
 

 

 

 

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA 

QUESTÕES DE NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Questão 61 

Gabarito: B 

I: correta. 
Base legal:  Art. 73, CPP - Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou 
da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. 
 
II: correta. 
Base legal: Art. 72, CPP - Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou 
residência do réu. 
 
III: correta. 
Base legal:   Art. 72, § 1o, CPP - Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. 
 
IV: incorreta. 
Base legal: Art. 72, § 2o, CPP - Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente 
o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. 
 
V: incorreta. 
Base legal: Art. 79, CPP - A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo: I - no 
concurso entre a jurisdição comum e a militar.  
 
Gabarito: I, II e III (B) 
 

Questão 62 

Gabarito: A 

 
I: correta. 
Base legal: Art. 322, CPP - A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena 
privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos. 
 
II: incorreta. 
Base legal: Art. 323, CPP - Não será concedida fiança: I - nos crimes de racismo; II - nos crimes de tortura, tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos; III - nos crimes 
cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. 
 
III: correta. 
Base legal: Art. 327, CPP - A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, 
todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu 
não comparecer, a fiança será havida como quebrada. 
 
IV: correta. 
Base legal: Art. 334, CPP - A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença 



 

 

 

condenatória. 
 
V: incorreta. 
Base legal: Art. 345, CPP - No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o 
acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei. 
 
Gabarito: I, III e IV (A) 
 
 

Questão 63 

Gabarito: C 

 
A: incorreta. O inquérito é dispensável, quando a acusação possuir outros elementos de prova que não o inquérito. 
Base jurisprudencial: "O inquérito policial é mera peça informativa destinada à formação da opinio delicti do 
Parquet, simples investigação criminal, de natureza inquisitiva, sem natureza de processo judicial, e, mesmo que 
existisse irregularidade nos inquéritos policiais, tais falhas não contaminariam a ação penal. Tal entendimento é 
pacífico e tão evidente que se torna até mesmo difícil discuti-lo" (STJ, 6ª T., rel. Min. Pedro Acioli, DJU, 18 abr. 
1994, p.8525). 
"O inquérito é peça meramente informativa, destinada tão-somente a autorizar o exercício da ação penal. Não 
pode, por si só, servir de lastro à sentença condenatória, sob pena de se infringir o princípio do contraditório, 
garantia constitucional” (JTACrimSP, 70/319). 
 
B: incorreta. Embora o Ministério Público possa realizar a investigação própria, quem preside o inquérito policial 
e a autoridade policial. A questão fala em inquérito policial e não de investigação criminal. Esta pode ser presidida 
por titulares de órgão que tenham pode de investigação, mas em se tratando de inquérito policial apenas o 
Delegado o preside. 
Base jurisprudencial: “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por 
prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a 
qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as 
hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham 
investidos, em nosso País, os Advogados (Lei nº 8.906/94, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), 
sem prejuízo da possibilidade - sempre presente no Estado democrático de Direito - do permanente controle 
jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante nº 14), praticados pelos membros 
dessa Instituição.” (STF - RE 593727) 
 
C: correta. 
Base legal: Art. 12, CPP - O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma 
ou outra. 
 
D: incorreta. 
Base jurisprudencial: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". DEFICIÊNCIA DA DEFESA. IRREGULARIDADE 
NO INQUÉRITO POLICIAL. INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. I. A deficiência da defesa só anulará o 
processo se houver prova de prejuízo para o réu. Súmula 523. II. Por se tratar de peça meramente informativa da 
denúncia ou da queixa, eventual irregularidade no inquérito policial não contamina o processo, nem enseja a 
sua anulação. III. A ausência de advogado no interrogatório do réu não vicia o ato, mesmo porque o defensor do 
acusado não pode intervir ou influir nas perguntas e nas respostas. CPP, art. 187. IV. H.C. indeferido.” (HC 74198, 
Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 24/09/1996, DJ 06-12-1996 PP-48711 EMENT VOL-
01853-03 PP-00561)  
 
E: incorreto. Quando arquivado por falta de provas, há mera coisa julgada formal, podendo o inquérito ser 



 

 

 

desarquivado. 
Base jurisprudencial: Súmula 524, STF: “Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do 
Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas”. 
“A decisão que determina o arquivamento do inquérito policial, quando fundado o pedido do Ministério Público 
em que o fato nele apurado não constitui crime, mais que preclusão, produz coisa julgada material, que – ainda 
quando emanada a decisão de juiz absolutamente incompetente -, impede a instauração de processo que tenha 
por objeto o mesmo episódio”. (STF – HC 83.346/SP) 
“é inviável reinaugurar o inquérito e a ação penal, quando já houver arquivamento determinado, dando-se singela 
reclassificação do fato. É preciso que surjam novas provas, e consequentemente, novo fato-infração penal”. (STJ 
– HC 3.1115/RJ) 
 
Gabarito: C 
 
 
 

Questão 64 

Gabarito: E 

 
A: incorreta. 
Base legal:  Art. 290, CPP - Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o 
executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, 
que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. 
 
B: incorreta. 
Base legal: Art. 283, CPP - Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em 
julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.   
 
C: incorreta. 
Base legal: Art. 289, CPP - Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, 
será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. 
 
D: incorreta. 
Base legal:   Art. 289, § 1o, CPP - Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de 
comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada. 
 
E: correta. 
Base legal: Art. 289-A, § 1o, CPP - Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de 
prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu.    
 
Gabarito: E 
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