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Simulado de Direito Processual Penal: Ação Penal 
(CONSUPLAN/TJ-MG/2018) 

01) Nos crimes de ação penal pública, a queixa deve ser apresentada pelo ofendido perante o Delegado de 
Polícia, funcionando como causa de suspensão da prescrição. 

Comentário: 
 

Queixa-Crime 

Meio utilizado nos crimes de ação penal privada por quem foi ofendido ou por meio o represente, expondo 
o fato criminoso e suas circunstâncias. 

 
Na Ação Penal Pública o correto é denúncia e não queixa. 
 

Queixa-Crime X Denúncia 

Ação Penal Privada 
Queixa-Crime; 

Feita exclusivamente ao Juiz; 
Precisa de advogado. 

Ação Penal Pública 
Denúncia; 

Representação, sem precisar de advogado; 
Pode ser feita ao Delegado ou MP. 

 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/HCFMUSP/2015) 
02) De acordo com o artigo 25 do Código de Processo Penal, a representação do ofendido será irretratável, 
a qualquer tempo. 

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 25.  A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/DPE-BA/2016) 
03) Com a morte do ofendido, o direito de oferecer queixa não passa para os ascendentes. 

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 31.  No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de 
oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 
 
Direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará é C.A.D.I. (Cônjuge, Ascendente, Descendente ou Irmão) 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/MPE-MA/2013) 
04) Na ação penal privada subsidiária da pública, o prazo para o ofendido ou seu representante legal 
ingressar com a queixa é de seis meses, contados do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da 
denúncia. 

Comentário: 
 
- CPP/41, Art. 38.  Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de 
queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a 
saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento 
da denúncia. 
 
CPP/41, Art. 29.  Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo 
legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em 
todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de 
negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/POLÍCIA CIENTÍFICA - PE/2016) 
05) No que se refere aos princípios da ação penal pública incondicionada, julgue o item. 
O princípio da obrigatoriedade impõe ao MP o dever de promover a ação penal pública incondicionada quando este 
considerá-la conveniente para a sociedade. 

Comentário: 
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Princípio da Obrigatoriedade 

- Existindo indícios de autoria e prova da materialidade do delito, o membro do MP deve oferecer a 
denúncia, não podendo dispor da ação penal, salvo quando se tratar da transação penal nos Juizados 
especiais e, conforme a doutrina, quando existir causas excludentes de ilicitude, de maneira inequívoca, 
podendo o MP deixar de oferecer denúncia. 

 
Gabarito: Errado. 

(FCC/SEGEP-MA/2016) 
06) Em tema de ação penal privada, correto afirmar que o perdão do ofendido independe de aceitação. 

Comentário: 
 

Perdão 

- É um ato bilateral; 

- CPP/41, Art. 51.  O perdão concedido a um dos querelados (autor do crime) aproveitará a todos, sem 
que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar.  

- CPP/41, Art. 58.  Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado 
a dizer, dentro de três dias, se o aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu silêncio 
importará aceitação. 

Parágrafo único.  Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. 

- O perdão apresentado a um dos criminosos se estende a todos; 

- O perdão pode ser expresso ou tácito; 

- Sendo expresso, deve ser através da manifestação expressa do querelante perdoando o querelado; 

- Sendo tácito, ocorre a partir de um ato incompatível de processar o autor do crime; 

- O perdão pode ser Judicial (ocorre dentro do processo) ou Extrajudicial (acontece fora do processo); 

- O perdão pode ser aceito pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; 

 
Gabarito: Errado. 

(FCC/MPE-SE/2013) 
07) Caso o querelante deixe de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva 
estar presente, será julgada extinta a punibilidade na ação penal de iniciativa privada em razão da ocorrência 
de perempção. 

Comentário: 
 

Perempção 

- É a perda do direito de seguir a ação; 

- É exercida na ação penal exclusivamente privada ou personalíssima. 

- CPP/41, Art. 60.  Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a 
ação penal:  
I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias 
seguidos;  
II - quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para 
prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-
lo, ressalvado o disposto no art. 36;  
III - quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que 
deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;  
IV - quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TJ-CE/2014) 
08) Não é permitida a intervenção do Ministério Público em processo de ação penal privada. 

Comentário: 
 
O MP atua em todas as ações penais. Sendo ação pública, ele atuará como acusador e fiscal da lei (Custos 
legis), sendo privada atuará apenas como fiscal da lei; 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TJ-DFT/2015) 
09) Segundo o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, para a persecução penal relativa a 
crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher, é necessária a 
representação da ofendida. 

Comentário: 
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STJ/Súmula 542 

A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é 
pública incondicionada. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TJ-BA/2019) 
10) No caso de crime praticado contra a honra de servidor público no exercício de suas funções, a vítima 
tem legitimação concorrente com o MP para ajuizar ação penal. 

Comentário: 
 

STF/Súmula 714 

É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à 
representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do 
exercício de suas funções. 

 
Gabarito: Certo. 
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