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DIREITO PROCESSUAL PENAL 
NULIDADES 
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 
 
1. (VI EXAME DA OAB) No dia 18/10/2005, Eratóstenes praticou um crime de corrupção ativa em 
transação comercial internacional (Art. 337-B do CP), cuja pena é de 1 a 8 anos e multa. Devidamente 
investigado, Eratóstenes foi denunciado e, em 20/1/2006, a inicial acusatória foi recebida. O processo 
teve regular seguimento e, ao final, o magistrado sentenciou Eratóstenes, condenando-o à pena de 1 
ano de reclusão e ao pagamento de dez dias-multa. A sentença foi publicada em 7/4/2007. O 
Ministério Público não interpôs recurso, tendo, tal sentença, transitado em julgado para a acusação. 
A defesa de Eratóstenes, por sua vez, que objetivava sua absolvição, interpôs sucessivos recursos. 
Até o dia 15/5/2011, o processo ainda não havia tido seu definitivo julgamento, ou seja, não houve 
trânsito em julgado final. Levando-se em conta as datas descritas e sabendo-se que, de acordo com o 
art. 109, incisos III e V, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, 
verifica-se em 12 (doze) anos se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito anos e em 
4 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não exceda a dois, com 
base na situação apresentada, é correto afirmar que 

(A)  não houve prescrição da pretensão punitiva nem prescrição da pretensão executória, pois desde 
a publicação da sentença não transcorreu lapso de tempo superior a doze anos. 

(B) ocorreu prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois, após a data da publicação da sentença 
e a última data apresentada no enunciado, transcorreu lapso de tempo superior a 4 anos. 

(C) ocorreu prescrição da pretensão punitiva superveniente, que pressupõe o trânsito em julgado 
para a acusação e leva em conta a pena concretamente imposta na sentença. 

(D) não houve prescrição da pretensão punitiva, pois, como ainda não ocorreu o trânsito em julgado 
final, deve-se levar em conta a teoria da pior hipótese, de modo que a prescrição, se houvesse, 
somente ocorreria doze anos após a data do fato. 

 
AÇÕES PENAIS EM ESPÉCIE 
 
2. (VI EXAME DA OAB) Tício está sendo investigado pela prática do delito de roubo simples, tipificado 
no artigo 157, caput, do Código Penal. Concluída a investigação, o Delegado Titular da 41ª Delegacia 
Policial envia os autos ao Ministério Público, a fim de que este tome as providências que entender 
cabíveis. O Parquet, após a análise dos autos, decide pelo arquivamento do feito, por faltas de provas 
de autoria. A vítima ingressou em juízo com uma ação penal privada subsidiária da pública, que foi 
rejeitada pelo juiz da causa, que, no caso acima, agiu 

(A)  erroneamente, tendo em vista a Lei Processual admite a ação privada nos crimes de ação 
pública quando esta não for intentada. 

(B)  corretamente, pois a vítima não tem legitimidade para ajuizar ação penal privada subsidiária da 
pública. 

(C) corretamente, já que a Lei Processual não admite a ação penal privada subsidiária da pública 
nos casos em que o Ministério Público não se mantém inerte. 

(D)  erroneamente, já que a Lei Processual admite, implicitamente, a ação penal privada subsidiária 
da pública. 

 
RECURSOS EM ESPÉCIE 
 
3. (VI EXAME DA OAB) Caio, Mévio e Tício estão sendo acusados pela prática do crime de roubo 
majorado. No curso da instrução criminal, ficou comprovado que os três acusados agiram em 
concurso para a prática do crime. Os três acabaram condenados, e somente um deles recorreu da 
decisão. A decisão do recurso interposto por Caio 

(A) aproveitará aos demais, sempre. 
(B) se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos 

outros. 
(C) sempre aproveitará apenas ao recorrente. 
(D) aproveitará aos demais, desde que eles tenham expressamente consentido nos autos com os 

termos do recurso interposto. 
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4. (VI EXAME DA OAB) Com base no Código de Processo Penal, acerca dos recursos, assinale a 
alternativa correta. 

(A)Todos os recursos têm efeito devolutivo, e alguns têm também os efeitos suspensivo e iterativo. 
(B)O recurso de apelação sempre deve ser interposto no prazo de cinco dias a contar da intimação, 

devendo as razões ser interpostas no prazo de oito dias. 
(C) Apesar do princípio da complementaridade, é defeso ao recorrente complementar a 

fundamentação de seu recurso quando houver complementação da decisão recorrida. 
(D) A carta testemunhável tem o objetivo de provocar o reexame da decisão que denegar ou impedir 

seguimento de recurso em sentido estrito, agravo em execução e apelação. 
 
5. (VII EXAME DA OAB) Em relação aos meios de impugnação de decisões judiciais, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 

(A) Caberá recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeitar a denúncia, podendo o 
magistrado, entretanto, após a apresentação das razões recursais, reconsiderar a decisão 
proferida. 

(B) Caberá apelação contra a decisão que impronunciar o acusado, a qual terá efeito meramente 
devolutivo. 

(C) Caberá recurso em sentido estrito contra a decisão que receber a denúncia oferecida contra 
funcionário público por delito próprio, o qual terá duplo efeito. 

(D) Caberá apelação contra a decisão que rejeitar a queixa crime oferecida perante o Juizado 
Especial Criminal, a qual terá efeito meramente devolutivo. 

 
6. (VIII EXAME DA OAB) Adão ofereceu uma queixa‐crime contra Eva por crime de dano qualificado 
(art. 163, parágrafo único, IV). A queixa preenche todos os requisitos legais e foi oferecida antes do 
fim do prazo decadencial. Apesar disso, há a rejeição da inicial pelo juízo competente, que refere, 
equivocadamente, que a inicial é intempestiva, pois já teria transcorrido o prazo decadencial. 
Nesse caso, assinale a afirmativa que indica o recurso cabível. 

(A)  Recurso em sentido estrito. 
(B)  Apelação. 
(C)  Embargos infringentes. 
(D)    Carta testemunhável. 

 
COMPETÊNCIA 
 
7. (VI EXAME DA OAB) A Constituição do Estado X estabeleceu foro por prerrogativa de função aos 
prefeitos de todos os seus Municípios, estabelecendo que “os prefeitos serão julgados pelo Tribunal 
de Justiça”. José, Prefeito do Município Y, pertencente ao Estado X, está sendo acusado da prática 
de corrupção ativa em face de um policial rodoviário federal. Com base na situação acima, o órgão 
competente para o julgamento de José é 

(A)  a Justiça Estadual de 1ª Instância. 
(B) o Tribunal de Justiça. 
(C) o Tribunal Regional Federal. 
(D) a Justiça Federal de 1ª Instância. 

 
8. (VI EXAME DA OAB) Trácio foi denunciado pela prática do delito descrito no artigo 333 do Código 
Penal. A peça inaugural foi recebida pelo Juiz Titular da Vara Única da Comarca X, que presidiu a 
Audiência de Instrução e Julgamento. Encerrada a instrução do feito, o processo foi concluso ao juiz 
substituto, que proferiu sentença condenatória, tendo em vista que o juiz titular havia sido promovido 
e estava, nesse momento, na 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital. De acordo com a Lei 
Processual Penal, assinale a alternativa correta. 

(A)  A sentença é nula, porque foi prolatada por juiz que não presidiu a instrução do feito, em 
desacordo com o princípio da identidade física do juiz. 

(B) A sentença é nula, porque ao juiz substituto é vedada a prolação de decisão definitiva ou 
terminativa. 

(C) Não há nulidade na sentença, porque não se faz exigível a identidade física do juiz diante das 
peculiaridades narradas no enunciado. 
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9. (VII EXAME DA OAB) A Constituição do Estado “X” estabeleceu foro por prerrogativa de função 
aos Prefeitos de todos os seus Municípios, estabelecendo que “os prefeitos serão julgados pelo 
Tribunal de Justiça". José, Prefeito do Município “Y”, pertencente ao Estado “X”, mata João, amante 
de sua esposa. Pergunta‐se, qual o órgão competente para o Julgamento de José? 

(A) Justiça Estadual de 1ª Instância; 
(B) Tribunal de Justiça; 
(C) Tribunal Regional Federal; 
(D) Justiça Federal de 1ª Instância. 

 
10. (VIII EXAME DA OAB) Paulo reside na cidade “Y” e lá resolveu falsificar seu passaporte. Após a 
falsificação, pegou sua moto e viajou até a cidade “Z”, com o intuito de chegar ao Paraguai. Passou 
pela cidade “W” e pela cidade “K”, onde foi parado pela Polícia Militar. Paulo se identificou ao policial 
usando o documento falsificado e este, percebendo a fraude, encaminhou Paulo à delegacia. O 
Parquet denunciou Paulo pela prática do crime de uso de documento falso. 
Assinale a afirmativa que indica o órgão competente para julgamento. 

(A)  Justiça Estadual da cidade “Y”. 
(B)  Justiça Federal da cidade “K”. 
(C)  Justiça Federal da cidade “Y”. 
(D)  Justiça Estadual da cidade “K”. 

 
INTERROGATÓRIO JUDICIAL 
 
11. (VII EXAME DA OAB) De acordo com o Código de Processo Penal, quanto ao interrogatório 
judicial, assinale a afirmativa INCORRETA. 

(A) O silêncio do acusado não importará confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da 
defesa, mesmo no caso de crimes hediondos. 

(B) A todo tempo o juiz poderá, atendendo pedido fundamentado das partes, ou mesmo de ofício, 
proceder a novo interrogatório, mesmo quando os autos já se encontrarem conclusos para 
sentença. 

(C) O mudo será interrogado oralmente, devendo responder às perguntas por escrito, salvo quando 
não souber ler e escrever, situação em que intervirá no ato, como intérprete e sob compromisso, 
pessoa habilitada a entendê‐lo. 

(D) O juiz, por decisão fundamentada, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de 
videoconferência, desde que a medida seja necessária para reduzir os custos para a 
Administração Pública. 

 
PROCEDIMENTOS 
 
12. (VII EXAME DA OAB) Huguinho está sendo acusado pela prática do delito de tráfico de 
entorpecentes. O Ministério Público narra na inicial acusatória que o acusado foi preso em flagrante 
com 120 papelotes de cocaína, na subida do morro “X”, em conhecido ponto de venda de 
entorpecentes. O Magistrado competente notifica o denunciado Huguinho para apresentar a defesa 
preliminar. Após a resposta prévia, a denúncia é recebida, oportunidade em que o Juiz designará dia 
e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado e a 
intimação do Ministério Público. De acordo com a Lei nº. 11.343/06, na Audiência de Instrução e 
Julgamento, 

(A) o juiz interrogará o acusado, promoverá a inquirição das testemunhas (acusação e defesa), 
dando a palavra, sucessivamente, para a acusação e para a defesa, para sustentação oral, 
proferindo, posteriormente, sentença. 

(B) o juiz procederá a inquirição das testemunhas (acusação e defesa), interrogando‐se em seguida 
o acusado e, após, proferirá sentença. 

(C) o juiz ouvirá a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando‐se a seguir o 
acusado, se presente, passando‐se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. 

(D)  o juiz providenciará o interrogatório do acusado, a oitiva da vítima e das testemunhas de defesa, 
nessa ordem, passando aos debates orais e à prolação da sentença. 
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13. (VIII EXAME DA OAB) Pedro foi denunciado pela prática de homicídio triplamente qualificado. 
Como se trata de um crime doloso contra a vida, será julgado pelo Tribunal do Júri. O processo 
seguiu seu curso normal, tendo Pedro sido pronunciado. 
Acerca da 2ª fase do procedimento, assinale a afirmativa que não corresponde à realidade. 

(A)  Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação, nos 
limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, 
sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. 

(B)  À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá, e a defesa e, 
depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 (três) cada parte, 
sem motivar a recusa. 

(C)  Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz 
presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão, 
sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas 
arroladas pela acusação. 

(D)  Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não 
tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando‐se ciência 
à outra parte, salvo jornais ou revistas. 

 
NULIDADES 
 
14. (VII EXAME DA OAB) O advogado José, observando determinado acontecimento no processo, 
entende por bem arguir a nulidade do processo,tendo em vista a violação do devido processo legal, 
ocorrida durante a Audiência de Instrução e Julgamento. Acerca da Teoria Geral das Nulidades, é 
correto afirmar que o princípio da causalidade significa 

(A) a possibilidade do defeito do ato se estender aos atos que lhes são subsequentes e que deles 
dependam. 

(B)  que não há como se declarar a nulidade de um ato se este não resultar prejuízo à acusação ou à 
defesa. 

(C) que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha 
concorrido. 

(D) que as nulidades poderão ser sanadas. 
 
PRISÃO ILEGAL 
 
15. (VIII EXAME DA OAB) O deputado “M” é um famoso político do Estado “Y”, e tem grande 
influência no governo estadual, em virtude das posições que já ocupou, como a de Presidente da 
Assembleia Legislativa. Atualmente, exerce a função de Presidente da Comissão de Finanças e 
Contratos. Durante a reunião semestral com as empresas interessadas em participar das inúmeras 
contratações que a Câmara fará até o final do ano, o deputado “M” exigiu do presidente da empresa 
“Z” R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para que esta pudesse participar da concorrência para a 
realização das obras na sede da Câmara dos Deputados. O presidente da empresa “Z”, assustado 
com tal exigência, visto que sua empresa preenchia todos os requisitos legais para participar das 
obras, compareceu à Delegacia de Polícia e informou ao Delegado de Plantão o ocorrido, que o 
orientou a combinar a entrega da quantia para daqui a uma semana, oportunidade em que uma 
equipe de policiais estaria presente para efetuar a prisão em flagrante do deputado. No dia e hora 
aprazados para a entrega da quantia indevida, os policiais prenderam em flagrante o deputado “M” 
quando este conferia o valor entregue pelo presidente da empresa “Z”. 
Na qualidade de advogado contratado pelo Deputado, assinale a alternativa que indica a peça 
processual ou pretensão processual, exclusiva de advogado, cabível na hipótese acima. 

(A)  Liberdade Provisória. 
(B)  Habeas Corpus. 
(C)  Relaxamento de Prisão. 
(D)  Revisão Criminal. 
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INQUÉRITO POLICIAL 
 
16. (VIII EXAME DA OAB) Um Delegado de Polícia determina a instauração de inquérito policial para apurar 
a prática do crime de receptação, supostamente praticado por José. Com relação ao Inquérito Policial, 
assinale a afirmativa que não constitui sua característica. 

(A)  Escrito. 
(B)  Inquisitório. 
(C)  Indispensável. 
(D)  Formal. 
 
HESITE 
 

 

GABARITO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 
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