TEMA: Inquérito Policial
Considere as assertivas abaixo e assinale com “C” para CERTA e “E” para ERRADA
1)  O membro do “Parquet”, com atuação na área de investigação criminal, pode avocar a
presidência do inquérito policial, em sede de controle difuso da atividade policial. ____

2) No inquérito policial, a autoridade policial assegurará o sigilo necessário à elucidação do
fato ou exigido pelo interesse da sociedade e, no procedimento investigatório criminal, os atos
e peças, em regra, são públicos. ____

3) Nas hipóteses de ação penal pública condicionada ou incondicionada, a autoridade policial
deverá instaurar, de ofício, o inquérito, sem que seja necessária a provocação. ____

4) O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime
cometido nas suas dependências, compreende a prisão em flagrante do agente e a
instauração do inquérito policial. ____

5) O inquérito policial, por ser peça informativa, é dispensável para a propositura da ação
penal, mas sempre acompanhará a inicial acusatória quando servir de base para a denúncia
ou a queixa. ____

6) O arquivamento por atipicidade faz coisa julgada formal, motivo pelo qual permite a
reabertura da investigação caso surjam novas evidências da tipicidade delitiva. ____

7) A jurisprudência dos tribunais superiores admite o arquivamento implícito, quando o
promotor de justiça deixa de denunciar réu indiciado em inquérito policial. ____
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8) Em razão de o Poder Judiciário não poder ordenar o Ministério Público a acusar, o processo
penal brasileiro não admite recurso contra a decisão que determina o arquivamento do
inquérito. ____

9) O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante,
ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que o
juízo houver expedido a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto,
mediante fiança ou sem ela. ____

10) O sigilo do inquérito pode, em qualquer situação, ser oposto ao advogado do indiciado.
____

11) Na Lei dos Juizados Especiais Criminais, o cumprimento do acordo quanto à reparação dos
danos importará renúncia ao direito de representação. ____

12) Ao dispor sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, a Lei n.
12.830/2013 determinou que o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em
curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante
despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância
dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da
investigação. ____

13) O delegado de polícia que tomar conhecimento de crime de homicídio ocorrido em via
pública deverá dirigir-se ao local dos fatos e, encontrando a arma utilizada no crime, só
poderá apreendê-la mediante autorização judicial. ____

14) Nos crimes relacionados ao tráfico de drogas (Lei n° 11.343/06), fixou-se o prazo de
conclusão do inquérito em 30 dias para o réu preso e 60 dias para réus soltos, podendo haver
duplicação pelo juiz mediante pedido justificado. ____

15) O inquérito policial não pode ser instaurado de ofício para apuração de crime de ação
penal pública condicionada. ____
Obrigada por participar!
Com carinho,
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