Código de Processo Penal. 

Como a promoção da ação penal pública é atribuição exclusiva do Ministério Público, é vedado ao 

juiz, de ofício, ordenar o sequestro de bens do indiciado durante a fase inquisitorial. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 71: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Da Prova (arts. 155 a 250 do CPP) 

Julgue o item, referente a direito processual penal. 

As interceptações telefônicas, conforme entendimento firmando na jurisprudência dos tribunais 

superiores, são autorizadas mediante demonstração da necessidade da medida e do esgotamento 

dos meios ordinários para obtenção da prova que se pretende alcançar, impondo-se a observância 

de diversas formalidades para a colheita e a apresentação da prova em sede judicial, entre elas, o 

direito expresso do investigado de ver transcrito todo o teor das conversas interceptadas, por 

perito judicial, assegurando-se o direito de indicar assistente técnico. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 72: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Da Prova (arts. 155 a 250 do CPP) 

Julgue o item, referente a direito processual penal. 

Considere que, no curso de uma investigação policial, tenha sido constatada, por meio de 

interceptação telefônica devidamente autorizada pelo juízo de primeira instância e regulamente 

cumprida pela autoridade policial, a participação de agente político com foro por prerrogativa de 

função junto ao Superior Tribunal de Justiça. Nessa situação, de acordo com o sistema processual 
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brasileiro, a incompetência absoluta enseja a nulidade de todos os atos judiciais praticados, 

repercutindo a nulidade na prova até então produzida. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 73: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Da Prova (arts. 155 a 250 do CPP) 

Acerca das prisões cautelares e da liberdade provisória, julgue o item subsequente. 

No tocante aos sistemas de apreciação das provas, é correto afirmar que ainda existe no 

ordenamento jurídico brasileiro procedimento em que o julgador decide pelo sistema da íntima 

convicção, não se impondo o dever constitucional de motivar a decisão proferida. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 74: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Da Prova (arts. 155 a 250 do CPP) 

Acerca das prisões cautelares e da liberdade provisória, julgue o item subsequente. 

O sistema normativo processual penal e a jurisprudência vedam, de forma absoluta, expressa e 

enfática, a utilização, pelas partes, em qualquer hipótese, de prova ilícita no processo penal. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 75: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto: Da Prova (arts. 155 a 250 do CPP) 

No que concerne à prova no processo penal, assinale a opção correta. 

 a) A Deixando o crime vestígios materiais, deve haver sempre exame de corpo de delito, direto ou 

indireto, isto é, a emissão de um laudo pericial atestando a materialidade do delito. Não sendo 

possível realizá-lo, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, no caso de os vestígios terem 

desaparecido. 
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 b)  O exame de corpo de delito somente poderá ser realizado à luz do dia, ou seja, no horário 

compreendido entre 6 h e 18 h. 

 c)  No que tange à prova pericial, é admissível no processo penal a indicação de assistentes 

técnicos pelas partes, visando a análise da prova produzida pelos peritos oficiais com a 

conseqüente emissão de pareceres técnicos. 

 d)  Os laudos periciais deverão ser formulados, de regra, por dois peritos oficiais, admitindo-se, 

entretanto, que, na inexistência deles, o exame seja feito por um único perito, desde que pessoa 

idônea, portadora de diploma de curso superior, que poderá ser nomeada pelo juiz ou pela 

autoridade policial para o desempenho do encargo. 

 

 

Questão 76: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Da Prova (arts. 155 a 250 do CPP) 

Julgue o item subsequente, em relação à prova, ao instituto da interceptação telefônica e à citação 

por hora. 

 Conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, adotada pelo Código de Processo Penal, a 

prova ilícita produzida no processo criminal tem o condão de contaminar todas as provas dela 

decorrentes, devendo, entretanto, ficar evidenciado o nexo de causalidade entre elas, 

considerando-se válidas, ademais, as provas derivadas que possam ser obtidas por fonte 

independente da prova ilícita. 

 (          ) Certo 

 (          ) Errado 

 

 

Questão 77: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Da Prova (arts. 155 a 250 do CPP) 

A respeito de prova criminal, de medidas cautelares e de prisão processual, julgue o item que se 

segue. 

 No caso de haver resistência do morador, permite-se o uso da força na busca domiciliar iniciada 

de dia e continuada à noite, com a exibição de mandado judicial, devendo a diligência ser 

presenciada por duas testemunhas que poderão atestar a sua regularidade. 

(          )  Certo 
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(          )  Errado 

 

 

Questão 78: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2005 

Assunto: Da Prova (arts. 155 a 250 do CPP) 

Sabendo-se que a busca da verdade real e o sistema do livre convencimento do juiz, que conduzem 

ao princípio da liberdade probatória, levam a doutrina a concluir que não se esgotam nos artigos 

158 e 250 do Código de Processo Penal os meios de prova permitidos na legislação brasileira, 

conclui-se que a previsão legal não é exaustiva, mas exemplificativa, sendo admitidas as chamadas 

provas inominadas. A respeito desse assunto, assinale a opção correta. 

 a) Ilícitas são as provas que contrariam normas de direito processual. 

 b) Ilegítimas são as provas que contrariam normas de direito material. 

 c) Admite-se, no ordenamento jurídico pátrio, a obtenção de provas por meios ilícitos, mas não 

ilegítimos. 

 d) Admite-se, no ordenamento jurídico pátrio, a obtenção de provas por meios ilegítimos, mas não 

ilícitos. 

 e) Ilícitas são as provas que afrontam norma de direito material. 

 

 

 

Questão 79: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Da Prova (arts. 155 a 250 do CPP) 

Depois de intensas investigações policiais, somente após ter sido fornecida por vítima de estupro 

gravação de conversa telefônica que teve com seus agressores foi descoberta autoria parcial do 

crime. O Ministério Público ofereceu denúncia com base na prova apresentada contra Antônio e 

José pela prática de estupro contra Emengarda, mediante violência real comprovada por auto de 

exame de corpo de delito que constatou lesões corporais graves e relações sexuais recentes. 

Durante a instrução criminal, os denunciados negaram a autoria, tendo Emengarda prestado 

depoimento, relatando o crime como tendo sido praticado por Antônio, José e Lucas, e, pelo temor 

que sentia de seus algozes, pediu a retirada dos réus da sala de audiência, o que foi feito. Finda a 

instrução, o Ministério Público pediu a condenação dos réus, vindo a ser proferida sentença 

condenatória determinando o regime de cumprimento da pena inicialmente fechado. Outro 
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promotor de justiça, tomando ciência dos autos e da sentença, apresentou recurso e trasladou 

peças dos autos, oferecendo denúncia contra Lucas, que, citado por edital, quedou-se revel, vindo 

o magistrado a nomear defensor para o mesmo que ofereceu defesa prévia, prosseguindo o feito 

até final sentença condenatória que se valeu da prova produzida no processo original. 

 

Com base na situação hipotética acima, julgue o item a seguir. 

 A prova que serviu para a condenação de Lucas preenche os requisitos processuais, sendo válida 

para condenação. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 80: CESPE - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004 

Assunto: Teoria Geral da Prova Penal (arts. 155 a 157 do CPP) 

Com relação ao direito processual penal brasileiro, julgue o item que se segue. 

 O juiz não poderá formar sua convicção sobre os fatos pela livre apreciação da prova, devendo 

prender-se aos seguintes critérios nesta ordem: laudo pericial, confissão e depoimento 

testemunhal. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 81: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Judiciária/2010 

Assunto: Teoria Geral da Prova Penal (arts. 155 a 157 do CPP) 

Francisco, renomado advogado eleitoral, em audiência, induziu a testemunha José a fazer 

afirmação falsa em processo judicial, instruindo-o a prestar depoimento inverídico, com o fim de 

obter prova destinada a produzir efeito em ação penal em curso. 

 

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

 Cabe ao juiz condutor da audiência e julgador da causa apreciar a validade ou não do depoimento 

de José, por aplicação do princípio do livre convencimento motivado. 

(          )  Certo 
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(          )  Errado 

 

 

Questão 82: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Teoria Geral da Prova Penal (arts. 155 a 157 do CPP) 

Depois de intensas investigações policiais, somente após ter sido fornecida por vítima de estupro 

gravação de conversa telefônica que teve com seus agressores foi descoberta autoria parcial do 

crime. O Ministério Público ofereceu denúncia com base na prova apresentada contra Antônio e 

José pela prática de estupro contra Emengarda, mediante violência real comprovada por auto de 

exame de corpo de delito que constatou lesões corporais graves e relações sexuais recentes. 

Durante a instrução criminal, os denunciados negaram a autoria, tendo Emengarda prestado 

depoimento, relatando o crime como tendo sido praticado por Antônio, José e Lucas, e, pelo temor 

que sentia de seus algozes, pediu a retirada dos réus da sala de audiência, o que foi feito. Finda a 

instrução, o Ministério Público pediu a condenação dos réus, vindo a ser proferida sentença 

condenatória determinando o regime de cumprimento da pena inicialmente fechado. Outro 

promotor de justiça, tomando ciência dos autos e da sentença, apresentou recurso e trasladou 

peças dos autos, oferecendo denúncia contra Lucas, que, citado por edital, quedou-se revel, vindo 

o magistrado a nomear defensor para o mesmo que ofereceu defesa prévia, prosseguindo o feito 

até final sentença condenatória que se valeu da prova produzida no processo original. 

 

Com base na situação hipotética acima, julgue o item a seguir. 

 No processo contra Lucas, não poderia ter sido proferida sentença condenatória em face da 

revelia, mas a colheita de prova poderia ter sido efetivada, dependendo de decisão justificada. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 83: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

Assunto: Provas em Espécie (arts. 158 a 250 do CPP) 

No que concerne às provas no processo penal, assinale a opção correta à luz do Código de 

Processo Penal (CPP), bem como da doutrina e da jurisprudência pertinentes. 
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 a) O juiz não poderá fundamentar decisão condenatória ou absolutória com base em elementos 

informativos colhidos exclusivamente na investigação policial. 

 b) Para a prova da idade, serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil, devendo ela ser 

comprovada pelo assento de nascimento, cuja certidão — salvo quando o registro seja posterior ao 

fato — tem sido considerada prova inequívoca, para fins criminais, da idade tanto do acusado 

quanto da vítima. 

 c) A produção antecipada de provas no processo penal é medida excepcional, sendo admitida tão 

somente nos casos de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, quando o acusado, 

citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, desde que o juiz fundamente 

concretamente a necessidade, não a justificando com o mero decurso do tempo. 

 d) O princípio da comunhão da prova autoriza qualquer das partes a apropriar-se da prova, mas 

excetua a possibilidade de o ex adverso utilizar essa prova contra si, de modo a assegurar o direito 

da não autoincriminação. 

 e) O CPP veda de forma expressa e enfática a utilização de quaisquer provas produzidas 

extrajudicialmente, para condenação do réu, mesmo que elas possam ser repetidas em juízo. 

 

 

Questão 84: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015 

Assunto: Provas em Espécie (arts. 158 a 250 do CPP) 

No que se refere ao regime das provas em processo penal, assinale a opção correta. 

 a)  A testemunha pode se eximir do dever de prestar depoimento se for ascendente, descendente, 

cônjuge, companheiro, irmão, pai ou mãe do acusado ou da vítima, salvo se não for possível, por 

outro modo, obter a prova do fato e de suas circunstâncias. 

 b)  O interrogatório do surdo-mudo será, necessariamente, acompanhado de pessoa habilitada a 

entendê-lo, ainda que o interrogando saiba ler e escrever. 

 c)  Embora não sejam admitidas em juízo, as correspondências particulares obtidas por meios 

criminosos podem ser exibidas pelo respectivo destinatário se servirem à defesa de direito seu, 

ainda que não haja consentimento de seu interlocutor. 

 d)  A busca domiciliar deve ser precedida da expedição de mandado apenas no caso de a própria 

autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente. 
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 e)  Os exames de corpo de delito devem ser realizados por dois peritos oficiais, portadores de 

diploma de curso superior e, na falta de perito oficial, por duas pessoas idôneas, com ensino 

superior completo. 

 

 

 

Questão 85: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Do Exame de Corpo de Delito e das Perícias em Geral (arts. 158 a 184 do CPP) 

 

Com base no CPP, julgue o item a seguir, relativo a provas. 

Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou 

indireto. Não sendo possível sua realização em decorrência de os vestígios terem desaparecido, a 

prova testemunhal ou a confissão poderão suprir-lhe a falta. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

 

Questão 86: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Do Exame de Corpo de Delito e das Perícias em Geral (arts. 158 a 184 do CPP) 

A respeito dos institutos do processo penal brasileiro, julgue o item subsecutivo. 

Na falta de perito oficial como, por exemplo, o médico legista, o exame de corpo de delito será 

realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente 

em área específica e relacionada com a natureza do exame. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 87: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Do Exame de Corpo de Delito e das Perícias em Geral (arts. 158 a 184 do CPP) 

Ricardo, de dezoito anos de idade, convidou seu irmão Flávio, de dezesseis anos de idade, para ir a 

uma casa noturna. Já no interior desse estabelecimento, Ricardo subtraiu de uma mulher — 
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enquanto Flávio perguntava-lhe as horas, distraindo-a — sua bolsa pessoal, com dinheiro e 

documentos, que estava em cima de uma mesa atrás da vítima. Ao tentarem sair do 

estabelecimento comercial, foram abordados pelo segurança da casa noturna, que apreendeu a 

bolsa da vítima, que estava na posse de Ricardo, e deteve os irmãos até a chegada de policiais 

militares acionados por outros empregados da casa noturna. Os policiais militares que abordaram 

Ricardo e Flávio encontraram, em poder de Flávio, uma arma de fogo municiada com um cartucho 

não deflagrado. A arma de fogo era legalmente registrada em nome de um policial militar que, 

cinco meses antes, registrou ocorrência policial por crime de furto em sua residência. No curso da 

instrução criminal, foi realizado exame médico-legal para verificar a integridade mental de 

Ricardo, por meio do qual se constatou que o acusado tinha inteira capacidade de entender o 

caráter ilícito do fato. Foi verificado que Flávio não havia cometido anteriormente nenhum ato 

infracional análogo à prática de crime. 

 

Com relação ao caso hipotético relatado acima, julgue o item, à luz do Código de Processo Penal. 

O laudo do exame médico-legal para verificar a integridade mental em Ricardo deverá ser 

expedido por perito oficial, portador de diploma de curso superior. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

 

Questão 88: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Do Interrogatório do Acusado (arts. 185 a 196 do CPP) 

Assinale a opção correta no que diz respeito às provas no processo penal. 

 a) É vedada a realização de interrogatório por videoconferência, por ferir o direito de autodefesa 

do acusado. 

 b) A confissão feita perante a autoridade policial não será passível de retratação em juízo caso 

tenha sido assegurado ao acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa mediante o 

acompanhamento de um advogado. 

 c) Admite-se a oitiva de corréu na qualidade de testemunha, de informante, ou mesmo de 

colaborador ou delator, atualmente conhecida como delação premiada. 
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 d) O cônjuge separado não se pode recusar a prestar depoimento na condição de testemunha 

sobre o suposto cometimento de um delito pelo ex-marido, devendo assumir o compromisso de 

dizer a verdade. 

 e) Haja vista que o interrogatório judicial é meio de defesa do réu, o desrespeito a essa franquia 

individual, resultante da arbitrária recusa em lhe permitir a formulação de reperguntas aos demais 

corréus constituirá causa geradora de nulidade absoluta. 

 

 

 

Questão 89: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Das Testemunhas (arts. 202 a 225 do CPP) 

A respeito das provas e das normas procedimentais para os processos perante o Superior Tribunal 

de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, julgue o item abaixo. 

O firme e coeso depoimento da vítima é suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo 

pelo réu no delito de roubo. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 90: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Das Testemunhas (arts. 202 a 225 do CPP) 

Considerando que, em audiência de instrução e julgamento à qual compareceu a mãe do acusado 

como testemunha de acusação arrolada pelo Ministério Público, a defesa tenha, imediatamente, 

suscitado questão de ordem requerendo ao juiz que não tomasse seu depoimento por notório 

impedimento, julgue o próximo item conforme as normas previstas no Código de Processo Penal 

sobre provas. 

 

Nessa situação, o juiz deve indeferir a questão de ordem suscitada pela defesa, mas deve informar 

à mãe do réu que ela pode abster-se de depor e que, mesmo que tenha interesse em prestar seu 

depoimento, não estará compromissada a dizer a verdade. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 
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Questão 91: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Judiciária/2010 

Assunto: Das Testemunhas (arts. 202 a 225 do CPP) 

Com relação às nulidades e aos atos processuais, julgue o item seguinte. 

A intimação do advogado para a inquirição de testemunhas no juízo deprecado é desnecessária, 

sendo imprescindível apenas a intimação do patrono por ocasião da expedição da carta precatória. 

Dessa forma, cabe à defesa o ônus do acompanhamento do ato no juízo deprecado. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 92: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Da Acareação (arts. 229 a 230 do CPP) 

Depois de intensas investigações policiais, somente após ter sido fornecida por vítima de estupro 

gravação de conversa telefônica que teve com seus agressores foi descoberta autoria parcial do 

crime. O Ministério Público ofereceu denúncia com base na prova apresentada contra Antônio e 

José pela prática de estupro contra Emengarda, mediante violência real comprovada por auto de 

exame de corpo de delito que constatou lesões corporais graves e relações sexuais recentes. 

Durante a instrução criminal, os denunciados negaram a autoria, tendo Emengarda prestado 

depoimento, relatando o crime como tendo sido praticado por Antônio, José e Lucas, e, pelo temor 

que sentia de seus algozes, pediu a retirada dos réus da sala de audiência, o que foi feito. Finda a 

instrução, o Ministério Público pediu a condenação dos réus, vindo a ser proferida sentença 

condenatória determinando o regime de cumprimento da pena inicialmente fechado. Outro 

promotor de justiça, tomando ciência dos autos e da sentença, apresentou recurso e trasladou 

peças dos autos, oferecendo denúncia contra Lucas, que, citado por edital, quedou-se revel, vindo 

o magistrado a nomear defensor para o mesmo que ofereceu defesa prévia, prosseguindo o feito 

até final sentença condenatória que se valeu da prova produzida no processo original. 

Com base na situação hipotética acima, julgue o item a seguir. 
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Tendo presente a negativa de autoria, não poderia o magistrado retirar os réus da sala de 

audiência, já que poderia haver acareação e, como feito, foi ferido o princípio constitucional do 

contraditório. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 93: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Dos Indícios (art. 239 do CPP) 

Com base no CPP, julgue o item a seguir, relativo a provas. 

Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a 

exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a 

requerimento do MP, ou do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor. A falta desse exame 

poderá ser suprida pela prova testemunhal. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 94: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Do Juiz (arts. 251 a 256 do CPP) 

Conforme disposição expressa no Código de Processo Penal, o magistrado estará impedido de 

atuar no processo, sob pena de acarretar sua nulidade absoluta, se 

 a)  seu cunhado estiver respondendo a processo por fato análogo. 

 b)  for acionista de sociedade interessada no resultado do processo. 

 c)  for amigo íntimo de alguma das partes. 

 d)  tiver aconselhado, em algum momento, alguma das partes. 

 e)  sua sobrinha tiver atuado como oficial de justiça. 

 

 

Questão 95: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Do Ministério Público (arts. 257 a 258 do CPP) 
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João, condenado definitivamente pelo crime de violação de domicílio, foi preso em flagrante pelo 

crime de receptação de veículo, ocorrido no mês anterior. Pedro, o proprietário do veículo 

subtraído, registrou a ocorrência de roubo. João afirmou perante a autoridade policial que 

adquiriu o veículo de uma pessoa desconhecida no dia anterior à sua prisão, mediante o 

pagamento de trezentos reais, e que havia combinado com o vendedor que retornaria na semana 

seguinte para receber o licenciamento anual do veículo, que estava sem o estepe e sem o aparelho 

de som, tendo Pedro, por isso, sofrido prejuízo de novecentos reais. 

 

Considerando a situação hipotética acima, julgue o item a seguir. 

 

O Ministério Público pode oferecer proposta de suspensão condicional do processo desde que 

João repare o dano material a Pedro mediante o pagamento de novecentos reais. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 96: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Do Ministério Público (arts. 257 a 258 do CPP) 

Um juiz recebeu a denúncia de crime de estelionato oferecida pelo Ministério Público contra 

Juliano, que nunca havia respondido a inquérito policial ou à ação penal. O oficial de justiça, ao 

comparecer ao local informado por Juliano nos autos, a fim de citá-lo, foi recebido por Vinícius, 

que informou que residia naquele local havia dez anos e que não conhecia Juliano. 

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item seguinte. 

Juliano deverá ser citado por edital e, se não comparecer ao juízo nem constituir advogado para o 

patrocínio de sua defesa, deverá ser julgado à revelia. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 97: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Do Acusado e seu Defensor (arts. 259 a 267 do CPP) 

A respeito dos institutos do processo penal brasileiro, julgue o item subsecutivo. 
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Na hipótese de o réu não constituir advogado, o juiz nomeará defensor dativo para acompanhar o 

feito, havendo previsão expressa no sentido de que o acusado é obrigado a pagar os honorários 

arbitrados pelo juiz, caso não seja pobre. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 98: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Do Acusado e seu Defensor (arts. 259 a 267 do CPP) 

Um juiz recebeu a denúncia de crime de estelionato oferecida pelo Ministério Público contra 

Juliano, que nunca havia respondido a inquérito policial ou à ação penal. O oficial de justiça, ao 

comparecer ao local informado por Juliano nos autos, a fim de citá-lo, foi recebido por Vinícius, 

que informou que residia naquele local havia dez anos e que não conhecia Juliano. 

 

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item seguinte. 

 Caso Juliano compareça ao cartório judicial e, citado pessoalmente, informe ao juízo não ter 

condições de arcar com os custos de advogado particular, o juiz poderá nomear um defensor 

público para responder por Juliano, devendo o defensor apresentar resposta à acusação no prazo 

de dez dias. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 99: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Assistentes (arts. 268 a 273 do CPP) 

No que se refere a competência, sujeitos processuais, provas, medidas cautelares e recursos, 

julgue o item a seguir. 

 

O assistente de acusação poderá intervir na ação penal pública em qualquer tempo, desde que não 

haja trânsito em julgado da sentença. 

(          )  Certo 
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(          )  Errado 

 

 

Questão 100: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto: Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória (arts. 282 a 350 do CPP) 

Com referência à prisão cautelar requerida pelo Ministério Público após o oferecimento de 

denúncia, assinale a opção correta. 

 a)  Em se tratando de medidas cautelares, quando presentes os pressupostos e requisitos, deve 

ser deferido o pedido de prisão preventiva nas hipóteses de crimes culposos punidos com 

detenção, desde que o requerido não seja primário e não tenha bons antecedentes. 

 b)  Para o deferimento da medida cautelar extrema, é suficiente o indício de autoria, visto que a 

materialidade torna-se secundária diante das evidências e, sendo incontroversos, os fatos não 

precisam ser provados. 

 c)  Indícios de autoria, certeza da existência do crime e prova de ser o acusado vadio são 

suficientes para ser decretada a prisão. 

 d)  O deferimento da medida cautelar deve ter como fundamento os pressupostos previstos no 

Código de Processo Penal, devendo o juiz fundamentar a sua decisão 

 

 

Questão 101: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Disposições Gerais e Prisão Especial (arts. 282 a 300 do CPP) 

Acerca das prisões cautelares e da liberdade provisória, julgue o item subsequente. 

Qualquer pessoa sob a jurisdição brasileira está sujeita à constrição cautelar da liberdade, desde 

que mediante decisão judicial fundamentada em dados concretos existentes nos autos do 

processo e demonstração da necessidade imperiosa da medida extrema (fumus commissi delicti e 

periculum libertatis), incluindo-se, entre os sujeitos passíveis da custódia cautelar, nas infrações 

comuns, o presidente da República. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 102: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 
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Assunto: Da Prisão em Flagrante (arts. 301 a 310 do CPP) 

 

Com relação a prisões processuais, julgue o item subseqüente, considerando a legislação e a 

jurisprudência do STF relativas a esse tema. 

 

Considere a seguinte situação hipotética. 

 

Júlio foi preso em flagrante pela prática de crime de tortura. Formulado o pedido de liberdade 

provisória, o magistrado alegou que analisaria o pleito após o interrogatório, o que não foi feito. 

Em posterior sentença, Júlio foi condenado, tendo o magistrado negado a ele o direito de recorrer 

em liberdade, asseverando apenas que perduravam os motivos que ensejaram a sua prisão. 

 

Nessa situação, a fundamentação adotada pelo juiz foi idônea e suficiente, pois prevalece o 

entendimento de que o réu que ficou preso durante o processo permanecerá preso em caso de 

sentença condenatória. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 103: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Da Prisão em Flagrante (arts. 301 a 310 do CPP) 

Acerca das prisões cautelares e da liberdade provisória, julgue o item subsequente. 

 

Tratando-se de crimes de menor potencial ofensivo para os quais não haja previsão de pena 

privativa de liberdade, em hipótese alguma se imporá a prisão em flagrante ao autor da infração. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 104: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Da Prisão em Flagrante (arts. 301 a 310 do CPP) 
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Com base no direito processual penal, julgue o item subsecutivo. Nesse sentindo, considere que a 

sigla CPP, sempre que utilizada, refere-se ao Código de Processo Penal. 

 

Nos termos da Lei de Drogas, para a lavratura do auto de prisão em flagrante e para o 

estabelecimento da materialidade do delito, não é necessário que o laudo de constatação 

preliminar da natureza e quantidade da droga apreendida seja firmado exclusivamente por perito 

oficial. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 105: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Da Prisão em Flagrante (arts. 301 a 310 do CPP) 

Julgue o item seguinte, referente a prisão, medidas cautelares, liberdade provisória e prazos 

processuais. 

É considerada válida a prisão em flagrante no período noturno, ainda que não haja mandado 

judicial que a autorize ou ainda que ocorra violação do domicílio do aprisionado. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 106: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Da Prisão em Flagrante (arts. 301 a 310 do CPP) 

Considerando que um servidor público tenha sido preso em flagrante pela prática de peculato 

cometido em desfavor da Caixa Econômica Federal, tendo sido o crime facilitado em razão da 

função exercida pelo referido servidor, julgue o item a seguir, com base na legislação processual 

penal. 

 

Ao receber o auto de prisão em flagrante do servidor, o juiz deverá converter a prisão em flagrante 

em preventiva e, então, se for o caso, deliberar pela aplicação de medidas cautelares diversas da 

prisão, como a suspensão do exercício da função pública. 

(          )  Certo 
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(          )  Errado 

 

 

Questão 107: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Da Prisão em Flagrante (arts. 301 a 310 do CPP) 

Considerando que um servidor público tenha sido preso em flagrante pela prática de peculato 

cometido em desfavor da Caixa Econômica Federal, tendo sido o crime facilitado em razão da 

função exercida pelo referido servidor, julgue o item a seguir, com base na legislação processual 

penal. 

 

Na hipótese de a prisão em flagrante do servidor ser ilegal, o pedido de relaxamento da prisão 

deve ser proposto por seu defensor junto à vara criminal da comarca em que ocorreu o peculato. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 108: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto: Da Prisão em Flagrante (arts. 301 a 310 do CPP) 

Um policial, passando-se por viciado, com o fim de comprar drogas, deu voz de prisão ao 

traficante, conduzindo-o à presença da autoridade policial competente, à qual apresentou o 

conduzido, juntamente com grande quantidade de droga apreendida em seu poder no ato da 

suposta venda. 

 

Em relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a)  A autoridade policial deve proceder à autuação em flagrante do conduzido por tráfico ilícito de 

substância entorpecente, devido à configuração da conduta referente à venda da substância. 

 b)  Nessa situação, trata-se de crime impossível, pois a preparação do flagrante pela polícia tornou 

impossível a sua consumação. 

 c)  Nessa situação, o fato é atípico e configura-se o flagrante forjado, pois integralmente composto 

por terceiros. 
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 d)  Caberá à autoridade policial a autuação em flagrante do conduzido não pela venda da 

substância, mas porque trazia ou tinha em depósito substância entorpecente destinada ao 

comércio ilícito, sendo tais condutas preexistentes à ação policial. 

 

 

Questão 109: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Da Prisão em Flagrante (arts. 301 a 310 do CPP) 

Camila foi presa em flagrante delito pela suposta prática de tráfico de drogas. Após ser citada da 

ação penal, manifestou interesse em ser assistida pela defensoria pública. 

 

Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item, com base na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e nas disposições do Código de Processo Penal. 

 

Devido à gravidade do delito de que Camila é acusada, o juiz que receber o auto de prisão em 

flagrante está legalmente impedido de, de ofício, conceder-lhe liberdade provisória ou aplicar-lhe 

medidas cautelares. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 110: CESPE - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004 

Assunto: Da Prisão em Flagrante (arts. 301 a 310 do CPP) 

Com relação ao direito processual penal brasileiro, julgue o item que se segue. 

  

Considere a seguinte situação hipotética. 

 

Jorge, que falsificou moedas metálicas de vinte e cinco centavos de real, foi encontrado, logo 

depois, com as moedas por ele falsificadas. 

 

Nessa situação, Jorge deve ser preso em flagrante, em modalidade de prisão denominada, pela 

doutrina, de flagrante presumido. 

(          )  Certo 
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(          )  Errado 

 

 

Questão 111: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Da Prisão Preventiva (arts. 311 a 316 do CPP) 

Julgue o item seguinte, referente a prisão, medidas cautelares, liberdade provisória e prazos 

processuais. 

É vedada a aplicação de medidas cautelares, incluindo-se a prisão preventiva, ao autor de infração 

penal objeto de inquérito ou processo se à infração não for, isolada, cumulativa ou, 

alternativamente, cominada pena privativa de liberdade. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 112: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Da Prisão Preventiva (arts. 311 a 316 do CPP) 

Acerca da prisão preventiva, julgue o item a seguir. 

A prisão preventiva subsidiária por descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta 

somente poderá ser decretada para os crimes dolosos punidos com pena máxima privativa de 

liberdade superior a quatro anos, observados os demais requisitos normativos. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 113: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

Assunto: Da Prisão Preventiva (arts. 311 a 316 do CPP) 

A respeito da prisão preventiva e com base no entendimento atual do STJ acerca dessa matéria, 

julgue o próximo item. 

 

Se a prisão preventiva do acusado houver sido anteriormente decretada de forma válida, a 

manutenção da custódia, em face de sentença penal condenatória, poderá ser idoneamente 

fundamentada mediante a repetição genérica, na sentença, dos argumentos da gravidade do delito 
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praticado e da necessidade da manutenção da ordem pública, ainda que não haja qualquer 

elemento novo a justificar a prisão processual. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 114: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Da Prisão Preventiva (arts. 311 a 316 do CPP) 

Com relação à prisão, julgue o próximo item. 

A prisão preventiva, medida excepcional, nos termos do Código de Processo Penal, pode ser 

automaticamente decretada em caso de descumprimento de medida protetiva de urgência 

relativa a crime que envolva violência doméstica contra a mulher. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

Questão 115: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015 

Assunto: Da Prisão Preventiva (arts. 311 a 316 do CPP) 

Em relação aos sujeitos processuais, à prisão, à liberdade provisória e à comunicação dos atos 

processuais, assinale a opção correta. 

 a)  Conforme o Código de Processo Penal, o juiz pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar 

se o agente for maior de oitenta anos de idade. 

 b)  Se o réu estiver preso fora da jurisdição do juiz do processo, a citação poderá ser feita por 

edital. 

 c)  Configura hipótese de suspeição do juiz a oitiva de sua esposa como testemunha no processo. 

 d)  Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, o juiz poderá mandar conduzi-lo à 

sua presença. 

 e)  Admite-se a concessão, pela autoridade policial, de liberdade provisória mediante fiança ao 

acusado da prática do crime de falsificação de documento público sujeito à pena de reclusão, de 

dois a seis anos, e multa. 

 

 

Questão 116: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2009 
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Assunto: Da Prisão Preventiva (arts. 311 a 316 do CPP) 

Assinale a opção correta com relação à prisão, à liberdade provisória e aos atos e prazos 

processuais. 

 a)  Não cabe prisão preventiva na hipótese de crime culposo, de contravenção penal e no caso de o 

réu ter agido acobertado por causa de exclusão da ilicitude. 

 b)  A chamada prisão para averiguação é a privação momentânea da liberdade fora das hipóteses 

de flagrante e sem ordem escrita do juiz competente. Apesar de ser inconstitucional, tal prisão não 

configura crime de abuso de autoridade. 

 c)  O indivíduo que, tendo praticado o delito de roubo a uma farmácia, for perseguido, logo após, 

por autoridades policiais, e, durante a fuga, na iminência de ser alcançado e preso, dirigir-se ao 

distrito policial mais próximo para se entregar, não pode ser preso em flagrante, por ter-se 

apresentado espontaneamente. 

 d)  No processo penal, contam-se os prazos da data da juntada aos autos do mandado de 

intimação ou da carta precatória ou de ordem. 

 e)  Na hipótese de concurso de crimes, a concessão de liberdade provisória considera cada 

conduta isoladamente, de forma que a fiança deve ser concedida ainda que a soma das penas 

mínimas cominadas seja superior a dois anos de reclusão, mas, individualmente consideradas, não 

ultrapassem tal prazo. 

 

 

Questão 117: CESPE - AJ (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Assunto: Da Prisão Preventiva (arts. 311 a 316 do CPP) 

Julgue os itens seguintes, no que se refere à prisão provisória. 

I   A prisão em localidade diversa daquela em que ocorreram os fatos não desnatura o flagrante, se 

as circunstâncias indicarem perseguição contínua do agente. Trata-se de situação de quase-

flagrante ou flagrante impróprio. 

II   A circunstância de tratar-se de crime culposo, por si só, não impede a decretação da prisão 

preventiva. 

III   A fuga do acusado do distrito da culpa não justifica o decreto de prisão preventiva. 

IV   O juiz, ao receber a comunicação da prisão em flagrante, não está obrigado, para manter a 

custódia, a fundamentar sua decisão. 
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V   A prisão temporária (Lei n.º 7.960/1989) é medida excepcional que se fundamenta em sua 

imprescindibilidade para as investigações policiais e, portanto, dispensa fundamentação para que 

seja decretada. 

 

Estão certos apenas os itens 

 a) I e II.  

 b) I e IV. 

 c) II e III. 

 d) III e V. 

 e) IV e V. 

 

 

Questão 118: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Das Medidas Cautelares Diversas da Prisão (arts. 319 a 320 do CPP) 

 

Considerando as recomendações da legislação especial, julgue o item a seguir. 

Em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberão medidas protetivas de 

urgência, que poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do MP ou a pedido da ofendida, 

devendo necessariamente o juiz ouvir as partes e o MP antes da decisão sobre as medidas. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 119: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Liberdade Provisória, com ou sem Fiança (arts. 321 a 350 do CPP) 

No que se refere a competência, sujeitos processuais, provas, medidas cautelares e recursos, 

julgue o item a seguir. 

 

Presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória, não se mostra viável condicionar 

a soltura do paciente ao recolhimento de  fiança, caso ele não tenha condições de arcar com tais 

custos. 

(          )  Certo 
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(          )  Errado 

 

 

Questão 120: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Da Liberdade Provisória, com ou sem Fiança (arts. 321 a 350 do CPP) 

Julgue o item seguinte, referente a prisão, medidas cautelares, liberdade provisória e prazos 

processuais. 

A liberdade provisória, com a consequente restituição da liberdade, condiciona-se, em qualquer 

caso, ao pagamento de fiança, salvo se  comprovado o absoluto estado de necessidade do 

aprisionado, caso em que se exige dele o compromisso de comparecer a todos os atos do processo, 

sob pena de revogação. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 121: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Da Comunicação dos Atos Processuais (arts. 351 a 372 do CPP) 

A respeito de citações e intimações no processo penal, julgue o item a seguir. 

 

Considere que tenha sido apurado que determinada pessoa, antes de dirigir e provocar um 

acidente de trânsito em decorrência do qual tenham morrido duas pessoas, haja consumido 

bebidas alcoólicas e outras substâncias entorpecentes. Nesse caso, estando essa pessoa internada 

em hospital para se recuperar das lesões sofridas em decorrência do referido acidente, a sua 

citação poderá ser feita ainda no hospital, desde  que ela esteja em condições de receber a 

comunicação processual. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 122: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Da Comunicação dos Atos Processuais (arts. 351 a 372 do CPP) 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Julgue o item seguinte, referente a prisão, medidas cautelares, liberdade provisória e prazos 

processuais. 

Nos casos de citação ou intimação por carta precatória ou de ordem, a contagem do prazo no 

processo penal inicia-se com a juntada do mandado, devidamente cumprido, aos autos. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 123: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2009 

Assunto: Da Comunicação dos Atos Processuais (arts. 351 a 372 do CPP) 

Acerca da citação e da intimação no processo penal, assinale a opção correta. 

 a) Estando o réu em liberdade, uma vez intimado por sentença condenatória, começa a fluir, nessa 

data, o prazo para a interposição do recurso, independentemente da intimação do advogado 

constituído. 

 b) Comparecendo o oficial de justiça por três vezes na residência do réu sem o encontrar e 

constatando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial poderá intimar qualquer pessoa da 

família ou, na falta desta, qualquer vizinho, cientificando-o de que no dia seguinte, voltará para 

efetuar a citação, marcando a hora para isso. Comparecendo na hora designada, o oficial poderá 

dar por feita a citação, ainda que o citando não esteja em sua residência. 

 c) O réu que não for encontrado deverá ser citado por edital, sendo imprescindível a transcrição 

da denúncia ou queixa ou que seja feito resumo dos fatos em que esta se baseia. 

 d) Estando o réu em local incerto e não sabido, será determinada a citação por edital, por prazo a 

ser fixado pelo juiz, entre 15 e 90 dias. 

 

 

Questão 124: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Da Comunicação dos Atos Processuais (arts. 351 a 372 do CPP) 

Tendo recebido denúncia feita pelo Ministério Público contra José pela prática do delito de roubo 

circunstanciado devido ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, o juiz determinou a 

citação pessoal do acusado no endereço residencial constante nos autos. O oficial de justiça, por 

não ter localizado José, certificou que ele se encontrava em local incerto e não sabido. 
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Considerando as disposições do Código de Processo Penal, julgue o item que se segue, tendo como 

referência a situação hipotética apresentada. 

 

Suponha que José tenha constituído advogado. Nessa situação, a intimação do advogado deve, em 

regra, ser realizada por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais e deve 

incluir o nome do acusado. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 125: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Da Comunicação dos Atos Processuais (arts. 351 a 372 do CPP) 

Tendo recebido denúncia feita pelo Ministério Público contra José pela prática do delito de roubo 

circunstanciado devido ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, o juiz determinou a 

citação pessoal do acusado no endereço residencial constante nos autos. O oficial de justiça, por 

não ter localizado José, certificou que ele se encontrava em local incerto e não sabido. 

Considerando as disposições do Código de Processo Penal, julgue o item que se segue, tendo como 

referência a situação hipotética apresentada. 

O juiz deve determinar a citação de José por edital e decretar a sua prisão preventiva ainda que 

este tenha constituído advogado. 

  

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 126: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Das Citações (arts. 351 a 369 do CPP) 

Julgue o item, referente a direito processual penal. 

 

A citação de acusado que esteja no exterior, em local conhecido, deve ser efetuada, conforme a 

sistemática processual penal brasileira, por intermédio de carta rogatória, ordenando-se 
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expressamente a suspensão do processo e o prazo prescricional, até o efetivo cumprimento da 

ordem judicial. 

 (          ) Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 127: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Das Citações (arts. 351 a 369 do CPP) 

A respeito de citações e intimações no processo penal, julgue o item a seguir. 

O fundamento legal para a citação por hora certa e por edital é a não localização do réu, ocorrendo 

a citação por hora certa quando o réu estiver em local certo, mas se ocultar para não ser citado, e a 

citação por edital quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 128: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Das Citações (arts. 351 a 369 do CPP) 

A respeito de citações e intimações no processo penal, julgue o item a seguir. 

A citação do militar e do funcionário público será efetivada por intermédio da chefia imediata do 

respectivo serviço, requisitando-se, por ofício,  em ambos os casos, a apresentação do réu, no dia e 

hora designados pelo juiz. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 129: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Das Citações (arts. 351 a 369 do CPP) 

De acordo com o entendimento dos tribunais superiores a respeito das comunicações dos atos 

processuais, assinale a opção correta em relação a citações e intimações. 

 a)  A citação por edital será válida, ainda que não transcreva a denúncia, bastando indicar o 

dispositivo da lei penal. 
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 b)  Em se tratando de processo penal, a contagem dos prazos inicia-se na data da juntada do 

mandado aos autos. 

 c)  Publicado ato processual com efeito de intimação em uma sexta-feira, nessa mesma data se 

iniciará a contagem do prazo judicial. 

 d)  É nula a citação editalícia de réu preso em unidade da Federação diversa daquela onde o 

magistrado que a tenha determinado exerce a sua jurisdição. 

 e)  A falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha implica 

nulidade absoluta do processo. 

 

 

 

Questão 130: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Das Citações (arts. 351 a 369 do CPP) 

Julgue o item subsequente, em relação à prova, ao instituto da interceptação telefônica e à citação 

por hora. 

  

Em processo penal, a citação por hora certa do réu que se oculte para não ser citado segue os 

procedimentos previstos no Código de Processo Civil, de modo que, caso o réu não compareça em 

juízo nem constitua advogado, ficam suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, 

podendo o juiz, se for o caso, determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

 

Questão 131: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Das Citações (arts. 351 a 369 do CPP) 

Paulo e Jean foram denunciados pela prática do crime de furto de joias, praticado contra Maria, tia 

sexagenária de Paulo. A subtração foi facilitada pelo fato de Paulo residir com a vítima. Quando da 

citação, Paulo não foi encontrado no novo endereço que havia fornecido na fase do inquérito, 

tendo sido o mandado entregue a outro morador, que se comprometeu a entregá-lo ao 
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destinatário. Jean, que retornou para a França, seu país de origem, havia fornecido seu endereço 

completo ao delegado. 

 A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 Jean será citado por carta rogatória na França, segundo as regras processuais de seu país, ficando 

suspenso o curso do prazo prescricional até o cumprimento da citação. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 132: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Das Citações (arts. 351 a 369 do CPP) 

Paulo e Jean foram denunciados pela prática do crime de furto de joias, praticado contra Maria, tia 

sexagenária de Paulo. A subtração foi facilitada pelo fato de Paulo residir com a vítima. Quando da 

citação, Paulo não foi encontrado no novo endereço que havia fornecido na fase do inquérito, 

tendo sido o mandado entregue a outro morador, que se comprometeu a entregá-lo ao 

destinatário. Jean, que retornou para a França, seu país de origem, havia fornecido seu endereço 

completo ao delegado. 

 A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 O comparecimento espontâneo de Paulo em juízo no intuito de apontar a irregularidade ocorrida 

na entrega do mandado tornaria a citação nula. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 133: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Das Citações (arts. 351 a 369 do CPP) 

Paulo e Jean foram denunciados pela prática do crime de furto de joias, praticado contra Maria, tia 

sexagenária de Paulo. A subtração foi facilitada pelo fato de Paulo residir com a vítima. Quando da 

citação, Paulo não foi encontrado no novo endereço que havia fornecido na fase do inquérito, 

tendo sido o mandado entregue a outro morador, que se comprometeu a entregá-lo ao 

destinatário. Jean, que retornou para a França, seu país de origem, havia fornecido seu endereço 

completo ao delegado. 
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A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

  

Se Jean, após a citação pessoal válida, não comparecer em juízo para defender-se no curso da ação 

penal, o juiz deverá decretar a sua revelia e nomear-lhe um defensor dativo, dando continuidade 

ao processo, mas não poderá considerar a existência de confissão ficta. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 134: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2005 

Assunto: Das Citações (arts. 351 a 369 do CPP) 

Pedro, funcionário público civil, está sendo processado como incurso no art. 312, caput, do Código 

Penal (peculato), por haver-se apropriado de dinheiro, de que tinha a posse em razão do cargo, em 

proveito próprio. Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, o juiz da vara criminal, pela qual 

tramita o processo, determinou sua citação para oferecimento de sua defesa prévia. 

 

Em face da situação hipotética acima, assinale a opção que corresponda à correta maneira de se 

promover a citação de Pedro. 

 a) Por meio de ofício requisitório ao superior hierárquico, que deve confirmar ao juiz a ciência do 

acusado. 

 b) Por mandado de citação para o servidor e notificação para o chefe. 

 c) Por meio da requisição do réu. 

 d) Por mandado de citação para o chefe e notificação para o servidor. 

 e) Por mandado de citação ao servidor e ofício requisitório ao superior hierárquico. 

 

 

 

Questão 135: CESPE - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Assunto: Das Citações (arts. 351 a 369 do CPP) 

Com relação à citação do réu, assinale a opção correta. 
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 a) O comparecimento do réu sana a falta ou defeito da citação, mesmo após a prolação de 

sentença, devendo o acusado ser submetido a interrogatório e obter prazo para a apresentação de 

rol de testemunhas e defesa escrita. 

 b) A falta da declaração do oficial de justiça, na certidão mencionada no art. 357 do Código de 

Processo Penal (CPP), de que houve a entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa, constitui 

mera irregularidade, sanável por qualquer meio admitido em direito. 

 c) Acarreta a nulidade do processo o fato de o réu não ter sido requisitado para audiência, se este 

se encontrava preso em outra comarca, mesmo se tiver sido decretada a revelia antes da prisão. 

 d) É nula a citação por edital se o oficial de justiça não exaurir todos os meios para o conhecimento 

do paradeiro do sentenciado, alegando para tal certidões contidas em outros processos que não o 

atual. 

 e) Não é legítima a citação editalícia, mesmo para a hipótese em que o acusado declinar endereço 

falso nos autos, devendo o oficial de justiça esgotar todas as possibilidades para encontrar o 

acusado, sob pena de incorrer em nulidade. 

 

 

 

Questão 136: CESPE - AJ (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Assunto: Das Citações (arts. 351 a 369 do CPP) 

Em cada um dos itens abaixo, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a 

ser julgada. 

 

I   Um juiz, ao receber a denúncia, diante das informações constantes do inquérito policial, de que o 

réu era oficial desertor do Exército Brasileiro, com paradeiro incerto, determinou, desde logo, que 

a citação fosse feita por edital. Nessa situação, pode-se concluir que a citação editalícia é válida. 

 

II   Um oficial de justiça, em cumprimento a mandado de citação, compareceu três vezes ao 

domicílio do réu, não o encontrando. Diante da suspeita de que o réu se ocultava, intimou um 

familiar do réu que no dia seguinte voltaria, em horário determinado, para efetuar a citação. No 

dia e hora designados, compareceu o oficial de justiça ao domicílio do réu e, constatando a 

ausência deste, deu por feita a citação, deixando contrafé com aquele familiar. Lavrou certidão 
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circunstanciada. O réu não atendeu ao chamamento judicial. Nessa situação, deverá ser 

determinada a citação por edital. 

 

III   Um oficial de justiça certificou que, em cumprimento a mandado de citação, realizou as 

diligências possíveis para dar cabo à sua missão, não logrando êxito por encontrar-se o réu em 

local incerto e não sabido. Foi feita a citação por edital. O réu, posteriormente, compareceu em 

juízo argüindo nulidade da citação sob o fundamento de que nunca se mudou do endereço que 

havia informado à autoridade policial no curso do inquérito. Apresentou declarações firmadas por 

particulares comprovando suas alegações. Nessa situação, dando por comprovadas as alegações 

do réu, o juiz anulará o processo a partir da citação, dando o réu por citado desde o seu 

comparecimento em juízo. 

 

IV   Um juiz proferiu sentença condenatória em processo-crime, datando-a em 1.º/3/2001. A 

certidão do escrivão, recebendo os autos do juiz e dando publicação à sentença foi datada de 

3/3/2001. No dia anterior à certidão lançada pelo escrivão, havia sido publicado ato do tribunal de 

justiça, concedendo aposentadoria àquele juiz. Nessa situação, a aposentadoria não tem qualquer 

relevância porque a decisão foi proferida quando o juiz ainda exercia a jurisdição. 

 

A quantidade de itens certos é igual a 

 a) 0. 

 b) 1. 

 c) 2. 

 d) 3. 

 e) 4. 

 

 

 

Questão 137: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Das Intimações (arts. 370 a 372 do CPP) 

Em relação às nulidades, aos recursos e à execução penal, julgue o item subsecutivo. 
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A intimação pessoal do réu que estiver preso faz-se necessária em relação às decisões que lhe 

forem desfavoráveis em primeiro e segundo grau de jurisdição, mas não em relação às das 

instâncias superiores. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 138: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Das Intimações (arts. 370 a 372 do CPP) 

A respeito de citações e intimações no processo penal, julgue o item a seguir. 

Conforme disposição do Código de Processo Penal, admitem-se, para as intimações processuais, 

no que lhes for aplicável, os mesmos  procedimentos empregados na citação. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 139: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

Assunto: Processos Criminais em Espécie 

Julgue o item que se segue, referente a recursos repetitivos, súmula vinculante e informatização 

do processo judicial. 

 A fim de garantir o direito à imagem e vida privada do preso, a legislação específica não previu o 

uso de meio eletrônico na tramitação dos processos judiciais de natureza penal. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 140: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Fase Postulatória (arts. 395 a 397 do CPP) 

Julgue o item, referente a direito processual penal. 

 

Na atual sistemática processual penal, a absolvição sumária e a rejeição da denúncia têm como 

finalidade a extinção, de forma antecipada, do processo: no primeiro caso, ocorre o exame do 
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mérito da questão, obstando-se a propositura de nova ação penal acerca dos mesmos fatos; no 

segundo, enseja-se a declaração de desconformidade com os aspectos formais indispensáveis à 

propositura da ação penal e, supridas as exigências legais, poderá a ação ser intentada novamente. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 141: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Fase Postulatória (arts. 395 a 397 do CPP) 

Acerca do inquérito policial, da ação penal e da competência, julgue o próximo item. 

Em virtude do princípio in dubio pro societate, o juiz não está autorizado a rejeitar denúncia por 

falta de lastro probatório mínimo que demonstre a idoneidade e a verossimilhança da acusação. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 142: CESPE - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Assunto: Fase Postulatória (arts. 395 a 397 do CPP) 

Oferecida denúncia perante juiz criminal, este a recebeu e mudou a capitulação descrita pelo 

promotor de justiça. 

Nessa hipótese, a decisão de mudança 

 a) é perfeitamente adequada, ante a possibilidade de emendatio libelli. 

 b) pode comportar correição parcial, em virtude do claro erro in procedendo. 

 c) é um exemplo típico do chamado mutatio libelli. 

 d) redundaria na propositura de representação contra o magistrado perante a corregedoria de 

justiça. 

 e) impõe a abertura de prazo razoável às partes para a apresentação de novas provas 

documentais e testemunhais. 

 

 

Questão 143: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Fase Instrutória (arts. 399 a 405 do CPP) 
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Ricardo, de dezoito anos de idade, convidou seu irmão Flávio, de dezesseis anos de idade, para ir a 

uma casa noturna. Já no interior desse estabelecimento, Ricardo subtraiu de uma mulher — 

enquanto Flávio perguntava-lhe as horas, distraindo-a — sua bolsa pessoal, com dinheiro e 

documentos, que estava em cima de uma mesa atrás da vítima. Ao tentarem sair do 

estabelecimento comercial, foram abordados pelo segurança da casa noturna, que apreendeu a 

bolsa da vítima, que estava na posse de Ricardo, e deteve os irmãos até a chegada de policiais 

militares acionados por outros empregados da casa noturna. Os policiais militares que abordaram 

Ricardo e Flávio encontraram, em poder de Flávio, uma arma de fogo municiada com um cartucho 

não deflagrado. A arma de fogo era legalmente registrada em nome de um policial militar que, 

cinco meses antes, registrou ocorrência policial por crime de furto em sua residência. No curso da 

instrução criminal, foi realizado exame médico-legal para verificar a integridade mental de 

Ricardo, por meio do qual se constatou que o acusado tinha inteira capacidade de entender o 

caráter ilícito do fato. Foi verificado que Flávio não havia cometido anteriormente nenhum ato 

infracional análogo à prática de crime. 

 

Com relação ao caso hipotético relatado acima, julgue o item, à luz do Código de Processo Penal. 

 

Encerrada a instrução processual e não havendo requerimento de diligências, as partes poderão 

dispor de vinte minutos cada uma para apresentar alegações orais, tanto pela acusação como pela 

defesa, ou o juiz poderá conceder às partes o prazo sucessivo de cinco dias para apresentação de 

memoriais. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 144: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Fase Instrutória (arts. 399 a 405 do CPP) 

Ricardo, de dezoito anos de idade, convidou seu irmão Flávio, de dezesseis anos de idade, para ir a 

uma casa noturna. Já no interior desse estabelecimento, Ricardo subtraiu de uma mulher — 

enquanto Flávio perguntava-lhe as horas, distraindo-a — sua bolsa pessoal, com dinheiro e 

documentos, que estava em cima de uma mesa atrás da vítima. Ao tentarem sair do 

estabelecimento comercial, foram abordados pelo segurança da casa noturna, que apreendeu a 
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bolsa da vítima, que estava na posse de Ricardo, e deteve os irmãos até a chegada de policiais 

militares acionados por outros empregados da casa noturna. Os policiais militares que abordaram 

Ricardo e Flávio encontraram, em poder de Flávio, uma arma de fogo municiada com um cartucho 

não deflagrado. A arma de fogo era legalmente registrada em nome de um policial militar que, 

cinco meses antes, registrou ocorrência policial por crime de furto em sua residência. No curso da 

instrução criminal, foi realizado exame médico-legal para verificar a integridade mental de 

Ricardo, por meio do qual se constatou que o acusado tinha inteira capacidade de entender o 

caráter ilícito do fato. Foi verificado que Flávio não havia cometido anteriormente nenhum ato 

infracional análogo à prática de crime. 

Com relação ao caso hipotético relatado acima, julgue o item, à luz do Código de Processo Penal. 

Após encerrada a instrução processual, o juiz que a presidiu a deverá proferir a sentença no prazo 

de cinco dias. 

 (          ) Certo 

 (          ) Errado 

 

 

Questão 145: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Fase Decisória e Sentença Penal (arts. 381 a 392 do CPP) 

Acerca da emendatio libelli e de outros importantes institutos do processo penal, julgue o item 

subsequente. 

O STF sumulou o entendimento no sentido da impossibilidade da mutatio libelli em segundo grau 

de jurisdição, o qual se mantém válido, a despeito das modificações nas normas processuais sobre 

a matéria, uma vez que os princípios da proibição da reformatio in pejus, da ampla defesa e da 

congruência da sentença penal, entre outros, vedam o aditamento à denúncia e a inclusão de fato 

novo após a sentença de primeiro grau. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 146: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Fase Decisória e Sentença Penal (arts. 381 a 392 do CPP) 

Julgue o item seguinte, a respeito do processo penal e da execução penal. 
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Com base no princípio da correlação, mesmo em grau recursal, é possível atribuir-se definição 

jurídica diversa à descrição do fato contida na denúncia ou queixa, não podendo, porém, ser 

agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 147: CESPE - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004 

Assunto: Fase Decisória e Sentença Penal (arts. 381 a 392 do CPP) 

Com relação ao direito processual penal brasileiro, julgue o item que se segue. 

 Segundo a legislação vigente, a intimação da sentença penal condenatória será feita pessoalmente 

ao réu, se ele estiver preso. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 148: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Judiciária/2010 

Assunto: Fase Decisória e Sentença Penal (arts. 381 a 392 do CPP) 

Com relação às nulidades e aos atos processuais, julgue o item seguinte. 

 A sentença que concede perdão judicial é denominada pela doutrina de sentença suicida. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 149: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

Assunto: Procedimentos Especiais 

No que tange processo penal no âmbito dos juizados especiais criminais e ao entendimento do 

Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido, assinale a 

opção correta. 
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 a) O rito do juizado especial não comporta o cumprimento de carta precatória para a coleta e 

produção de provas oriundas do juízo comum, visto que essa impossibilidade deriva do preceito 

constitucional que reserva ao juizado a competência nos crimes de menor potencial ofensivo. 

 b) A extinção da punibilidade em decorrência da suspensão condicional do processo é medida de 

implementação automática, uma vez que possui conteúdo meramente declaratório de 

circunstância fática consolidada pelo exaurimento do período de provas sem anterior suspensão 

ou revogação. 

 c) É impossível a imposição, como condição para a suspensão condicional do processo, de 

prestação de serviços ou prestação pecuniária, por serem ambas inconstitucionais ou inválidas, 

mesmo que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 

 d) Admite-se a suspensão condicional do processo na ação pública incondicionada ou na ação 

penal privada, por expressa disposição da lei de regência, desde que a pena mínima do delito seja 

igual ou inferior a um ano e que ocorra a reparação prévia do dano causado pela infração, 

suspendendo-se de igual modo o prazo de prescrição. 

 e) O descumprimento das condições impostas em transação firmada nos juizados especiais 

autoriza, apenas, a execução do pactuado, no juízo competente. 

 

 

Questão 150: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Procedimentos Especiais 

No que se refere a competência, sujeitos processuais, provas, medidas cautelares e recursos, 

julgue o item a seguir. 

O castigo corporal excessivo imposto pela mãe à filha, com o intuito de estabelecer limites, não é 

da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 151: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Procedimentos Especiais 

Considerando que um servidor público tenha sido preso em flagrante pela prática de peculato 

cometido em desfavor da Caixa Econômica Federal, tendo sido o crime facilitado em razão da 
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função exercida pelo referido servidor, julgue o item a seguir, com base na legislação processual 

penal. 

Por se tratar de crime afiançável, ao servidor é garantido o direito de apresentar resposta 

preliminar no prazo de quinze dias, logo após a notificação pelo juízo processante, quando, então, 

o juiz decidirá pelo recebimento ou rejeição da denúncia. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 152: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto: Procedimento dos Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos (arts. 513 a 

518 do CPP) 

No que tange aos processos dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, assinale a 

opção correta. 

 a)  O procedimento especial previsto na lei processual penal para os crimes de responsabilidade 

de funcionário público alcançam, conforme o caso, o presidente da República e seus ministros de 

Estado, quando acusados de crimes praticados no exercício da função ou mandato. 

 b)  Oferecida a denúncia ou a queixa, deverá o juiz, antes de recebê-la, ordenar a notificação do 

acusado para, dentro de 15 dias, contestar a acusação. Essa é uma das particularidades do 

procedimento especial para o processo e o julgamento dos delitos funcionais. 

 c)  Em processos dessa natureza, é vedada a instauração de inquérito policial, pois, conforme 

determina a lei processual, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação 

que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de 

apresentação dessas peças. 

 d)  O procedimento especial é voltado para todos os crimes de natureza funcional, alcançando os 

delitos tipificados como excesso de exação e facilitação de contrabando ou descaminho, que são 

inafiançáveis. 

 

 

Questão 153: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Procedimento dos Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos (arts. 513 a 

518 do CPP) 
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Acerca dos procedimentos, no juízo singular, dos crimes de responsabilidade dos funcionários 

públicos, dos crimes de calúnia e injúria e dos crimes contra a propriedade imaterial, assinale a 

opção correta. 

 a) Em se tratando de procedimentos dos crimes contra a propriedade imaterial, se a infração 

deixar vestígios, a queixa será instruída com a perícia realizada, admitindo-se o suprimento por 

outro meio de prova caso a perícia não possa ser realizada ou os vestígios desapareçam. 

 b) O procedimento de apuração dos crimes contra a propriedade imaterial independe da natureza 

da ação penal, pois esses crimes são de ação penal pública incondicionada. 

 c) Os procedimentos dos crimes contra honra relativos aos processos e julgamentos dos crimes de 

calúnia e de injúria são inaplicáveis aos crimes de difamação por falta de previsão legal. 

 d) O rito previsto para o procedimento dos crimes contra honra é idêntico ao previsto para o 

procedimento comum ordinário, agregando-se, apenas, a audiência de tentativa de conciliação e a 

possibilidade de serem deduzidas, em determinados casos, as exceções da verdade e notoriedade 

do fato. 

 e) De acordo com o CPP, o procedimento dos crimes funcionais aplica-se a todos os crimes 

funcionais afiançáveis e inafiançáveis. 

 

 

 

Questão 154: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011 

Assunto: Procedimento dos Crimes da Competência do Tribunal do Júri (arts. 406 a 497 do CPP) 

No que concerne às regras de competência que regem o processo penal brasileiro, julgue o item a 

seguir. 

O tribunal do júri é competente para julgar promotor de justiça que comete crime doloso contra a 

vida, consumado ou tentado. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 155: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Procedimento dos Crimes da Competência do Tribunal do Júri (arts. 406 a 497 do CPP) 
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Com base no direito processual penal, julgue o item subsecutivo. Nesse sentindo, considere que a 

sigla CPP, sempre que utilizada, refere-se ao Código de Processo Penal. 

 

Se o tribunal do júri, ao julgar um indivíduo, expedir o veredicto de que esse indivíduo não tinha a 

intenção de matar, o presidente da sessão plenária, nos termos do disposto no CPP, não poderá 

remeter os autos ao juízo singular. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 156: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Procedimento dos Crimes da Competência do Tribunal do Júri (arts. 406 a 497 do CPP) 

Tendo em vista variados temas para o processo penal, julgue o item seguinte. 

 No processo de competência do tribunal do júri, a absolvição sumária imprópria deve ser anulada, 

por ofensa aos princípios do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, se o 

advogado do réu, além de defender a inimputabilidade do acusado, sustentar outras teses 

defensivas. Essa afirmativa é válida ainda que a inimputabilidade já tenha sido devidamente 

comprovada na instrução probatória realizada na primeira fase do procedimento. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 157: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Procedimento dos Crimes da Competência do Tribunal do Júri (arts. 406 a 497 do CPP) 

Com relação ao tribunal do júri, assinale a opção correta. 

 a) Não há previsão de recurso acerca da admissibilidade ou não do desaforamento, admitindo-se a 

possibilidade de impetração de mandado de segurança. 

 b) Se um secretário de Estado, com foro por prerrogativa de função estabelecido pela 

Constituição estadual, cometer um crime doloso contra a vida, ele terá de ser julgado pelo tribunal 

do júri. 

 c) A audiência da defesa é prescindível para o desaforamento de processo da competência do 

tribunal júri. 
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 d) O desaforamento pode ocorrer na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia, de tal 

modo que o pronunciamento pela instância superior dar-se-á após a remessa dos autos para a 

outra jurisdição. 

 e) O desaforamento não pode ser decretado simplesmente para se assegurar a segurança pessoal 

do réu, sendo imprescindível que exista dúvida sobre a imparcialidade do júri ou que o interesse da 

ordem pública o reclame. 

 

 

Questão 158: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Procedimento dos Crimes da Competência do Tribunal do Júri (arts. 406 a 497 do CPP) 

Julgue o item seguinte, a respeito do processo penal e da execução penal. 

 Tratando-se de processos de competência do tribunal do júri, deve ser anulada a sentença de 

absolvição sumária imprópria de acusado fundamentada na demonstração de sua 

inimputabilidade quando, além desta, houver outras teses defensivas sustentadas por sua defesa. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 159: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Procedimento dos Crimes da Competência do Tribunal do Júri (arts. 406 a 497 do CPP) 

Julgue o seguinte item. 

O desaforamento poderá ser requerido pela defesa do acusado de latrocínio, desde que haja 

dúvida sobre a segurança pessoal do réu durante o julgamento. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 160: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Nulidades Processuais Penais (arts. 563 a 573 do CPP) 

Em relação às nulidades, aos recursos e à execução penal, julgue o item subsecutivo. 
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É inexigível a instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de 

falta grave cometida por condenado durante o cumprimento de pena privativa de liberdade; 

contudo, é indispensável a realização de audiência de justificação, na qual devem ser observados 

os princípios da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade absoluta. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 161: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Nulidades Processuais Penais (arts. 563 a 573 do CPP) 

A respeito de nulidade e de questões incidentes, julgue o item seguinte. 

O tribunal ad quem não poderá reconhecer de ofício a nulidade da sentença absolutória de 

primeiro grau proferida por juiz incompetente, contra a qual tenha o Ministério Público interposto 

recurso, sem, no entanto, alegar o vício de incompetência absoluta. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 162: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Nulidades Processuais Penais (arts. 563 a 573 do CPP) 

Assinale a opção correta com relação a prazos processuais, citações e intimações. 

 a) A expedição de carta rogatória para citação de réu no exterior não suspende o curso da 

prescrição até o seu cumprimento. 

 b) No caso de réu preso na mesma unidade da Federação em que o juiz exerça a sua jurisdição, a 

citação poderá ser feita por edital caso haja rebelião no presídio. 

 c) O comparecimento espontâneo do réu e a respectiva constituição de patrono para exercer sua 

defesa não serão suficientes para sanar eventual irregularidade na citação, devendo esta ser 

novamente realizada, assim como todos os demais atos processuais subsequentes. 

 d) Os prazos processuais contam-se da juntada aos autos do mandado ou de carta precatória ou 

de ordem. 

 e) Somente quando houver comprovação de prejuízo é que será declarada a nulidade do processo 

criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha. 
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Questão 163: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Nulidades Processuais Penais (arts. 563 a 573 do CPP) 

Considere que determinado juiz titular da justiça eleitoral de uma comarca do estado de Mato 

Grosso, regularmente investido na função, sem dolo, tenha prolatado sentença em processo de 

competência do tribunal do júri. Nessa situação hipotética, o ato praticado pelo juiz configura 

 a)  nulidade relativa. 

 b)  inexistência. 

 c)  prorrogação de competência. 

 d)  irregularidade. 

 e)  nulidade absoluta. 

 

 

Questão 164: CESPE - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004 

Assunto: Nulidades Processuais Penais (arts. 563 a 573 do CPP) 

Com relação ao direito processual penal brasileiro, julgue o item que se segue. 

 Poderá ser declarada a nulidade de ato processual, ainda que não tenha ele influído na apuração 

da verdade substancial ou na decisão da causa. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 165: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Nulidades Processuais Penais (arts. 563 a 573 do CPP) 

A respeito de recursos, julgue o item que se segue. 

Considere a seguinte situação. 

Após absolvição realizada pelo tribunal do júri, recorreu o Ministério Público, alegando decisão 

manifestamente contrária à prova dos autos. Provido o recurso, foi o réu submetido a segundo 

julgamento, em que novamente foi absolvido. 
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Nessa situação, em face da segunda absolvição, caso o promotor de justiça interponha recurso, 

alegando nulidade ocorrida durante o último julgamento, tal recurso não será conhecido. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 166: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Recursos criminais 

Com relação a prisões processuais, julgue o item subseqüente, considerando a legislação e a 

jurisprudência do STF relativas a esse tema. 

Configura reformatio in pejus, que invalida a ordem de prisão, a decisão de tribunal de justiça que, 

ao negar provimento à apelação da defesa, determina a expedição de mandado de prisão contra 

recorrente que adquiriu, na sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade até o 

trânsito em julgado da decisão. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 167: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Recursos criminais 

Em relação às nulidades, aos recursos e à execução penal, julgue o item subsecutivo. 

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível, dado o princípio da 

fungibilidade, o recebimento de simples petição em que se requeira a reconsideração de decisão 

singular de relator como agravo regimental, ainda que atendidos os pressupostos processuais do 

recurso correto. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 168: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

Assunto: Recursos criminais 
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Julgue o item que se segue, referente a recursos repetitivos, súmula vinculante e informatização 

do processo judicial. 

 

O julgamento de recurso repetitivo, isto é, em caso de multiplicidade de recursos com fundamento 

em idêntica questão de direito, será efetivado com preferência sobre os demais feitos, ressalvados 

os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 169: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Recursos criminais 

Acerca de sentença e de recursos no processo penal, julgue o item seguinte. 

Em se tratando de emendatio libelli, provido o apelo, o tribunal deverá anular a sentença, 

encaminhando o processo ao órgão de primeira instância e determinando ao MP que proceda ao 

aditamento ou à emenda da denúncia. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 170: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Recursos criminais 

Acerca de sentença e de recursos no processo penal, julgue o item seguinte. 

 Não há possibilidade de aplicação de mutatio libelli pelo órgão de segunda instância. 

(          )  Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 171: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Recursos criminais 

A respeito de recursos, julgue o item que se segue. 
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Caso o réu empreenda fuga de onde esteja preso, após a apresentação da apelação, sendo preso 

logo em seguida e antes do julgamento do recurso, deverá o juízo ad quem julgar deserto o 

recurso. 

(          ) Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 172: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Recursos em Espécie 

Tendo em vista variados temas para o processo penal, julgue o item seguinte. 

No processo penal, as decisões interlocutórias simples proferidas por juiz singular são, em regra, 

irrecorríveis, como é o caso da decisão de recebimento da denúncia ou da queixa. As decisões 

interlocutórias mistas, terminativas ou não terminativas são recorríveis por meio de recurso em 

sentido estrito, mas irrecorríveis por apelação, como é o caso da decisão de impronúncia. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 173: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Recursos em Espécie 

Célio, réu primário e de bons antecedentes, foi condenado em primeira instância à pena de vinte e 

dois anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime de latrocínio tentado, o que 

motivou o advogado do réu a se preparar para interpor apelação. O juiz que emitiu a sentença 

decretou também a prisão preventiva de Célio, que havia respondido ao processo em liberdade. 

No entanto, a polícia, que tentava cumprir o mandado de prisão emitido pelo juiz, não conseguiu 

encontrar o réu condenado. 

 

Considerando as normas previstas no Código de Processo Penal a respeito de prazos e recursos, 

julgue o item a seguir, referente à situação hipotética apresentada. 

 

O advogado de Célio tem cinco dias para apelar da sentença, prazo no qual devem ser também 

oferecidas as razões recursais ao juízo de primeira instância ou ao tribunal competente. 
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(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 174: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Recursos em Espécie 

Depois de intensas investigações policiais, somente após ter sido fornecida por vítima de estupro 

gravação de conversa telefônica que teve com seus agressores foi descoberta autoria parcial do 

crime. O Ministério Público ofereceu denúncia com base na prova apresentada contra Antônio e 

José pela prática de estupro contra Emengarda, mediante violência real comprovada por auto de 

exame de corpo de delito que constatou lesões corporais graves e relações sexuais recentes. 

Durante a instrução criminal, os denunciados negaram a autoria, tendo Emengarda prestado 

depoimento, relatando o crime como tendo sido praticado por Antônio, José e Lucas, e, pelo temor 

que sentia de seus algozes, pediu a retirada dos réus da sala de audiência, o que foi feito. Finda a 

instrução, o Ministério Público pediu a condenação dos réus, vindo a ser proferida sentença 

condenatória determinando o regime de cumprimento da pena inicialmente fechado. Outro 

promotor de justiça, tomando ciência dos autos e da sentença, apresentou recurso e trasladou 

peças dos autos, oferecendo denúncia contra Lucas, que, citado por edital, quedou-se revel, vindo 

o magistrado a nomear defensor para o mesmo que ofereceu defesa prévia, prosseguindo o feito 

até final sentença condenatória que se valeu da prova produzida no processo original. 

Com base na situação hipotética acima, julgue o item a seguir. 

 O recurso do novo membro do Ministério Público não deverá ser conhecido, já que não houve 

sucumbência, mesmo porque foi pedida condenação, e a pessoa do recorrente ofereceu denúncia 

contra co-réu. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 175: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Recurso em Sentido Estrito 

No que se refere a competência, sujeitos processuais, provas, medidas cautelares e recursos, 

julgue o item a seguir. 
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Cabe recurso em sentido estrito contra decisão do magistrado de primeira instância que indefira 

absolvição sumária pleiteada na resposta à acusação. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 176: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Recurso em Sentido Estrito 

Considere que, posta em liberdade provisória mediante recolhimento de fiança e cumprimento de 

obrigações impostas judicialmente, Joana tenha voltado a delinquir, razão por que o juízo 

competente decidiu ter havido quebra da fiança. Nessa situação hipotética, contra a decisão do 

juiz cabe a interposição de 

 a)  recurso em sentido estrito. 

 b)  correição. 

 c)  agravo de instrumento. 

 d)  apelação. 

 e)  reclamação 

 

 

Questão 177: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Da Apelação (arts. 593 a 603 do CPP) 

Acerca de sentença e de recursos no processo penal, julgue o item seguinte. 

Caso somente o réu tenha oferecido recurso de apelação e o tribunal de justiça decida anular a 

sentença condenatória, eventual nova sentença do juiz de primeiro grau não poderá extrapolar o 

limite de pena originalmente estabelecido na decisão anulada. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 178: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

Assunto: Da Apelação (arts. 593 a 603 do CPP) 
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Com relação à apelação criminal, assinale a opção correta. 

 a) O julgamento de apelação por órgão fracionário de tribunal composto majoritariamente por 

juízes de primeiro grau convocados viola o princípio constitucional do juiz natural. 

 b) O efeito devolutivo amplo permite ao tribunal competente, no julgamento de apelação 

exclusiva da defesa, agravar a situação do condenado. 

 c) Em razão da preclusão, a apresentação extemporânea das razões impede o conhecimento do 

recurso de apelação tempestivamente interposto. 

 d) O efeito devolutivo da apelação contra decisões do tribunal do júri é adstrito aos fundamentos 

nela presentes. 

 e) A renúncia ao direito de apelar manifestada pelo réu impede o conhecimento de eventual 

recurso de apelação já interposto pelo seu defensor. 

 

 

Questão 179: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Da Apelação (arts. 593 a 603 do CPP) 

A respeito de recursos, julgue o item que se segue. 

O apelado poderá reservar-se o direito de oferecer contrarazões na superior instância, 

independentemente de tal opção por parte do apelante. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 180: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

Assunto: Sucedâneos Recursais 

Julgue o item que se segue, referente a recursos repetitivos, súmula vinculante e informatização 

do processo judicial. 

 A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante autoriza a 

suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 
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Questão 181: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011 

Assunto: Habeas Corpus (arts. 647 a 667 do CPP) 

À luz dos conceitos e das normas aplicáveis à ação e ao processo penal, julgue o item subsequente. 

Não é exigida capacidade processual para a impetração de habeas corpus, pois qualquer pessoa 

pode fazê-lo, em seu favor ou de outrem, conforme disposto no Código de Processo Penal. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 182: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011 

Assunto: Habeas Corpus (arts. 647 a 667 do CPP) 

À luz dos conceitos e das normas aplicáveis à ação e ao processo penal, julgue o item subsequente. 

Há descumprimento de uma das condições da ação, por impossibilidade jurídica, no pedido de 

anulação de pena de multa em habeas corpus. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 183: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto: Habeas Corpus (arts. 647 a 667 do CPP) 

Acerca do habeas corpus, assinale a opção incorreta. 

 a)  Há habeas corpus liberatório quando já existe constrangimento ilegal e o sujeito já está preso e 

habeas corpus preventivo, quando há ameaça real de constrangimento ilegal, mas ainda não foi 

expedido mandado de prisão. 

 b)  Os efeitos benéficos decorrentes da concessão de habeas corpus poderão ser estendidos de 

ofício aos co-réus, alheios à impetração do pedido, mas que se encontrem em situação fático-

jurídica idêntica. 

 c)  Pelo sistema processual penal em vigor, inexiste previsão legal de recurso de ofício das 

sentenças concessivas de habeas corpus. 

 d)  O habeas corpus possui o caráter mandamental, envolvendo a ordem dada pelo juiz para que a 

autoridade coatora cesse imediatamente a constrição, sob pena de responder por crime de 

desobediência, sem prejuízo de outros delitos, caso existam. 
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Questão 184: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Habeas Corpus (arts. 647 a 667 do CPP) 

No que se refere ao habeas corpus, assinale a opção correta. 

 a) A superveniência da sentença condenatória não prejudica o habeas corpus quando esse tenha 

por objeto o decreto de prisão preventiva. 

 b) O habeas corpus constitui remédio processual utilizado para promover a análise da prova 

penal. 

 c) O habeas corpus é o instrumento constitucional adequado para restabelecer os direitos 

políticos. 

 d) É cabível habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo 

em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. 

 e) Não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno de decisão de turma, ou do plenário, 

proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 

 

 

Questão 185: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

Assunto: Habeas Corpus (arts. 647 a 667 do CPP) 

Julgue o seguinte item, que versam acerca de habeas corpus e das relações jurisdicionais com 

autoridade 

 A alegação de ausência do estado de flagrância é matéria de ordem pública e, por versar 

diretamente sobre o direito de liberdade, ainda que não tenha sido objeto de análise pelo tribunal 

a quo, pode ser analisada pelo STJ. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 186: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Habeas Corpus (arts. 647 a 667 do CPP) 

Considerando as disposições legais e jurisprudenciais sobre o habeas corpus, assinale a opção 

correta. 
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 a) Na qualidade de titulares de seus cargos, o delegado de polícia, o promotor de justiça e o juiz de 

direito podem impetrar habeas corpus em favor de terceiros. 

 b) Conforme a lei e a jurisprudência, não se admite liminar em habeas corpus, ainda que presentes 

o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

 c) É inadmissível a reiteração de pedido de habeas corpus, ainda que haja novos fatos, não 

analisados no pedido anterior. 

 d) É indispensável, sob pena de nulidade, a manifestação do Ministério Público no procedimento 

de habeas corpus impetrado perante juiz de direito. 

 e) Qualquer pessoa, quer se trate de brasileiro, quer de estrangeiro não residente no país, pode 

impetrar habeas corpus, devendo o writ ser redigido em português. 

 

 

Questão 187: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2005 

Assunto: Habeas Corpus (arts. 647 a 667 do CPP) 

Acerca do habeas corpus e tendo em conta a doutrina pátria, assinale a opção correta. 

 a)  Em razão da ampliação da extensão do habeas corpus como remédio jurídico destinado a 

tutelar a liberdade do indivíduo, é cabível a sua impetração em favor de pessoa jurídica, a exemplo 

de associações, sindicatos etc. 

 b)  Não é cabível a impetração de habeas corpus na hipótese de retenção de paciente em hospital 

onde esteja internado, pois esse recurso só poderá ser impetrado quando o coator estiver no 

exercício de função pública, não sendo a ação admitida em razão de constrangimento ilegal por 

parte de particular. 

 c)  A sentença concessiva de habeas corpus por falta de justa causa para o inquérito policial ou 

para a ação penal não obsta a instauração de outro processo ou procedimento pelo mesmo fato, 

visto tratar-se de decisão cautelar, sem força de sentença definitiva. 

 d)  O habeas corpus pode ser impetrado em razão da pena de multa, visto que, a qualquer tempo, 

há risco de conversão da multa em prisão, o que caracteriza ameaça à liberdade de locomoção do 

indivíduo. 

 e)  Qualquer pessoa do povo, independentemente de habilitação legal ou de representação por 

advogado, pode impetrar habeas corpus em benefício próprio ou alheio, não havendo 

impedimento para que a pessoa jurídica assim o faça, já que a lei faz referência a qualquer pessoa. 
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Questão 188: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

Assunto: Habeas Corpus (arts. 647 a 667 do CPP) 

O habeas corpus é cabível 

 a) para discutir excessivo valor exigido a título de alimentos em decisão que tenha decretado a 

prisão civil do devedor. 

 b) em favor de pessoa jurídica, pois tem como objetivo fazer cessar todo e qualquer 

constrangimento ilegal. 

 c) contra a aplicação de pena de multa em sentença penal condenatória, pois a pena pecuniária 

pode ser convertida em prisão. 

 d) para afastar pena acessória de perda de cargo público imposta em sentença penal 

condenatória. 

 e) em casos de flagrante ilegalidade da prisão civil por dívida de alimentos. 

 

 

Questão 189: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto: Habeas Corpus (arts. 647 a 667 do CPP) 

Julgue o seguinte item. 

 A concessão de habeas corpus para trancamento de ação penal por falta de justa causa autoriza a 

extensão da medida a co-réu, ainda que inerte, atendidos os requisitos de identidade fática e 

circunstâncias pessoais. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 190: CESPE - AJ (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Assunto: Habeas Corpus (arts. 647 a 667 do CPP) 

Julgue os seguintes itens. 

 

I   O promotor de justiça tem legitimidade para ajuizar habeas corpus  apenas perante o juízo de 

primeiro grau em que atua. Não pode ser conhecido, portanto, o pedido de habeas corpus  

formulado pelo promotor de justiça perante o tribunal de justiça. 
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II   O habeas corpus,  quando substitutivo de recurso ordinário, somente pode ser impetrado por 

advogado. 

III   É cabível habeas corpus  para reconhecer a nulidade da sentença penal condenatória, mesmo 

após o cumprimento integral da pena pelo paciente. 

IV   Considere a seguinte situação hipotética. 

Iran, policial civil, foi condenado por crime tipificado na Lei n.º 4.898/1965 (abuso de autoridade), 

recebendo a pena autônoma de vedação do exercício da função policial no município da culpa por 

um ano. Essa decisão não é passível de revisão pela via do habeas corpus. 

V   É possível a reiteração de pedido de habeas corpus  fundamentado no excesso de prazo de 

prisão provisória. 

 

Estão certos apenas os itens 

 a) I e II. 

 b) I e III. 

 c) II e IV. 

 d) III e V. 

 e) IV e V. 

 

 

Questão 191: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Da Revisão Criminal (arts. a 631 do CPP) 

Com base no direito processual penal, julgue o item subsecutivo. Nesse sentindo, considere que a 

sigla CPP, sempre que utilizada, refere-se ao Código de Processo Penal. 

 

Nos termos do CPP, novo pedido de revisão criminal poderá ser requerido a qualquer tempo — 

desde que não extinta a pena —, se o condenado discordar do resultado advindo do primeiro 

pedido de revisão. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 192: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2009 
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Assunto: Da Revisão Criminal (arts. a 631 do CPP) 

Acerca da revisão criminal, assinale a opção correta. 

 a) É admissível revisão criminal para anular sentença condenatória irrecorrível proferida pelo 

tribunal do júri. 

 b) A revisão criminal não é cabível para desconstituir sentenças condenatórias por contravenções 

penais. 

 c) É cabível a revisão criminal para assegurar a aplicação da lei nova mais benéfica. 

 d) A revisão criminal somente poderá ser requerida antes da extinção da pena. 

 

 

Questão 193: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

Assunto: Da Revisão Criminal (arts. a 631 do CPP) 

Julgue o seguinte item, que versam acerca de habeas corpus e das relações jurisdicionais com 

autoridade estrangeira. 

O STJ entende possível o recebimento de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, 

quando a ilegalidade for manifesta e não for necessário o revolvimento de matéria fático-

probatória. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 194: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

Assunto: Das Relações Jurisdicionais com Autoridade Estrangeira (arts. 780 a 782 do CPP) 

Julgue o seguinte item, que versam acerca de habeas corpus e das relações jurisdicionais com 

autoridade 

  

As cartas rogatórias emanadas de autoridades estrangeiras competentes dependem de 

homologação pelo STF para serem cumpridas e devem estar acompanhadas de tradução em língua 

nacional. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 
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Questão 195: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Das Relações Jurisdicionais com Autoridade Estrangeira (arts. 780 a 782 do CPP) 

O Brasil é signatário da Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, que foi promulgada 

pelo Decreto n.º 1.899, de 1996, ano em que foi promulgado, ainda, o Protocolo Adicional à 

Convenção Interamericana sobre cartas rogatórias, pelo Decreto n.º 2.022. No que se refere a 

esse assunto, assinale a opção correta. 

 a) As sentenças estrangeiras somente produzem efeitos depois de homologadas pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

 b) Expedem-se as cartas rogatórias somente se for necessária a realização de intimações e 

citações compatíveis com a legislação do juízo rogado. 

 c) As cartas rogatórias, provenientes de autoridades estrangeiras, para cumprimento no Brasil, 

seguem para o Ministério das Relações Exteriores, que as encaminha diretamente para o Superior 

Tribunal de Justiça, a fim de que, no uso de sua competência, o tribunal conceda o exequatur. 

 d) Em se tratando de cartas rogatórias que visem à inquirição de testemunha, o juiz rogante fica 

impedido de prosseguir na instrução criminal até sua devolução e juntada aos autos. 

 e) Para ser homologada no Brasil, a sentença estrangeira deve ter sido proferida por juiz 

competente, ter transitado em julgado e estar acompanhada de tradução, sendo dispensável a 

autenticação por cônsul brasileiro. 

 

 

Questão 196: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Das Disposições Gerais (arts. 791 a 811 do CPP) 

Julgue o item, referente a direito processual penal. 

Os prazos, no processo penal, são sempre contínuos e peremptórios e, como regra geral, não 

podem ser prorrogados nem interrompidos; há, entretanto, situações em que é admitida a 

suspensão temporária dos prazos processuais, tais como nas de comprovação de doença mental 

do acusado, presença de questão prejudicial e impedimento do juiz, casos em que se suspende o 

curso normal do procedimento, sem que a instância se desfaça, ensejando-se a chamada crise de 

instância. 

(          ) Certo 

(          )  Errado 
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Questão 197: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Das Disposições Gerais (arts. 791 a 811 do CPP) 

A respeito de citações e intimações no processo penal, julgue o item a seguir. 

onsidere que tenha sido apurado que determinada pessoa, antes de dirigir e provocar um acidente 

de trânsito em decorrência do qual tenham morrido duas pessoas, haja consumido bebidas 

alcoólicas e outras substâncias entorpecentes. Nesse caso, estando essa pessoa internada em 

hospital para se recuperar das lesões sofridas em decorrência do referido acidente, a sua citação 

poderá ser feita ainda no hospital, desde  que ela esteja em condições de receber a comunicação 

processual. 

(          )  Certo 

(          )  Errado 

 

 

Questão 198: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2010 

Assunto: Das Disposições Gerais (arts. 791 a 811 do CPP) 

Quanto à sentença, aos prazos, às nulidades, à revisão criminal e à interceptação telefônica, 

assinale a opção correta. 

 a)  Não há previsão de cabimento de embargos de declaração da sentença no processo penal, 

aplicando-se analogicamente as regras do CPC nesse sentido, admitindo a jurisprudência os 

embargos de declaração em face de sentença penal condenatória. 

 b)  Nos prazos processuais penais, não se computa o dia do começo, incluindo-se, porém, o do 

vencimento; todavia, o prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado 

até o dia útil imediato. 

 c)  O CPP é expresso no sentido de que o princípio pas de nullitè sans grief somente se aplica aos 

casos de nulidade relativa. 

 d)  A revisão criminal é instituto privativo da defesa e pode ser requerida em qualquer tempo, 

desde que antes da extinção da pena. Após a extinção da pena, somente cabe ao réu pleitear 

indenização por erro judiciário, caso cabível. 
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 e)  No pedido de interceptação telefônica, não há necessidade de o requerente indicar os meios a 

serem empregados, sendo necessária somente a demonstração de que a sua realização é 

necessária à apuração da infração penal. 

 

 

Gabarito 
 

1) Errado 2) Certo 3) A 4) Errado 5) Errado 

6) Certo 7) Certo 8) Errado 9) Errado  10) E  

11) Certo 12) Certo 13) Errado  14) Errado 15) C 

16) D 17) B 18) Certo 19) Certo 20) Errado 

21) Certo  22) Errado 23) Certo 24) Errado 25) Errado 

26) D 27) Errado  28) Errado 29) Errado 30) Errado 

31) D 32) E  33) Certo  34) Certo  35) Certo  

36) Errado 37) Certo 38) Errado 39) A 40) C  

41) Certo 42) Errado  43) Errado 44) Errado 45) E 

46) Certo 47) Certo 48) Certo 49) Certo  50) Errado 

51) Errado 52) D 53) E  54) D 55) B 

56) B  57) Certo 58) C 59) A 60) Certo 

61) Certo 62) Errado 63) Certo 64) Certo 65) Errado 

66) Errado 67) Errado 68) Certo 69) Errado 70) Errado 

71) Errado 72) Errado 73) Certo 74) Errado 75) A 

76) Certo 77) Certo 78) E 79) Errado 80) Errado 

81) Certo 82) Certo 83) B 84) C  85) Errado 

86) Certo  87) Certo 88) E 89) Certo 90) Certo  

91) Certo  92) Errado  93) Certo 94) E 95) Errado 

96) Errado  97) Certo 98) Errado  99) Certo 100) D 

101) Errado 102) Errado 103) Certo 104) Certo  105) Certo  

106) Errado 107) Errado 108) D 109) Errado 110) Certo 

111) Certo 112) Errado  113) Errado 114) Errado 115) A 
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116) A 117) B 118) Errado 119) Certo 120) Errado  

121) Certo 122) Errado  123) B 124) Certo  125) Errado 

126) Errado  127) Errado 128) Errado 129) A 130) Errado 

131) Certo  132) Errado  133) Certo  134) B  135) D 

136) B 137) Errado 138) Certo  139) Errado 140) Certo  

141) Errado 142) B 143) Certo 144) Errado 145) Certo  

146) Certo 147) Certo  148) Errado  149) A 150) Certo  

151) Certo 152) B  153) D 154) Errado  155) Certo  

156) Certo  157) B  158) Certo  159) Errado  160) Certo 

161) Certo  162) E 163) E  164) Errado  165) Errado 

166) Certo 167) Errado  168) Certo  169) Errado 170) Certo 

171) Certo 172) Errado 173) Errado  174) Errado 175) Errado  

176) A 177) Certo  178) D  179) Errado 180) Errado  

181) Errado 182) Certo  183) C 184) E 185) Errado  

186) E  187) E 188) E  189) Certo  190) E  

191) Errado 192) A  193) Certo 194) Errado 195) C  

196) Certo  197) Certo 198) B   

 


