
XXII EXAME DE ORDEM 

PROCESSO PENAL 

PROF. CHRISTIANO GONZAGA 



PRINCÍPIOS 
IMPORTANTES  

Devido 
Processo 

Legal 

Ampla 
Defesa 

Presunção 
de 

Inocência 

Juiz 
Natural 

Princípios 



Aplicação da lei processual  

● Art. 2º, CPP: A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da 
validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.  
 

● Art. 2º, CP: Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de 
considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da 
sentença condenatória.   
 

● Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, 
aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória 
transitada em julgado. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm


Inquérito policial 

● Art. 6º, CPP (Diligências): Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a 
autoridade policial deverá:  X - colher informações sobre a existência de filhos, 
respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual 
responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.  
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 
 

● Art. 18:  Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, 
por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas 
pesquisas, se de outras provas tiver notícia. 
 

● Art. 21, CPP (Revogado):  A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de 
despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a 
conveniência da investigação o exigir. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm


Art. 13-A, Código de Processo Penal:  
 
Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no  
§3º do art. 158 e no art. 159 do Decreto-Lei no 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 
239 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), o membro do Ministério 
Público ou o delegado de polícia poderá requisitar, de 
quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da 
iniciativa privada, dados e informações cadastrais da 
vítima ou de suspeitos.             

(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)   

Atualizações conforme Lei 13.344/16 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm


Art. 13-B, Código de Processo Penal:  
 
Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o 
membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante 
autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática 
que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e 
outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso.  
  
 

 

Atualizações conforme Lei 13.344/16 
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Contravenção penal sempre na Justiça Estadual, ainda que lesione a União: 
 
● Competência do Tribunal do Júri prepondera sobre crimes comuns  

(ex. Homicídio doloso e estupro);  
● Foro privilegiado também prepondera e atrai competência  

(ex. Deputado Federal e esposa);  
● Lugar do Crime no Processo Penal: art. 70, CPP  

(Teoria do Resultado);  
● Lugar do Crime no Código Penal: art. 6º, CP  

(Teoria Mista) 
 

 

 

Competência 



● Art. 155, CPP:  O juiz formará sua convicção pela livre 
apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não 
podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos 
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas 
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas;   
 

● Exame de corpo de delito e prova testemunhal  
(art. 158 e 167, CPP) 
 

● Interrogatório e direito à mentira: A conduta de atribuir-se 
falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que 
em situação de alegada autodefesa.  

 
 

Teoria da Prova 

Cuidado com nova Súmula 522/STJ! 
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Resposta à acusação: Art. 396-A, CPP  
Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário. 
 
Absolvição sumária: Art. 397  
Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver 
sumariamente o acusado quando verificar:  
  
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; 
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; 
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou 
IV - extinta a punibilidade do agente. 
 

Procedimentos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11719.htm


● Interposição: advogado ou acusado (art. 578, CPP);  
 

● Princípio da fungibilidade: prazo adequado e boa-fé;  
 

● Princípio da vedação da reformatio in pejus: Art. 617, CPP. O tribunal, câmara 
ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no 
que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando 
somente o réu houver apelado da sentença;  

Recursos 
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