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QUESTÃO 34 - PASSÍVEL DE RECURSO – POIS CONSTA NA PROVA ITEM CORRETO, PORÉM A 
QUESTÃO ESTÁ  ERRADA 

QUESTÃO 34 – ERRADA – Como a situação hipotética narra uma prisão em flagrante  a peça 
inaugural do inquérito não é portaria da autoridade policial -o inquérito será iniciado por auto de 
prisão auto de prisão em flagrante.  A portaria é a regra, será a peça inaugural do inquérito policial 
quando for instaurado de ofício pelo delegado nas ações penais públicas incondicionadas, entretanto 
quando se tratar de notícia com prisão em flagrante a peça inaugural será o auto de prisão em 
flagrante - (Capez, Fernando, Curso de Processo Penal 20ª Edição, pag. 131. “havendo prisão em 
flagrante, a peça inaugural do inquérito será o auto de prisão em flagrante. Como se cuida de peça 
comum para todas as modalidades de ação penal (pública incondicionada, pública condicionada ou 
privada) a boa técnica aconselhava fosse a matéria disciplinada em um só dispositivo. Desse modo, 
se houver flagrante (art. 302, I, II, III e IV do CPP) pouco importando a modalidade de ação a peça 
inaugural do inquérito será o auto de prisão em flagrante. (Tourinho Filho, Fernando da Costa, 
Processo Penal, volume I, 26ª Ed.  Pags 263 e 264). CPP -    Art. 8o  Havendo prisão em flagrante, será 
observado o disposto no Capítulo II do Título IX deste Livro. 
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