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QUESTÕES DE PROCESSO PENAL
Questão 64
Gabarito: Letra B.
64- Luiz foi condenado, em primeira instância, pela prática de crime de homicídio qualificado em razão de
recurso que dificultou a defesa da vítima. Durante seu interrogatório em Plenário, Luiz confessou a prática
delitiva, mas disse que não houve recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que ele estava
discutindo com ela quando da ação delitiva. Insatisfeito com o reconhecimento da qualificadora pelos
jurados, já que, diferentemente do que ocorreu em relação à autoria, não haveria qualquer prova em
relação àquela, o advogado apresentou, de imediato, recurso de apelação. Considerando apenas as
informações narradas, o advogado de Luiz deverá buscar, em sede de recurso,
A) o reconhecimento de nulidade, com conseqüente realização de nova sessão de julgamento.
B) o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos em relação
à qualificadora, com consequente realização de nova sessão de julgamento.
C) o afastamento da qualificadora pelo Tribunal de 2ª instância, com imediata readequação, pelo órgão, da
pena aplicada pelo juízo do Tribunal do Júri.
D) o afastamento da qualificadora pelo Tribunal de 2ª instância, com baixa dos autos, para que o juízo do
Tribunal do Júri aplique nova pena.
A proposição correta é a letra B.
A questão tratou a respeito do recurso de Apelação das decisões do tribunal do Júri.
Como se sabe, caberá Apelação das decisões do Tribunal do Júri quando for a decisão dos jurados
manifestamente contrária à prova dos autos. Observe-se que a questão deixa claro que não haveria
qualquer prova em relação à qualificadora.
Neste caso, o tribunal só possui o JUDICIUM RESCIDENDUM, ou seja, não possui o juízo rescisório (ou revisório),
uma vez que não poderá adentrar no mérito, em razão da soberania dos veredictos.
A resposta está respaldada no artigo 593, III, “d” c/c o § 3o: do CPP: “Se a apelação se fundar no no III, d, deste
artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova
dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo
motivo, segunda apelação”.

Questão 65
Gabarito: Letra B.
65- Maria, 15 anos de idade, comparece à Delegacia em janeiro de 2017, acompanhada de seu pai, e narra que
João, 18 anos, mediante grave ameaça, teria constrangido-a a manter com ele conjunção carnal,
demonstrando interesse, juntamente com seu representante, na responsabilização criminal do autor do fato.
Instaurado inquérito policial para apurar o crime de estupro, todas as testemunhas e João afirmaram que a
relação foi consentida por Maria, razão pela qual, após promoção do Ministério Público pelo arquivamento
por falta de justa causa, o juiz homologou o arquivamento com base no fundamento apresentado. Dois meses
após o arquivamento, uma colega de classe de Maria a procura e diz que teve medo de contar antes a qualquer
pessoa, mas em seu celular havia filmagem do ato sexual entre Maria e João, sendo que no vídeo ficava
demonstrado o emprego de grave ameaça por parte deste. Maria, então, entrega o vídeo ao advogado da
família. Considerando a situação narrada, o advogado de Maria
A) nada poderá fazer sob o ponto de vista criminal, tendo em vista que a decisão de arquivamento fez coisa
julgada material.
B) poderá apresentar o vídeo ao Ministério Público, sendo possível o desarquivamento do inquérito ou
oferecimento de denúncia por parte do Promotor de Justiça, em razão da existência de prova nova.
C) nada poderá fazer sob o ponto de vista criminal, tendo em vista que, apesar de a decisão de arquivamento
não ter feito coisa julgada material, o vídeo não poderá ser considerado prova nova, já que existia antes do
arquivamento do inquérito.
D) poderá iniciar, de imediato, ação penal privada subsidiária da pública em razão da omissão do Ministério
Público no oferecimento de denúncia em momento anterior.
A resposta correta é a proposição B.
A questão é respondida com a interpretação da Súmula nº 524 do STF que estabelece que, “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 questão deixou claro o aparecimento de novas provas (inéditas), destarte, as mesmas, poderão ser
apresentadas ao Ministério Público. Assim, será possível o desarquivamento do inquérito policial ou
oferecimento de denúncia pelo parquet.

Questão 66
Gabarito: Letra A
66 - Bruna compareceu à Delegacia e narrou que foi vítima de um crime de ameaça, delito este de ação penal
pública condicionada à representação, que teria sido praticado por seu marido Rui, em situação de violência
doméstica e familiar contra a mulher. Disse, ainda, ter interesse que seu marido fosse responsabilizado
criminalmente por seu comportamento. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu
denúncia em face de Rui pela prática do crime de ameaça (Art. 147 do Código Penal, nos termos da Lei nº
11.340/06). Bruna, porém, comparece à Delegacia, antes do recebimento da denúncia, e afirma não mais ter
interesse na responsabilização penal de seu marido, com quem continua convivendo. Posteriormente, Bruna
e Rui procuram o advogado da família e informam sobre o novo comparecimento de Bruna à Delegacia.
Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que
A) a retratação de Bruna, perante a autoridade policial, até o momento, é irrelevante e não poderá ser buscada
proposta de suspensão condicional do processo.
B) a retratação de Bruna, perante a autoridade policial, até o momento, é válida e suficiente para impedir o
recebimento da denúncia.
C) não cabe retratação do direito de representação após o oferecimento da denúncia; logo, a retratação foi
inválida.
D) não cabe retratação do direito de representação nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica
e familiar contra a mulher, e nem poderá ser buscada proposta de transação penal.
A proposição correta é a letra A.
Segundo a Lei nº 11.340 de 2016, conhecida como Lei Maria da Penha, a renúncia à representação é
possível até antes do recebimento da denúncia, porém, deverá ser realizada perante o juiz, em audiência
especialmente designada com tal finalidade.
Sobre o tema, vejamos o artigo 16 de Lei 11.340 de 2016: “Nas ações penais públicas condicionadas à
representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz,
em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o
Ministério Público”. (Destacamos)

Questão 67
Gabarito: Letra B

67 - No dia 15 de maio de 2017, Caio, pai de um adolescente de 14 anos, conduzia um veículo automotor, em
via pública, às 14h, quando foi solicitada sua parada em uma blitz. Após consultar a placa do automóvel, os
policiais constataram que o veículo era produto de crime de roubo ocorrido no dia 13 de maio de 2017, às
09h. Diante da suposta prática do crime de receptação, realizaram a prisão e encaminharam Caio para a
Delegacia. Em sede policial, a vítima do crime de roubo foi convidada a comparecer e, em observância a
todas as formalidades legais, reconheceu Caio como o autor do crime que sofrera. A autoridade policial
lavrou auto de prisão em flagrante pelo crime de roubo em detrimento de receptação. O Ministério Público,
em audiência de custódia, manifesta-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, valorizando
o fato de Caio ser reincidente, conforme confirmação constante de sua Folha de Antecedentes Criminais.
Quando de sua manifestação, o advogado de Caio, sob o ponto de vista técnico, deverá requerer
A) liberdade provisória, pois, apesar da prisão em flagrante ser legal, não estão presentes os pressupostos
para prisão preventiva.
B) relaxamento da prisão, em razão da ausência de situação de flagrante.
C) revogação da prisão preventiva, pois a prisão em flagrante pelo crime de roubo foi ilegal.
D) substituição da prisão preventiva por prisão domiliciar, pois Caio é responsável pelos cuidados de
adolescente de 14 anos.

A proposição correta é a letra B.
Não houve nenhuma das situações flagranciais previstas no artigo 302 do CPP.
O artigo estabelece quando poderá ocorrer o flagrante, vejamos:
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
II - acaba de cometê-la;
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça
presumir ser autor da infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor
da infração.
A questão demonstrou que a prisão em flagrante ocorrera 02 (dois) dias depois da prática da infração, ademais,
não houve nenhuma perseguição. A prisão é ilegal e deverá ser relaxada.

Questão 68
Gabarito: Letra D.
68 - O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Matheus, imputando-lhe a prática de um crime de
estelionato. Na cota da denúncia, o Promotor de Justiça solicitou a realização de exame grafotécnico para
comparar as assinaturas constantes da documentação falsa, utilizada como instrumento da prática do
estelionato, com as de Matheus. Após ser citado, Matheus procura seu advogado e esclarece, em sigilo,
que realmente foi autor do crime de estelionato. Considerando as informações narradas, sob o ponto de
vista técnico, o advogado deverá esclarecer que Matheus
A) deverá realizar o exame grafotécnico, segundo as determinações que lhe forem realizadas, já que prevalece
no Processo Penal o Princípio da Verdade Real.
B) poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico até o momento de seu interrogatório, ocasião em que
deverá fornecer padrão para o exame grafotécnico, ainda que com assinaturas diferentes daquelas
tradicionalmente utilizadas por ele.
C) deverá realizar o exame grafotécnico, tendo em vista que, no recebimento da denúncia, prevalece o
princípio do in dubio pro societatis.
D) poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico durante todo o processo, e essa omissão não pode ser
interpretada como confissão dos fatos narrados na denúncia.
A proposição correta é a letra D.
A resposta está respaldada no princípio da presunção da não culpabilidade, artigo 5º, LVII da CF. Também no
Pacto de São José da Costa Rica (CADH) que prevê art. 8º, número 2, alínea, g: “que toda a pessoa tem
direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem declarar-se culpada”.
Deve-se obedecer a regra do Nemo tenetur se detegere.

Questão 69
Gabarito letra C.
69- Zeca e Juca foram denunciados pela prática de crime de sequestro, figurando como vítima Vanda. Por
ocasião do interrogatório, Zeca nega a autoria delitiva e diz que nem conhece Juca; já Juca alega que
conhece Zeca e que somente este seria o autor do fato, declarando-se inocente. Após a instrução, o juiz
profere sentença absolvendo os denunciados. No dia da publicação da sentença, Vanda e Juca procuram
seus respectivos advogados e reiteram a certeza quanto à autoria delitiva de Zeca e ao interesse em intervir
no processo como assistentes de acusação. Considerando apenas as informações narradas, assinale a
afirmativa correta.
A) O advogado de Juca poderá requerer a intervenção de seu cliente como assistente de acusação,
devendo, porém, o Ministério Público ser ouvido previamente sobre a admissão do assistente.

B) Os advogados de Juca e Vanda não poderão requerer a intervenção de seus clientes como
assistentes de acusação, tendo em vista que já foi proferida sentença.

C) O advogado de Vanda poderá requerer a intervenção de sua cliente como assistente de
acusação, mas não poderá solicitar a realização de nova audiência para elaborar as perguntas que entender
pertinentes.
D) O advogado de Vanda poderá requerer a intervenção de sua cliente como assistente de
acusação, e do despacho que admitir ou não o assistente caberá recurso em sentido estrito.

A proposição correta é a letra C.
Como se sabe, o autor da ação penal pública é o Ministério Público. Contudo, o ofendido (vítima)
do crime poderá pedir para intervir no processo penal a fim de auxiliar o Ministério Público. A essa figura,
dá-se o nome de “assistente da acusação”.
O co-réu no mesmo processo não poderá intervir como assistente do Ministério Público.
Observa-se que a questão também exigiu a observância do artigo 269 do CPP que prevê: “O
assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que
se achar”.
Já houve a instrução criminal, assim, não poderá ser solicitada à realização de nova audiência para
elaboração de perguntas que entender pertinentes.
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