Tribunal
T
CompeC
tente

Hipóte
ese
constitucion
nalmente
previssta

Art. 102, II,
“d”

STF

Quando forem
m pacientes
o Presiden
nte da
República, o ViceP
Presidente, oss Membros
do
o Congresso Nacional,
N
os
Ministros do Estado, o
Procurador--Geral da
Repúblicca, os
Co
omandantes da
d Marinha,
do Exércitto e da
Aeeronáutica, os membros
dos Tribunais Superiores,
S
do Tribunal de
e Contas da
União e os ch
hefes de
m
missão diplom
mática de
caráter perm
manente.
Q
Quando forem
m coatores
Tribunais Superiores.

Art. 102, II,
“i”

Q
Quando forem
m coatores
ou
u pacientes autoridades
a
ou
u funcionárioss cujos atos
estejam su
ujeitos
d
diretamente à jurisdição
do Supremo Tribunal
Federal.

Art. 102, II,
“i”

Qu
uando se trattar de crime
sujeito à jurissdição do
Su
upremo Tribunal Federal,
em uma única

Art. 102, II,
“i”

Quando
Q
forem
m coatores
ou pacienntes os
Go
overnadores ddos Estados
e do Distritoo Federal,
oss Desembargaadores dos
Tribunais dee Justiça
dos Estados e ddo Distrito
Federal, os m
membros
dos
d Tribunais de Contas
dos Estadoos e do
Distrito
D
Federral, os dos
Tribunais Reegionais
Federais,
F
dos Tribunais
Regionais
R
Eleittorais e do
Tra
abalho, os meembros dos
Conselhoos ou
Tribunais de C
Contas do s
Municípios e os do
Ministério Púúblico da
União que ooficiarem
perante os TTribunais.

Art. 105, I,
I
“c”

Qu
uando for coaator tribunal
sujeito à jurrisdição
do
d Superior Trribunal de
Justiça, Minnistro de
Esttado ou Comaandante da
Marinha, do Exército
ou da Aeronnáutica,
ressalvada a coompetência
da Justiça EEleitoral.

Art. 105, I,
I
“c”

TRF

Quando a auutoridade
coatora
c
for Juiiz Federal.

Art. 108, 'I,
“d”

Juízes
Federais

Quandoo o
onstrangimennto provier
co
de
au
utoridade cujoos atos não
estejam diret
etamente
su
ujeitos a outraa jurisdição.

Art. 109, I,
I
VII

Justiça
J
Trabalho

uando o ato qquestionado
Qu
envolver m
matéria
sujeita
s
à sua j urisdição.

Art. 114, I, IV

STJ

Embasamen
nto
Constitucion
nal

ado o HC
C, cumprida
as as pou
ucas
Impetra
forrmalidades previstas no §§1° do art. 65
54, o Juiz pod
derá
determinar que o paciente seeja colocado em sua prese
ença
(art. 656 do CPP
P), caso esteja preso.
No caso
o de o Juiz ddeterminar a apresentação
o do
pre
eso, aquele que
q está manntendo o pacciente preso não
poderá negar a apresentaçção deste ao
o Juiz, salvo em
alg
guns casos esp
pecíficos. Vejaamos:
Arrt. 657. Se o ppaciente estiveer preso, nenh
hum
motivo escusaráá a sua apreseentação, salvo
o:
I - grave enferm
midade do paciiente;
arda da pesso
oa a
Il - não estar eele sob a gua
qu
uem se atribuii a detenção;
III - se o com
mparecimento
o não tiver sido
s
de
eterminado peelo juiz ou pelo
o tribunal.
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III - quando queem ordenar a coação não ttiver
co
ompetência pa
ara fazê-lo;
IV
V - quando houver
h
cessad
do o motivo que
au
utorizou a coa
ação;
V - quando não
o for alguém admitido a preestar
fia
ança, nos caso
os em que a leii a autoriza;
VII - quando o processo for manifestameente
nu
ulo;
VIII - quando exttinta a punibillidade.
Estando
o presentes quaisquer
q
de
estas situaçõees, a
priivação da libeerdade, ou a ameaça desssa privação SSERÁ
ILE
EGAL.
A competência paraa a apreciaçã
ão do pedido
o de
HC
C é, em regra,, do Juiz de primeira
p
instân
ncia, mas cesssará
a partir do mo
omento em que a coaçção passar a ser
praaticada por au
utoridade hie
erarquicamen
nte superior a ele.
No
os termos do aart. 650, §1° do
d CPP:
§ 1o A compettência do juizz cessará sem
mpre
qu
ue a violência ou coação provier de
au
utoridade jud
diciária de ig
gual ou supeerior
jurisdição.
m casos no
os quais a competênciaa é
Existem
oriiginária de u
um Tribunal. Esses casos de competê ncia
oriiginária estãão previstoss na própria Constituiição.
Vejjamos as p
principais re
egras de co
ompetência dos
Tribunais previsstas na Constiituição Federa
al:
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O Juiz, entretanto, no caso do inciso
i
I (doen
nça),
po
oderá se dirigir até o local onde
o
o pacien
nte se encontrra.
Caso o Juiz verifique que a ameaça ou coaçãão já
cesssou quando
o do recebim
mento do HC
C, declarará este
pre
ejudicado (artt. 659 do CPP).
Após eefetuadas tod
das as diligên
ncias e ouvid
do o
paciente, o Juizz decidirá, em
m 24h, se co
oncede ou nãão a
ord
dem de HC (aart. 660 do CPP).
Caso se trate de
e HC repre
essivo, e seendo
concedida a o
ordem, como
o disse antess, será exped
dido
alvvará de soltura (§1° do art. 660). Caso
o se trate dee HC
pre
eventivo, seráá expedido SALVO-COND
S
DUTO (§4° do art.
660 do CPP).
Em qu
ualquer dos dois casos (Já
( ter havid
do a
priisão ou estar na iminência de ocorrer), sendo
s
conced
dida
a ordem de H
HC, será imediatamente enviada cóp ia à
autoridade coattora, nos term
mos do §5° do
o art. 660 do C
CPP.
CUIDAD
DO! Embora não
n haja prev
visão expressaa na
lei nesse sentido, a Doutrina e a Jurisprud
dência entend
dem
serr plenamentee cabível a con
ncessão de lim
minar em HC.
Vamos ver algumass questões relevantes aceerca
do
o HC:
 A Doutrina e a Jurispru
udência admitiam a utilizaação
do HC como
o substituto recursal,
r
ou se
eja, sua utilizaação
ao invés daa utilização do
d recurso. Quando
Q
o HC
C foi
impetrado e negado, mesmo
m
haven
ndo previsão
o de
recurso parra o caso, adm
mitia-se impe
etração de HC
C, ao
argumento de que a ne
egação do HC contra um ato
ilegal, tornaa o ato de neg
gar o HC (ato do Juiz) tamb
bém
ilegal, passsível de im
mpetração de
e HC. Contu
udo,
ATUALMENTE, o STF (e o STJ) vem entendendo qu
ue se
há recurso cabível paraa impugnar a decisão, N
NÃO
CABE HC (H
HC 214.912/PR
R).
dência não te
em admitido a impetração
o de
 A Jurisprud
HC contra aato de indeferrimento de lim
minar em HC!
o não pode in
ntervir no HC;
 O Assistentee de acusação
 O HC não comporta dilação probatória, ou sej a, o
impetrante deve provarr, DE PLANO, a ilegalidadee da
coação;
 A prisão administratiiva (aquela que não foi
da pelo Judiciário), à exceção do flagraante
determinad
delito, foi abolida do nosso
n
ordenamento juríd
dico.
Caso seja praticada, poderá ser impettrado HC em face
dessa ilegalidade;
ara evitar qu
ue o
 É possível a impetração de HC pa
paciente seeja algemado
o, ou para que
q
cesse o ato,
quando estta medida sejja ilegal (não esteja dentrre as
exceções p
previstas na súmula vincu
ulante n° 11 do
STF);
o do HC parra atacar ato
o de
 É incabível a utilização
punição dissciplinar milittar (prisão do militar), salvvo se
a prisão fo
oi determinaada de man
neira ilegal (por
autoridade incompetentte etc.), mas não o mérito
o da
medida;

QUESTÕES PROPOSTA
AS
1. No dia 30 de março de 20114, Marta foi vítima de um crrime
de homicídio, razão pelaa qual foi insttaurado inqué
érito
policial para identificação ddo autor do de
elito. Após dive
ersas
diligências, não
n foi possíveel identificar a autoria,
a
razão pela
qual foi realizzado o arquivvamento do prrocedimento, pela
falta de justa
a causa, de accordo com as exigências leg
gais.
Ocorre que, em abril de 20015, a filha de
e Marta localizo
ou o
u que seu irm
mão,
aparelho cellular de Martaa e descobriu
Lúcio, havia enviado umaa mensagem de
d texto para sua
mãe, no dia 29
2 de março dde 2014, afirma
ando para a víttima
“se você não
o me empresttar dinheiro novamente,
n
arrcará
com as consequências”. D
Diante disso, a filha de Marta
M
apresentou o celular de suaa mãe para a autoridade
a
policial.
Considerand
do a situaçãoo narrada, é correto afirrmar
que o arquiv
vamento do i nquérito policial:
A) fez coisa julgada mateerial, de modo
o que não maais é
possível seu
s desarquivvamento;
B) não fez coisa julgadda, mas não é possíve
el o
vamento porrque a mensagem de te
exto
desarquiv
não pode
e ser considerrada prova no
ova, já que existia
antes mesmo da instauuração do inq
quérito policiaal;
C) foi realiza
ado diretameente pela auttoridade poliicial,
de modo que não faz ccoisa julgada material;
D) não fez coisa julgada m
material, podendo o inqué
érito
q a mensag
gem
ser desarquivado, tenddo em vista que
de texto pode ser conssiderada prov
va nova;
E) não fez coisa julgada m
material, mas não mais cab
berá
vamento, poiis passados mais
m de 06 me
eses
desarquiv
desde a decisão.
d
2. Brenda, emp
pregada dom
méstica, foi presa em flagraante
pela prática de um crim
me de furto qualificado contra
Joana, sua
a empregaddora. O ma
agistrado, após
a
requerimento do Minisstério Públicco, converteu
u a
prisão em flagrante em ppreventiva. Ne
essa hipótese
e, de
p
acordo com o Código dee Processo Penal, o prazo para
conclusão do inquérito ppolicial será de
e:
A) 05 (cinco) dias;
d
B) 10 (dez) dias;
C) 15 (quinzze) dias, improorrogáveis;
D) 15 (quinzze) dias, prorroogáveis por decisão
d
judiciaal;
E) 30 (trinta)) dias.
3. Tradicionalm
mente, o inq uérito policia
al é conceitu
uado
como um procedimentoo investigatórrio, cuja princcipal
finalidade é a obtençãão de justa
a causa para a
propositura da ação penaal. Sobre o inquérito policial é
mar que:
correto afirm
A) é procedimento prévioo imprescindível;
B) poderá ser arquivado diretamente
e pela autorid
dade
policial;
C) é sigiloso,, razão pela quual o defensorr do indiciado não
poderá te
er acesso a eleemento de prrova algum, aiinda
que documentado no pprocedimento
o investigatório
o;
D) dependerá de represeentação, caso
o a investigaação
trate de crime em quue a ação pe
enal seja púb
blica
nada;
condicion
E) é prescindível, logo é uma faculdad
de da autorid
dade
policial instaurá-lo ou não, ainda que haja
h
requisição do Ministérrio Público.
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manifesta
ação do ofe
fendido ou a quem te
enha
qualidade
e para repressentá-lo; tem previsão legaal de
prazo pa
ara ser conccluído e relatado. Quaisq
quer
provas nele produzzidas têm necessidade de
renovação em juízo;
E) constitui-se em um pprocedimento administraativo
a os indícioss de
sigiloso; possui comoo justa causa
autoria e a existênciaa de uma inffração penal, em
tese, não alcançada poor qualquer causa
c
extintivaa da
punibilidade, sendo unilateral, indispensáve
el e
do, cujo destiinatário é o le
egitimado para o
escriturad
exercício da ação pennal. Não perm
mite o direito
o de
defesa; dependendo ddo tipo de inffração penal a ser
apurada, a sua insstauração é precedida de
o a
representtação ou reqquerimento do ofendido ou
quem te
enha qualidaade para rep
presentá-lo; tem
previsão legal de pprazo para ser
s concluído
o e
relatado. Algumas proovas nele produzidas não têm
ade de renovaação em juízo
o.
necessida
5. Com relaçã
ão ao inquéérito, assina
ale a afirmaativa
incorreta.
A) O inquérito é um procedimentto investigatório
prévio, no qual diverssas diligência
as são realizaadas
na busca da obtençãoo de indícios que permitam o
titular da
a ação propô--la contra o autor
a
da infraação
penal.
B) O inquérito policial é inquisitivo, não
n vigorand
do o
princípio do contradditório pleno
o, apesar de a
autoridad
de que o preesidir ter a obrigação de agir
dentro do
os termos da lei.
C) Apesar de
d o inquéritto ser sigiloso, é direito do
defensor,, no interessee do represen
ntado, ter ace
esso
amplo aos elemenntos de prova
p
que, já
ntados, digam
m respeito ao exercício do
documen
direito de
e defesa.
D) O inquérito, que é obrrigatório, pod
de ser iniciado
o de
or requisição dda autoridade
e judiciária ou
u do
ofício, po
Ministério
o Público, ouu a requerime
ento do ofend
dido
ou de quem tiver quallidade para re
epresentá-lo
mes em que a ação púb
blica
E) O inquérrito, nos crim
depende de representtação, não po
oderá ser iniciiado
sem ela.
6. O crime que
q
admitee a decreta
ação de prrisão
temporária, quando obsservados os demais
d
requissitos
legais, é:
o privilegiadoo;
A) homicídio
B) epidemia
a culposa;
C) adulteraçção de substâância medicinal;
D) envenena
amento de suubstância alim
mentícia;
E) tortura.
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4. Em relação aao inquérito policial,
p
é corrreto afirmar q
que:
A) constituii-se em um procedimentto administraativo
sigiloso; possui como
o justa causa
a a existênciaa de
uma infrração penal, em tese, não alcançada por
qualquerr causa extin
ntiva da pun
nibilidade, seendo
unilateral, dispensáável e escriturado, ccujo
mado para o exercício
e
da aação
destinatáário é o legitim
penal. Peermite o direito de defesa; dependendo
o do
tipo de infração pe
enal a ser apurada, a sua
instauraçção é prece
edida de re
epresentação ou
requerim
mento do offendido ou a quem teenha
qualidade para repressentá-lo; tem previsão legaal de
prazo paara ser concluído e rellatado. Algu mas
provas n
nele produzid
das não têm necessidadee de
renovaçãão em juízo;
B) constitui--se em um procedimento administraativo
sigiloso; possui como
o justa causa
a os indícioss de
autoria e a existênciaa de uma inffração penal, em
tese, não
o alcançada po
or qualquer causa
c
extintivaa da
punibilid
dade, sendo unilateral, dispensáveel e
blico.
informal,, cujo destinaatário é o Ministério Púb
Não perrmite o exerrcício do dirreito de deffesa;
qualquerr que seja a in
nfração penal a ser apurad
da a
sua instaauração não está condiccionada à prrévia
manifestaação do offendido ou a quem teenha
qualidade para repressentá-lo; tem previsão legaal de
atado. Quaisq
quer
prazo paara ser conccluído e rela
provas nele produzzidas têm necessidade de
renovaçãão em juízo;
C) constitui--se em um
m processo administraativo
sigiloso; possui como
o justa causa
a os indícioss de
autoria e a existênciaa de uma inffração penal, em
tese, não
o alcançada po
or qualquer causa
c
extintivaa da
punibilid
dade, sendo unilateral, indispensáveel e
do, cujo destiinatário é o Ministério
M
Púb
blico.
escriturad
Não perm
mite o direito
o de defesa; dependendo
o do
tipo de infração pe
enal a ser apurada a sua
edida de re
epresentação ou
instauraçção é prece
requerim
mento do offendido ou a quem teenha
qualidade para repressentá-lo; tem previsão legaal de
prazo paara ser concluído e rellatado. Algu mas
provas n
nele produzid
das não têm necessidadee de
renovaçãão em juízo;
D) constitui--se em um
m processo administraativo
sigiloso; possui como
o justa causa
a a existênciaa de
uma infrração penal, em tese, não alcançada por
qualquerr causa extin
ntiva da pun
nibilidade, seendo
bilateral, dispensável e informal, cu
ujo destinatárrio é
mado para o exercício da ação peenal.
o legitim
Permite o direito de defesa; quallquer que seeja a
n
de apuração a sua
infração penal que necessita
onada à prrévia
instauraçção não esstá condicio

TJ - CE / DIREITO PROCESSUAL PENAL

10. Sobre o rito
o especial doos processos sobre crimess de
responsabiliidade dos fuuncionários públicos, o que
prescreve o direito proceessual penal brasileiro?
b
A) Nos crim
mes de respoonsabilidade dos funcionáários
públicos, competirá o processo e julgamento aos
juízes leig
gos até o receebimento da denúncia.
d
B) Se não fo
or conhecidaa a residência
a do acusado, ou
este se achar
a
fora daa jurisdição do
d juiz, ser-lh
he-á
nomeado
o advogado ppúblico filiado à procurad
doria
respectiv
va ao ente federativo, a quem cab
berá
apresenta
ar o pedido dde suspensão
o dos autos até a
devida citação.
C) A respo
osta não ppoderá ser instruída com
c
documen
ntos e justificcações, mas tã
ão somente com
c
a indicaçã
ão de eventuaais testemunhas abonatórrias.
de
D) Na
insstrução
criiminal
doss
crimes
responsabilidade dos funcionárioss públicos e nos
demais te
ermos desse ttipo de proce
esso, observarr-seá o dispo
osto nos capíítulos do Cód
digo de Proce
esso
Penal rela
ativos após prrocessos de rito comum.
E) O Juízo não poderá rej
ejeitar a denún
ncia antes que se
efetive a fase instrutóória do processo penal com o
interroga
atório do réu.

7. A Lei nº 7.96
60/89 traz um
ma medida cautelar pessoaal de
natureza constritiva conhecida como prrisão
temporária. Sobre tal me
edida, é corretto afirmar quee:
A) poderá seer decretada de ofício pelo
o magistrado;;
B) ainda qu
ue decorrido o prazo da prisão fixado p
pelo
magistrad
do, a soltu
ura do presso depende da
expediçãão de alvará neste sentido;
C) sendo o crime investtigado hedio
ondo, poderáá ter
seu prazo
o inicial fixado
o em até 30 dias;
d
D) em regraa, terá prazo de
d 05 dias, imp
prorrogável;
E) poderá seer decretada caso esteja se
endo investig
gada
a prática de homicídio
o doloso qualificado, mas não
de homiccídio doloso simples.
s
o à Lei nº 7.96
60/89, que disspõe sobre prrisão
8. Com relação
temporária, assinale a afirmativa corre
eta.
A) O prazo llimite, seja qu
ual for o crime
e em apuraçãão, é
de 30 diaas.
B) O prazo,, em se trataando de crim
me hediondo
o ou
assemelh
hado, é de trin
nta dias, enqu
uanto nos dem
mais
é de cinco dias, não se
endo possível a prorrogaçãão.
C) O juiz, aatendendo representação
r
o da autorid
dade
policial o
ou a requerim
mento do Ministério Púb
blico,
poderá d
decretá-la de ofício.
o
D) O preso, decorrido o prazo da prisão, deveráá ser
posto
imediatam
mente
em
m
liberdaade,
independ
dentemente de
d alvará de soltura, salvo
o se
já tiver sido decretadaa sua prisão preventiva.
E) Os preso
os temporário
os, dentro do possível, devvem
ficar sepaarados dos de
emais detento
os.

11. A respeito do
d processo e do julgamen
nto dos crimes de
responsabiliidade dos funncionários pú
úblicos, assinaale a
alternativa correta de acordo com
m o Código de
Processo Penal.
A) Nos crim
mes inafiançávveis, estando
o a denúnciaa ou
queixa em
m devida form
ma, o juiz ma
andará autuá--la e
ordenará a notificaçãoo do acusado
o, para respon
nder
por escritto, dentro do prazo de quinze dias.
B) Nos crim
mes insuscettíveis de grraça ou anistia,
estando a denúncia oou queixa em devida form
ma, o
juiz mand
dará autuá-laa e ordenará a notificação
o do
acusado, para responnder por esccrito, dentro do
prazo de quinze dias.
C) Nos crimes imprescrittíveis, estando a denúnciaa ou
queixa em
m devida form
ma, o juiz ma
andará autuá--la e
ordenará a notificaçãoo do acusado
o, para respon
nder
por escritto, dentro do prazo de quinze dias.
D) Nos crim
mes afiançáveeis, estando a denúncia ou
queixa em
m devida form
ma, o juiz ma
andará autuá--la e
ordenará a notificaçãoo do acusado
o, para respon
nder
por escritto, dentro do prazo de quinze dias.
E) Nos crim
mes hediondoos, estando a denúncia ou
queixa em
m devida form
ma, o juiz ma
andará autuá--la e
ordenará a notificaçãoo do acusado
o, para respon
nder
por escritto, dentro do prazo de quinze dias.

nte à prisãão temporária, assinalee a
9. Relativamen
afirmativa co
orreta.
A) A prisão ttemporária poderá
p
ser deccretada em caasos
de grand
de repercusssão pública para garanttir a
ordem p
pública, em crimes
c
como
o roubo, estu
upro
com resu
ultado morte e homicídio qualificado.
q
B) São req
quisitos paraa a decreta
ação da prrisão
temporárria a garantiaa da ordem pública, da ord
dem
econômica ou ainda a necessidade
e de aplicação
o da
lei penal e a conveniên
ncia da instru
ução criminal.
C) A prisão
o temporária poderá ser requerida p
pelo
delegado
o de polícia ou
o pelo prom
motor de jusstiça,
devendo
o o juiz decidir em até vinte e quatro ho
oras,
dispensada a fundame
entação em caso
c
de urgên
ncia.
e aplicam ao regime
r
da prrisão
D) São princcípios que se
temporárria a taxatividade e inadmissibilidadee de
renovaçãão automáticaa.
E) A prisão temporária será decretad
da por dez d
dias,
prorrogáveis por maiss dez dias, salvo nos casoss de
crimes hediondos em
m que o prazzo será de trrinta
dias, prorrrogáveis por mais trinta dias.
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Com base na
n jurisprudênncia dos Tribu
unais Superio
ores,
está(ão) corrreta(s), apenaas, as assertiv
vas previstas nos
itens
A) I, II e III.
B) I e II.
C) I e III.
D) III e III.
E) I.

13
3. Quanto aao processaamento do
os crimes de
responsabilidade dos fun
ncionários pú
úblicos, analisse as
assertivas e assinale a alte
ernativa corre
eta:
I. Nos crim
mes de respo
onsabilidade dos funcionáários
públicos,, cujo processso e julgame
ento compettirão
aos juízees de direito, a queixa ou a denúncia será
instruída com docum
mentos ou justificação que
façam presumir a existência do delito ou ccom
declaraçãão fundamen
ntada da impossibilidadee de
apresentação de qualq
quer dessas provas.
p
II. O juiz rejjeitará a queixxa ou denúnccia, em despaacho
fundameentado, se co
onvencido, pela
p
respostaa do
acusado ou do seu defensor, da
a inexistênciaa do
crime ou da improced
dência da ação
o.
III. Se não fo
or conhecidaa a residência
a do acusado
o, ou
este se aachar fora daa jurisdição do
d juiz, ser-lh
he-á
nomeado
o defensor, a quem cabe
erá apresentaar a
resposta preliminar.
IV. Nos crim
mes afiançáve
eis, estando a denúnciaa ou
queixa em
m devida form
ma, o juiz ma
andará autuá--la e
ordenaráá a notificação
o do acusado
o, para respon
nder
por escritto, dentro do prazo de 10 (dez)
(
dias.

15. No curso de
d ação penaal em que Roberto
R
figurrava
como denunciado, entroou em vigor lei que verssava
sobre processamento de ação penal em
e procedime
ento
comum ord
dinário, com
m conteúdo exclusivame
ente
processual penal,
p
prejudiicial ao réu.
O técnico judiciário, n o momento de auxiliar no
processame
ento do feito, deverá aplica
ar a:
A) lei proce
essual penal eem vigor na época dos faatos,
em virtud
de do princíppio da irretro
oatividade daa lei
mais grav
vosa, não adm
mitindo o Cód
digo de Proce
esso
Penal intterpretação eextensiva ou analógica daa lei
processual;
B) lei processual penal eem vigor na época dos faatos,
em virtud
de do princíppio da irretro
oatividade daa lei
mais gra
avosa, admitiindo o Código de Proce
esso
Penal intterpretação eextensiva, ma
as não aplicaação
analógica
a da lei processsual;
C) lei proce
essual penal eem vigor na época dos faatos,
em virtud
de do princíppio da irretro
oatividade daa lei
mais gra
avosa, admitiindo o Código de Proce
esso
Penal inte
erpretação exxtensiva e aplicação analógica
da lei pro
ocessual;
D) nova lei processual ppenal, ainda que
q desfavorável
ao réu, respeitandoo-se os atoss já praticad
dos,
admitindo o Códdigo de Processo
P
Pe
enal
interpreta
ação exten siva, mas não aplicaação
analógica
a da lei processsual;
E) nova lei processual
p
pennal, ainda que
e desfavoráve
el ao
réu, respe
eitando-se oss atos já praticcados, admitindo
o Código de Processo Penal interprretação exten
nsiva
e aplicaçã
ão analógica dda lei processu
ual.

A) Somentee as assertivas I e III estão in
ncorretas.
B) Somente as assertivas II e III estão in
ncorretas.
C) Somentee a assertiva IV
V está incorretta.
D) Somentee a assertiva I está
e incorreta
a.
E) Todas as aassertivas esttão incorretass.
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4. Analise as assertivas
a
a seguir, que tratam sobre
e os
14
princípios ap
plicáveis ao D
Direito Processual Penal.
I. Com base no princípioo da presunçção de inocên
ncia,
a prisão preventiva deve ser de
ecretada ape
enas
quando as medidas cautelares alternativas não
forem suficientes,
s
nnão mais havendo
h
prrisão
automática em razão de sentença condenatóriaa de
primeira instância;
II. Inspirado
o no princípioo de que ning
guém é obrig
gado
a produzzir provas coontra si, o agente
a
pode
e se
recusar a realizar exam
me de etilôme
etro (bafômetro),
podendo
o, porém, o crime ser demonstrado por
outros meios de provaa;
III. Com basse no princíppio da irretro
oatividade daa lei
processual penal, uma lei de conteúdo
exclusivamente proceessual penal, em sendo mais
m
gravosa ao
a réu, não poderá retro
oagir para atingir
fatos ante
eriores a sua eentrada em vigor.

12
2. A persecuçãão penal doss crimes de responsabilid
dade
praticados p
por funcionários públicoss no exercício
o da
função obedece rito esp
pecial previstto no Código
o de
Processo Peenal, nos termos dos artiigos 513/5188 do
referido Cod
dex, no qual vige a impossição para qu
ue o
juiz determ
mine a nottificação do acusado p
para
apresentaçãão de resposta prelim
minar apóss o
oferecimentto da denúnccia e antes do
o recebimento
o da
peça acusattória. Em relaçção a essa deffesa preliminaar, é
correto afirm
mar:
A) Não é exxigível quand
do o acusado
o responder por
crimes co
omuns juntam
mente com o crime funcion
nal.
B) É ato obrigatório
o nos crim
mes funcio
onais
inafiançááveis, não po
odendo o acusado deixarr de
apresentá-la.
C) Pode seer dispensada pelo juiz sempre qu
ue a
acusação
o estiver desaccompanhada de inquérito
o.
D) Deve serr facultada nãão só ao funcionário púb
blico,
mas tam
mbém ao seu eventual pa
articular que seja
coautor o
ou partícipe do
d crime.
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19. Sobre a aplicação da Leei Processual Penal, é correto
afirmar que;;
A) no Brasil, adota-se inntegralmente
e o princípio
o da
irretroativ
vidade da lei processu
ual penal, que
impede que as inovvações na no
orma processual
ejam aplicaddas de imed
diato para faatos
penal se
praticado
os antes de suua entrada em
m vigor.
B) ela adm
mitirá interrpretação extensiva
e
e o
suplemen
nto de princcípios gerais do direito, mas
não a aplicação analóggica.
C) o processo penal regger-se-á, em todo o território
o, pelo Códiggo de Proce
esso Penal, não
brasileiro
havendo qualquer resssalva prevista
a neste diplom
ma.
as previstas nno Código de
e Processo Pe
enal
D) as norma
de naturreza híbrida, ou seja, co
om conteúdo
o de
direito processual
p
e de direito material, devvem
respeitar o princípio q ue veda a aplicação retroaativa
enal, quando seu conteúd
do for prejudicial
da lei pe
ao réu.
E) ela admitirá interpreetação extensiva e aplicaação
analógica
a, mas não o suplemento dos princípios
gerais do
o direito

16
6. A Constituiçção da Repúb
blica e o Cód
digo de Proceesso
Penal prevêêem regras e princípios para solucio
onar
conflitos no
o tema “a lei no tempo”. À lei purameente
processual p
penal aplicam
m-se os seguin
ntes princípio
os:
A) da irretrroatividade da
d lei prejudicial ao réu e da
retroativiidade da lei benéfica;
b
B) da aplicação imediatta e do tempus regit acctum
(tempo reege o ato);
C) da inaltterabilidade e da ultratividade da lei
benéfica;;
D) da ultratividade e da retroatividad
de da lei benééfica
ao réu;
oatividade da lei pre
E) da retro
ejudicial e da
ultrativid
dade da lei benéfica.
17
7. Sobre a apllicação da Le
ei Processual Penal, é corrreto
afirmar que;;
A) no Brasiil, adota-se integralmente
e o princípio
o da
irretroativvidade da lei processu
ual penal, que
impede que as inovvações na no
orma processsual
penal seejam aplicad
das de imed
diato para fa
fatos
praticado
os antes de su
ua entrada em
m vigor.
B) ela adm
mitirá interrpretação extensiva
e
e o
suplemen
nto de princcípios gerais do direito, mas
não a apllicação analóg
gica.
C) o processso penal reg
ger-se-á, em todo o territtório
brasileiro
o, pelo Código de Proce
esso Penal, não
havendo qualquer resssalva prevista
a neste diplom
ma.
D) as normas previstas no
n Código de
e Processo Peenal
de naturreza híbrida, ou seja, co
om conteúdo
o de
direito p
processual e de direito material, devvem
respeitar o princípio que
q veda a aplicação retroaativa
da lei peenal, quando seu conteúd
do for prejud
dicial
ao réu.
E) ela adm
mitirá interpre
etação extensiva e aplicaação
analógicaa, mas não o suplemento dos princíípios
gerais do
o direito

20. Gustavo, De
elegado de PPolícia, é a au
utoridade policial
que preside duas investiggações autôn
nomas em que se
apura a suposta prática dde crimes de homicídio contra
Joana e Maria. Após reaalizar diversass diligências, não
verificando a existência dde justa causa nos dois caasos,
atórios finaiss conclusivoss e o Ministtério
elabora rela
Público pro
omove peloos arquivamentos, havendo
homologaçã
ão judicial. Deepois do arqu
uivamento, ch
hega
a Gustavo a informaçãoo de que fo
oi localizado um
o local onde oocorreu a morte de Maria, que
gravador no
não havia sido apreenddido, em qu
ue encontrava-se
dade
registrada a voz do auutor do delitto. A autorid
policial, ademais, recebe a informação
o de que a fam
mília
de Joana ob
bteve um novvo documento
o que indicavva as
chamadas te
elefônicas reccebidas pela vítima
v
no dia dos
fatos, em qu
ue constam 255 ligações do ex-namorado
o de
Joana em menos de umaa hora.
do as novas informaçõess recebidas pela
p
Considerand
autoridade policial, é corrreto afirmar que:
q
nto do inqué
érito
A) não poderá haver deesarquivamen
que investigava a moorte de Joana, mas poderáá ser
vado o que i nvestigava a morte de Maaria,
desarquiv
tendo em
m vista quee o documen
nto obtido pela
p
família de Joana não existia quando do
mento;
arquivam
B) poderá haver desarrquivamento dos inquérritos
olicial, mas não
diretamente pela auutoridade po
poderá
o
Minisstério
Púb
blico
ofere
ecer
mente denúúncia, ainda que haja ju
usta
imediatam
causa, dia
ante dos arquuivamentos an
nteriores;
C) poderá haver desarquuivamento do
os inquéritos que
investigavam as morttes de Joana e Maria, pois em
o casos houvve prova nova, ainda qu
ue o
ambos os
gravador já existisse anntes do arquivamento;
D) poderá haver
h
desarq uivamento do
d inquérito que
investigava a morte dee Joana, mas não do de Maaria,
m vista que appenas no prim
meiro caso ho
ouve
tendo em
prova nova;
das
havver
prosseg
guimento
E) não
poderá
e houve deccisão
investigações, tendo em vista que
vamento que fez coisa julgada.
de arquiv
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8. Com relação ao sistemaa processual penal brasileeiro,
analise as affirmativas a se
eguir:
I. O processso penal rege-se pelo Cód
digo de Proceesso
Penal, em
m todo o terrritório brasileiro ressalva dos,
entre outtros, os tratad
dos, as conven
nções e regraas de
direito internacional.
II. A lei p
processual penal admitirrá interpretaação
o o
extensivaa e aplicaçãão analógica, bem como
suplemen
nto dos princcípios gerais de
d direito.
III. A lei pro
ocessual pen
nal aplica-se imediatameente,
sem prejuízo da validaade dos atos já realizados sob
a vigência da lei anterior.
Assinale:
A) se nenhu
uma afirmativa estiver corre
eta.
B) se somen
nte as afirmatiivas I e II estiv
verem corretaas.
C) se somen
nte as afirmativas I e III estiv
verem corretaas.
D) se somen
nte as afirmattivas II e III estiverem correttas.
E) se todas aas afirmativass estiverem co
orretas.
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