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Introdução
Para a correta execução da persecução penal, devem ser observados os procedimentos e atos previstos em nosso ordenamento jurídico, seja no CPP ou em
legislação especial.
No entanto, não basta seguir os procedimentos corretos para que o devido processo legal seja respeitado. É também fundamental que os atos processuais sejam
devidamente comunicados aos envolvidos, da forma da lei.
E é aqui que entramos no assunto da aula de hoje: as espécies de comunicações processuais (do ponto de vista processual penal) que serão utilizadas para dar
ciência aos interessados sobre os atos processuais. Estamos falando, é claro, das
citações e intimações.
Mãos à obra!
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1. Citações
Ao contrário do que pensam muitos alunos, citar não é sinônimo de intimar. Mas
antes de discutir a diferença entre os dois conceitos, vejamos o que estabelece a
doutrina sobre a citação:
“Citação é o chamamento do réu a juízo, dando-lhe ciência do ajuizamento de ação,
imputando-lhe a prática de um crime, bem como oferecendo a oportunidade de se defender pessoalmente e através de defesa técnica.”
Nucci

A citação é a comunicação processual que ninguém quer receber. Afinal de contas,
é o ato de chamar o acusado a defender-se de uma acusação oferecida contra ele.

Formação do processo

Tema recorrente em provas é o teor do art. 363, que trata do momento em que
se completa a formação do processo:
Art. 363. O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do
acusado.

Uma vez que o acusado é citado, diz-se que a formação do processo está completa.

Modalidades

A citação, como conceito que é, possui tipos, ou espécies, que se relacionam às
formas com que pode ser realizada. Comecemos pela regra geral.
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Regra geral
Art. 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado.

A regra geral é a citação pessoal do acusado, a chamada citação por mandado,
cujo procedimento é detalhado pelo legislador entre os arts. 351 e 357 (leitura é
deles simplesmente obrigatória).

Em regra, o oficial de justiça localiza e cita o acusado, pessoalmente, por meio do
mandado de citação.

Nomenclatura

A citação por mandado também é chamada pela doutrina de:

Requisitos da citação por mandado

Uma vez que já sabemos como funciona a citação por mandado, precisamos
entender os seus requisitos, previstos nos arts. 352 e 357 do CPP.
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Para detalhar as categorias acima, devemos fazer a leitura dos artigos:

É chato ter que ler a lei seca. Eu sei disso. Mas quando eu faço esse tipo de recomendação, é por apenas um motivo: a letra da lei é o que mais cai em prova!
Dessa forma, embora seja um hábito chato, ler a lei é tão importante quanto
estudar doutrina e jurisprudência, tendo em vista a quantidade de questões em
que as bancas simplesmente copiam e colam o teor de um artigo.
Uma vez que já destrinchamos a citação por mandado, vamos passar para a
próxima modalidade: a citação por carta precatória.
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Citação por precatória
Art. 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será
citado mediante precatória.

Outra que despenca em provas, a citação por carta precatória é aquela que
ocorre quando o réu se encontra em localização fora da jurisdição do juízo processante. Note, no entanto, que é necessário que o lugar onde se encontra o réu seja
sabido, pois se este estiver em lugar incerto, deve ser citado por edital.

Requisitos da citação por precatória

Os requisitos da citação por precatória são listados no art. 354 do CPP:
Art. 354. A precatória indicará:
I – o juiz deprecado e o juiz deprecante;
II – a sede da jurisdição de um e de outro;
III – o fim para que é feita a citação, com todas as especificações;
IV – o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer.
Art. 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado o “cumpra-se” e de feita a citação por mandado do juiz deprecado.

Juízo deprecado x juízo deprecante

Muitas vezes os termos deprecado e deprecante confundem os alunos novatos
ou aqueles que nunca estudaram citações e intimações. É interessante fazer uma
breve observação para evitar confusões. Veja abaixo:
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Ou seja: deprecante é o juiz que “pede” a execução de um ato processual em
outra comarca, enquanto que deprecado é o juiz que recebe esse pedido e cuida
de sua execução.

Réu fora do território do juiz deprecado

Pode ser que o juiz deprecado identifique que o réu não está em sua comarca
nem na comarca de origem e sim em uma terceira comarca, sujeito à jurisdição de
um outro magistrado.
Nessa situação, estaremos diante da chamada carta precatória itinerante,
que nada mais é do que o encaminhamento da carta precatória original ao terceiro
juízo, sem necessidade de retorno ao juízo deprecante, de modo a gerar economia processual.
É o que rege o art. 355, em seu § 1º:
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§ 1º Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a
este remeterá o juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja
tempo para fazer-se a citação.

Ademais, o § 2º do mesmo artigo preconiza que, caso o oficial de justiça venha
a perceber que o réu está se escondendo da citação, deve devolver os autos ao juízo de origem, para que este promova uma outra modalidade de citação, que ainda
iremos estudar: a citação por hora certa.
§ 2º Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida, para o fim previsto no art. 362.

Citação: via telegráfica

O art. 356, por sua vez, prevê que, em caso de urgência, a carta precatória
pode ser expedida por via telegráfica (ou seja, por meio de telegrama), observados
os seguintes requisitos:
Art. 356. Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos
enumerados no art. 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará.

Via telegráfica não é meio eletrônico. O CPP não admite citação realizada por meio
eletrônico. Então, nada de citação realizada por e-mail, por exemplo.

Citação de militares

A citação de acusado militar se dá na forma do art. 358 do CPP:
Art. 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço.
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O magistrado encaminhará ofício ao superior hierárquico do militar, o qual entrega a citação ao acusado. O objetivo desse procedimento, de acordo com a doutrina, é evitar que o oficial de justiça ingresse no quartel à procura do réu, de modo
a respeitar a hierarquia, a disciplina e a chamada intangibilidade do quartel.
Citação de funcionário público

Caso o réu seja funcionário público, a citação deve seguir o que rege o art. 359
do CPP:
Art. 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo, como acusado, será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição.

Sobre o artigo acima, para fins de prova, não é necessário elaborar muito. Basta
conhecer o teor do art. 359 em sua literalidade.

Os examinadores gostam muito de afirmar que a citação do funcionário público
deve ser entregue a seu chefe de repartição. Isso está errado.

Ao contrário do que acontece na citação de militar, a citação de funcionário público é entregue a ele próprio, apenas existindo a necessidade de também notificar
o chefe de repartição.
Citação de réu preso

A citação de réu preso é outro tópico simples e que tem altíssima recorrência
em provas. Está prevista no art. 360 do CPP, a saber:
Art. 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado.
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Não há muito o que elaborar. O réu preso simplesmente será citado pessoalmente, da mesma forma que o réu solto, por meio de mandado, entretanto, no
estabelecimento onde se encontrar detido.

Citação por edital

Temos, ainda, a possibilidade de que o acusado não seja encontrado. Ele pode
estar em local incerto ou mesmo se escondendo do oficial de justiça.
Citar por edital é uma medida excepcional: só pode ser utilizada caso o judiciário tenha recorrido a todas as formas possíveis e ainda assim não tenha
localizado o acusado.
Esse requisito existe, pois, a citação por edital, segundo a doutrina, é uma forma de citação ficta ou presumida, na qual apenas se presume que o réu teve
ciência de sua citação (não há confirmação desse fato), o que é algo por si só bastante gravoso.
Vejamos o que estabelece o CPP:
Art. 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias.

O prazo é de 15 dias. Os examinadores vivem mudando esse prazo na elaboração
de questões. Fique atento!

Na prática, a citação por edital funciona da seguinte forma: o edital é publicado
em um jornal de grande circulação, na imprensa oficial do Estado (Diário Oficial)
ou mesmo no fórum.
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Entretanto, segundo o STF, basta que o edital seja afixado no átrio do
fórum, e que seja publicado no diário oficial, onde houver a publicação deste, é
claro. A publicação em imprensa comum (jornal de grande circulação), portanto, é
opcional.
Requisitos da citação por edital
Art. 365. O edital de citação indicará:
I – o nome do juiz que a determinar;
II – o nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como
sua residência e profissão, se constarem do processo;
III – o fim para que é feita a citação;
IV – o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer;
V – o prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver,
ou da sua afixação.
Parágrafo único. O edital será afixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será
publicado pela imprensa, onde houver, devendo a afixação ser certificada pelo oficial
que a tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão,
da qual conste a página do jornal com a data da publicação.

Súmula 366/STF

A súmula 366/STF está relacionada com o tópico citação por edital e merece ser
lida:
Súmula 366/STF
“Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora
não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se
baseia.”

Note que se torna suficiente que o edital faça constar o artigo da Lei Penal
pelo qual o réu está sendo processado. Não há necessidade de que seja apresentado, no edital, um resumo ou descrição da denúncia ou queixa relacionadas ao
caso.
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Súmula 351/STF
Ainda sobre o tema citação por edital, a Súmula 351 do STF também é recorrente em concursos públicos:
Súmula 351/STF
“É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em
que o juiz exerce a sua jurisdição.”

Tal Súmula só confirma a premissa do art. 360 do CPP: se o réu está preso, deve
ser citado pessoalmente.
Lei n. 9.099/1995 e citação por edital
Outra excepcionalidade em relação à citação por edital está no processo dos
Juizados Especiais Criminais, regidos pela Lei n. 9.099/1995, por expressa determinação do próprio diploma legal, que prevê a impossibilidade de citação por edital
nos processos regidos por tal norma.

Não é aplicável a citação por edital no âmbito da Lei n. 9.099/1995.

Citação por hora certa

Mais uma modalidade que merece atenção especial. A citação por hora certa
está prevista no art. 362 do CPP. Vejamos:
Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos
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arts. 227 a 229 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
(Redação dada pela Lei n. 11.719, de 2008).
Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer,
ser-lhe-á nomeado defensor dativo.

A citação por hora certa também é um formato de citação ficta ou presumida,
assim como a citação por edital. A diferença entre ambos os institutos é simples:

A previsão do procedimento para a citação por hora certa, ao contrário do que
prevê o CPP, atualmente, é regulada nos arts. 252, 253 e 254 do novo CPC (de
2015), e não mais pelos arts. 227 a 229, que se referem ao antigo CPC de 1973.

Eventualmente, o examinador afirma que a citação com hora certa segue a forma
prevista expressamente no Código de Processo Penal. Isso não é verdade! O CPP
orienta o intérprete a buscar a forma estabelecida no CPC!

Apenas para ciência (pois dificilmente tal conteúdo será objeto de prova), vejamos o que estabelece o CPC sobre a citação por hora certa:
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Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando
em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação,
intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil
imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.
Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso,
será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo
despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.
§ 1º Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das
razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em
outra comarca, seção ou subseção judiciárias.
§ 2º A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da
família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.
§ 3º Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa
da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.
§ 4º O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado
curador especial se houver revelia.
Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao
réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada
do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de
tudo ciência.

Mais uma vez: dificilmente o examinador abordará o conteúdo procedimental da
citação por hora certa, que poderia ensejar uma chuva de recursos, principalmente,
em editais cujo conteúdo programático não abrange o CPC.

Nulidades e citação

Agora que você já conhece as modalidades de citação, é importante discorrer
sobre sua importância para o exercício do devido processo legal. A citação está
diretamente relacionada com a ampla defesa e o contraditório, de modo que a doutrina considera que a falta de citação do acusado resulta em nulidade absoluta
no processo penal.
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A citação deficiente ou incompleta, no entanto, opera mera nulidade relativa
do feito.

Exceção (STF)
Mesmo havendo nulidade absoluta na ausência de citação, o STF já se posicionou anteriormente no sentido de que se o réu comparece espontaneamente à audiência de interrogatório, sem ter sido citado, ocorre a convalidação do ato, de
modo a sanar a nulidade que antes existia.
Horário
A citação (bem como a intimação) pode ser realizada a qualquer dia e a qualquer hora, devendo respeitar apenas a inviolabilidade do domicílio.
Citação e suspensão do processo

Caso o acusado citado por edital não compareça ou constitua advogado, o CPP
determina que o processo fique suspenso, bem como a contagem do prazo
prescricional.
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Este é outro tópico que despenca em provas de concursos.

Tal suspensão não impede que o magistrado realize a produção antecipada de
provas urgentes ou que decrete a prisão preventiva do acusado.
É o que rege o art. 366 do CPP:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar
prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.

Apesar da previsão do art. 366, o STJ entende que a decisão que determine a
produção antecipada de provas, no caso do art. 366, deve ser fundamentada,
não bastando o decurso do prazo para ensejar tal excepcionalidade.
Tal entendimento também foi ratificado pelo STF, o que consta no Informativo
806 emitido pela Suprema Corte.

Não comparecimento injustificado

Pode acontecer ainda que o réu, regularmente citado ou intimado, deixe de
comparecer aos atos processuais sem motivo justificado. Nesse caso, é importante
observar que o processo seguirá regularmente seu curso sem a presença do acusado.
Tal hipótese também se aplica em caso de mudança de endereço sem comunicação ao juízo.
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Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso
de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Note ainda que, embora o processo siga à revelia do acusado, este ainda terá
direito a um defensor – o juiz deverá nomear um defensor dativo para a sua
representação – de modo a respeitar a previsão do art. 261 do CPP.

2. Intimação
O próximo instituto que precisamos estudar é o da intimação.

Conceito

A intimação nada mais é do que a comunicação a respeito de um ato processual,
que pode já ter sido praticado ou ser um ato futuro.
Existe, inclusive, uma diferenciação doutrinária a esse respeito, sendo que existe a diferenciação entre a notificação (quando estamos diante de um ato futuro,
caracterizando verdadeira convocação para participar de um ato processual) e a
intimação (comunicação sobre ato já praticado).
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O CPP não faz a diferenciação entre os dois institutos, nomeando a ambos como
intimação. Apenas a doutrina é que faz a distinção.

Procedimento

As normas que regem o procedimento de intimação no CPP são sucintas (abrangem apenas três artigos), que merecem ser lidos em sua integralidade. Vejamos:
Art. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam
tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto
no Capítulo anterior. (Redação dada pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996)
§ 1º A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente
far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado. (Incluído pela Lei n. 9.271, de
17.4.1996)
§ 2º Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação
far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado, ou via postal com comprovante de
recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo. (Redação dada pela Lei n. 9.271, de
17.4.1996)
§ 3º A intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a aplicação a que alude o § 1o.
(Incluído pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996)
§ 4º A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal. (Incluído
pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996)
Art. 371. Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida,
observado o disposto no art. 357.
Art. 372. Adiada, por qualquer motivo, a instrução criminal, o juiz marcará desde logo,
na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se
lavrará termo nos autos.

Observe, ainda, que o regimento das citações, por força do art. 370, deve
ser observado para a realização de intimações, no que couber.
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Observações importantes:

Contagem de prazos no caso de intimação do membro do MP

Segundo o STF e o STJ, o prazo processual começa a contar do momento em
que os autos entram no gabinete do Ministério Público, independentemente do promotor de justiça ter acesso imediato a tais peças.
Além disso, embora o CPP preconize a intimação pessoal do membro do MP,
quando este atua protocolando uma petição, é possível a sua intimação, o que torna desnecessária a sua intimação pessoal posterior (art. 371).

Carta rogatória

Para finalizar o nosso estudo, é importante que você conheça o instituto da carta
rogatória, prevista nos arts. 368 e 369 do CPP.
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A carta rogatória nada mais é do que o meio utilizado para alcançar um acusado
que se encontra em outro país.

Não confunda carta rogatória com carta precatória. A carta rogatória tem caráter
internacional.

Vejamos o que estabelece o Código de Processo Penal:
Art. 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante
carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento.
(Redação dada pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996)
Art. 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória.

O conteúdo das normas acima é muito simples, necessitando apenas de duas
observações:
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RESUMO
Citação
• Citação é o chamamento do réu a juízo, dando-lhe ciência do ajuizamento de
ação, imputando-lhe a prática de um crime, bem como oferecendo a oportunidade de se defender pessoalmente e através de defesa técnica.
• A citação completa a formação do processo.
Modalidades de citação

Regra geral
• Citação por mandado, pessoal ou real.
Requisitos da citação por mandado
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Citação por precatória
• Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será
citado mediante precatória.

Requisitos da citação por precatória
• O juiz deprecado e o juiz deprecante;
• A sede da jurisdição de um e de outro;
• O fim para que é feita a citação, com todas as especificações;
• O juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer.
Requisitos da citação por precatória

Citação pela via telegráfica
• Art. 356. Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos enumerados no art. 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois
de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará.
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Citação de militar
• A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço.
Citação de funcionário público
• O dia designado para funcionário público comparecer em juízo, como acusado, será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição.
Citação de réu preso
• Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado.
Citação por edital
• Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 dias.
• O edital é publicado em um jornal de grande circulação, na imprensa oficial
do Estado (Diário Oficial) ou mesmo no fórum.
• Segundo o STF, basta que o edital seja afixado no átrio do fórum, e que seja
publicado no diário oficial.
• Não é aplicável a citação por edital no âmbito da Lei n. 9.099/1995.
Requisitos da citação por edital
• O nome do juiz que a determinar;
• O nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem
como sua residência e profissão, se constarem do processo;
• O fim para que é feita a citação;
• O juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer;
• O prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se
houver, ou da sua afixação. Em regra, é necessário laudo definitivo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

25 de 68

DIREITO PROCESSUAL PENAL
Citações e Intimações
Prof. Douglas Vargas

Citação por hora certa
• Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa.
Nulidades na citação

Horário para citação
• A citação (bem como a intimação) pode ser realizada a qualquer dia e a qualquer hora, devendo respeitar apenas a inviolabilidade do domicílio.
Citação e suspensão do processo
• Caso o acusado citado por edital não compareça ou constitua advogado, o
CPP determina que o processo fique suspenso, bem como a contagem do
prazo prescricional.
Não comparecimento injustificado
• O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado,
ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao
juízo.
Súmula 366/STF
“Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não
transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia.”
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Súmula 351/STF
“É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em
que o juiz exerce a sua jurisdição.”

Intimação
• A intimação nada mais é que a comunicação a respeito de um ato processual
– que pode já ter sido praticado, ou ser um ato futuro;
• O CPP não faz a diferenciação entre intimação e notificação.
Carta rogatória
• Meio utilizado para alcançar um acusado que se encontra em outro país.
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QUESTÕES DE CONCURSO
Questão 1    (VUNESP/TJSP/ESCREVENTE) Estabelece o CPP em seu art. 353 que,
quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado
mediante
a) precatória.
b) carta com aviso de recebimento, “de mão própria”.
c) edital.
d) videoconferência.
e) qualquer meio que o juiz entenda idôneo.
Questão 2    (VUNESP/TJSP/ESCREVENTE) Em que momento a lei processual penal
(CPP, art. 363) considera que o processo completa sua formação?
a) Constituição de defensor após a citação.
b) Citação do acusado.
c) Recebimento da denúncia.
d) Apresentação de resposta escrita.
e) Juntada do mandado de citação aos autos.
Questão 3    (VUNESP/TJSP/ESCREVENTE) Nos termos do art. 351 do CPP, quando o
réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que houver ordenado a citação,
esta se fará por
a) mandado.
b) meio eletrônico.
c) qualquer meio que atinja a finalidade.
d) carta com aviso de recebimento (AR) ou telegrama.
e) carta simples.
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Questão 4    (VUNESP/TJSP/ESCREVENTE) Nos termos do quanto expressamente
prescreve o art. 366 do CPP, se o acusado, citado por edital, não comparecer nem
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes. Nessa hipótese, presentes os requisitos atinentes à respectiva modalidade detentiva e com base unicamente no dispositivo de lei citado, está autorizado o juiz a
decretar a prisão do acusado?
a) Sim, desde que o acusado já tenha sido anteriormente condenado por outro
crime.
b) Não, nunca.
c) Sim, a prisão preventiva.
d) Sim, a prisão temporária.
e) Sim, desde que o crime seja inafiançável.
Questão 5    (VUNESP/PC-SP/DELEGADO) Quando o réu estiver fora do território da
jurisdição processante,
a) será citado mediante carta precatória.
b) será citado por hora certa.
c) será julgado à revelia.
d) deverá ser dispensado de comparecer nas audiências, devendo ser interrogado
por videoconferência.
e) deverá solicitar que o processo seja remetido para a comarca de sua residência, a fim de que possa se defender melhor dos fatos que lhe são imputados na
denúncia.
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Questão 6    (VUNESP/TJSP/ESCREVENTE) No tocante à citação, assinale a alternativa correta.
a) O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado.
b) Se o réu estiver preso, sua citação far-se-á por precatória.
c) Se o réu não for encontrado, será citado, por edital, com o prazo de 5 (cinco)
dias.
d) Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será
citado mediante mandado de citação expedido pelo juiz processante.
e) A citação inicial far-se-á por precatória, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado.
Questão 7    (VUNESP/TJSP/ESCREVENTE) Estabelece o art. 366 do CPP que o acusado citado por edital que não comparece nem nomeia defensor
a) será declarado revel, com consequente nomeação de defensor dativo, o qual
acompanhará o procedimento até seu final.
b) será declarado revel, admitindo-se verdadeiros os fatos articulados na denúncia
ou queixa.
c) terá, obrigatoriamente, decretada prisão preventiva em seu desfavor.
d) terá o processo e o curso do prazo prescricional suspensos.
e) será intimado por hora certa.
Questão 8    (VUNESP/TJSP/ESCREVENTE) Considere as seguintes situações com
relação à citação: réu militar; réu que não é encontrado; réu que se oculta para
não ser citado. Assinale a alternativa que traz, correta e respectivamente, as modalidades de citação que estão adequadas às três situações mencionadas, nos termos
dos arts. 351 a 369 do Código de Processo Penal.
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a) Por correio; por hora certa; por edital.
b) Por carta de ordem; por edital; por rogatória.
c) Pessoal, por mandado; por hora certa; por hora certa.
d) Por intermédio do chefe de serviço; por edital; por hora certa.
e) Por intermédio do chefe de serviço; por hora certa; por correio.
Questão 9    (VUNESP/TJMT/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Se o réu estiver condenado e
preso, e for ordenada judicialmente sua citação em razão de um novo processo
a) deverá ser realizada por edital.
b) deverá ser realizada por carta precatória.
c) deverá ser realizada pessoalmente.
d) não poderá ser realizada senão por intermédio do chefe do estabelecimento
prisional.
e) não poderá ser realizada até que seja cumprida a pena que ensejou a prisão.
Questão 10    (VUNESP/TJMT/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Todo mandado de citação necessariamente contém:
I – nome completo do réu;
II – subscrição do escrivão e a rubrica do juiz;
III – finalidade.
Está correto o contido em
a) III, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
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Questão 11    (VUNESP/TJSP/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Ao efetuar uma citação por
mandado, o oficial de justiça deverá
a) tão somente entregar o mandado ao réu, pessoalmente.
b) após citar pessoalmente o réu, adverti-lo de que caso deixe de comparecer ao
ato sem motivo justificado, ser-lhe-á nomeado um defensor, e o processo seguirá
sem a sua presença.
c) entregar o mandado ao réu pessoalmente e lavrar certidão de sua aceitação ou
recusa.
d) proceder à leitura do mandado ao réu e entregar-lhe a contrafé, e ainda, certificar a entrega da contrafé e de sua aceitação ou recusa.
e) fazer com que o réu faça aposição de ciente no original do mandado.
Questão 12    (FCC/TRF3/ANALISTA JUDICIÁRIO) Aristides foi denunciado pela prática do delito de apropriação indébita previdenciária. Procurado para ser citado em
sua residência, não foi localizado. Aristides foi então citado por edital. Não respondeu à citação, nem constituiu advogado. Diante disso, o juiz deverá
a) determinar a suspensão do processo e do curso prescricional.
b) determinar tão somente a suspensão do processo.
c) determinar a suspensão do processo e, por isso, decretar a prisão preventiva
de Aristides.
d) nomear defensor dativo para apresentação de resposta.
e) determinar a citação de Aristides com hora certa.
Questão 13    (FCC/MPE-MA/ANALISTA) Verificando que o réu se oculta para não ser
citado, o oficial certificará a ocorrência e
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a) comunicará o fato à polícia, que procederá a sua citação.
b) comunicará o fato à polícia, que efetuará a sua prisão.
c) o réu será citado por edital com prazo de 30 dias.
d) procederá à citação com hora certa.
e) o réu será citado por edital, com prazo de 15 dias.
Questão 14    (FCC/TJPE/ANALISTA) O defensor constituído do acusado foi pessoalmente intimado para praticar determinado ato processual no prazo de 5 dias no
dia 06 de setembro de 2011, terça-feira. Dia 7 de setembro foi feriado nacional.
Os dias 8 e 9 de setembro foram dias úteis. Dia 10 foi sábado e 11 foi domingo. O
prazo processual terá início no dia
a) 8 e vencimento no dia 12 de setembro.
b) 6 e vencimento no dia 13 de setembro.
c) 8 e vencimento no dia 13 de setembro.
d) 7 e vencimento no dia 12 de setembro.
e) 9 e vencimento no dia 13 de setembro.
Questão 15    (FCC/TRE-PE/ANALISTA) A respeito da citação, considere:
I – Não cabe citação com hora certa no processo penal.
II – A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço.
III – Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado.
Está correto o que consta SOMENTE em
a) I.
b) I e II.
c) I e III.
d) II e III.
e) III.
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Questão 16    (FCC/TJ-PE/JUIZ) A citação
a) é admissível por hora certa, estabelecendo a legislação processual penal forma
específica e determinada.
b) do réu preso é dispensável, bastando a requisição.
c) procedida por edital de réu preso em outra unidade da federação é nula, segundo entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal.
d) procedida pessoalmente não conduz à suspensão do processo se o réu deixar de
comparecer a algum ato.
e) é inadmissível por carta precatória.
Questão 17    (FCC/TRF4/ANALISTA JUDICIÁRIO) Tício está residindo na França,
mas em endereço desconhecido. Nesse caso, a sua citação far-se-á por
a) edital.
b) carta rogatória.
c) carta precatória.
d) carta com aviso de recebimento.
e) hora certa no respectivo consulado.
Questão 18    (CESPE/TRE-MT/ANALISTA JUDICIÁRIO) De acordo com o entendimento dos tribunais superiores a respeito das comunicações dos atos processuais,
assinale a opção correta em relação a citações e intimações.
a) A citação por edital será válida, ainda que não transcreva a denúncia, bastando
indicar o dispositivo da lei penal.
b) Em se tratando de processo penal, a contagem dos prazos inicia-se na data da
juntada do mandado aos autos.
c) Publicado ato processual com efeito de intimação em uma sexta-feira, nessa
mesma data se iniciará a contagem do prazo judicial.
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d) É nula a citação editalícia de réu preso em unidade da Federação diversa daquela onde o magistrado que a tenha determinado exerce a sua jurisdição.
e) A falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha
implica nulidade absoluta do processo.
Questão 19    (CESPE/TJ-RO/ANALISTA JUDICIÁRIO) No que concerne às citações e
às intimações, assinale a opção correta.
a) O acusado que estiver em lugar conhecido no estrangeiro será citado mediante
carta precatória, suspendendo-se o processo e o curso do prazo de prescrição até
o efetivo cumprimento.
b) A citação do réu por hora certa autoriza o juiz a suspender o processo e o prazo
prescricional, podendo o magistrado determinar a produção antecipada das provas
consideradas urgentes, caso o réu citado não compareça nem constitua advogado.
c) A intimação pode ser feita em qualquer dia e a qualquer hora, sem exceção. Tratando-se de intimação de militar e de funcionário público, esta deve ser efetivada
por intermédio de superior hierárquico.
d) Caso o réu oculte-se para não receber a comunicação processual, admite-se a
intimação desse réu por edital.
e) O acusado que não comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo, quando citado ou intimado pessoalmente, sofrerá os efeitos processuais do
prosseguimento do processo sem a sua presença.
Questão 20    (CESPE/TRE-MT/ANALISTA JUDICIÁRIO) Pedro, funcionário público
civil, está sendo processado como incurso no art. 312, caput, do Código Penal (peculato), por haver-se apropriado de dinheiro, de que tinha a posse em razão do
cargo, em proveito próprio. Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, o juiz da
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vara criminal, pela qual tramita o processo, determinou sua citação para oferecimento de sua defesa prévia.
Em face da situação hipotética acima, assinale a opção que corresponda à correta
maneira de se promover a citação de Pedro
a) Por meio de ofício requisitório ao superior hierárquico, que deve confirmar ao
juiz a ciência do acusado.
b) Por mandado de citação para o servidor e notificação para o chefe.
c) Por meio da requisição do réu.
d) Por mandado de citação para o chefe e notificação para o servidor.
e) Por mandado de citação ao servidor e ofício requisitório ao superior hierárquico.
Questão 21    (NUCEPE/SEJUS/AGEPEN) Quanto às citações e intimações, marque a
alternativa CORRETA.
a) a citação inicial do réu é realizada por publicação no diário da justiça ou em jornal de grande circulação.
b) a citação inicial do réu é realizada por mandado, ou quando o réu estiver no
estrangeiro, por carta precatória.
c) a citação inicial do réu é realizada por mandado, ou quando o réu estiver fora do
território da jurisdição do juiz processante, por carta precatória.
d) no caso de réu preso, a sua citação será feita diretamente ao diretor do estabelecimento penitenciário no qual estiver cumprindo pena.
e) a citação do militar dar-se-á pessoalmente.
Questão 22    (FAURGS/TJ-RS/ASSESSOR JURÍDICO) Sobre citação, intimação e
notificação, assinale a alternativa correta.
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a) Se o réu estiver preso, será citado por intermédio de seu defensor.
b) Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, o
processo seguirá sem sua presença, devendo o juiz nomear defensor para patrocinar a sua defesa.
c) Se o acusado se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação por edital.
d) Será pessoal a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado.
e) No Código de Processo Penal, não há previsão de intimação da sentença por
edital.
Questão 23    (MPDFT/MPDFT/PROMOTOR DE JUSTIÇA) Leia os itens e marque o
INCORRETO:
a) A possibilidade de citação por hora certa está prevista no Código de Processo
Penal.
b) No caso de citação por edital, se o réu não comparecer, mas nomear defensor
público, o feito pode ter seu curso normal, podendo ser condenado ao final.
c) A citação de um réu brasileiro que se encontra escondido dentro de uma embaixada estrangeira em Brasília deve ser realizada por carta rogatória, suspendendo-se o prazo prescricional.
d) No caso de réu preso, a intimação da sentença condenatória deve ser feita tanto
ao réu quanto ao advogado.
e) O Código de Processo Penal não exige a citação pessoal do réu preso, bastando
seja requisitada ao diretor do presídio sua apresentação em juízo.
Questão 24    (FGV/TJ-RO/TÉCNICO JUDICIÁRIO) O princípio da ampla defesa, previsto constitucionalmente, impõe que o acusado seja cientificado do início do pro-
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cesso e de todo o seu desenvolvimento. A ciência da ação penal proposta é realizada através da citação, quando o denunciado toma conhecimento da imputação
delitiva. Sobre o instituto, é correto afirmar que:
a) quando o réu estiver em local conhecido, mas fora da unidade da federação do
juiz processante, será citado por edital;
b) o edital de citação poderá indicar os sinais característicos, residência e profissão
do denunciado, ainda que não seja conhecido seu nome;
c) estando o réu em local incerto e não sabido, deverá ser realizada citação com
hora certa;
d) o Código de Processo Penal não admite o instituto da citação com hora certa;
e) se o acusado, citado por edital, não comparecer e nem constituir advogado, o
processo ficará suspenso, em que pese o prazo prescricional continue a correr.
Questão 25    (FGV/TJ-RO/OFICIAL DE JUSTIÇA) Analise as situações narradas a
seguir:
I – Caio foi denunciado pela prática de um crime de roubo, estando preso na
mesma unidade da Federação do juízo processante em virtude de outro processo.
II – Tício foi denunciado pela prática de um crime de estupro, mas reside em
endereço certo em Estado brasileiro diverso daquele perante o qual foi denunciado.
III – Mévio foi denunciado pela prática de um crime de peculato, mas o oficial de
justiça foi a sua residência por 04 vezes e certificou que ele reside no local,
mas está se ocultando para não ser citado.
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Considerando as hipóteses narradas, é correto afirmar que a citação de Caio, Tício
e Mévio deverá ser realizada, respectivamente:
a) pessoalmente, por carta precatória e por edital;
b) pessoalmente, por carta rogatória e por edital;
c) por edital, por carta precatória e por edital;
d) pessoalmente, por edital e com hora certa;
e) pessoalmente, por carta precatória e com hora certa.
Questão 26    (FGV/TJ-SC/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Marcus, portador de maus antecedentes, foi denunciado pela prática do crime de receptação cometido em
06.01.2015. Considerando a pena cominada ao delito, o juiz concedeu a liberdade
provisória ao agente, permitindo que ele respondesse ao processo em liberdade.
Ocorre que, no dia 19.01.2015, Marcus novamente foi preso em flagrante pela
prática de um crime de roubo, na mesma cidade, sendo tal prisão devidamente
convertida em preventiva. No dia 22.01.2015 determinou o juiz, nos autos da ação
penal pela prática do crime de receptação, a citação de Marcus para apresentação
de resposta à acusação. Nesse caso, deverá ser realizada a citação:
a) pessoal, pois o réu se encontra preso no momento da realização do ato;
b) por carta precatória, pois o réu está na penitenciária e não em sua residência;
c) por edital, considerando que o réu não será encontrado em seu endereço residencial;
d) pessoal, pois o crime é de ação penal pública, diferente do que ocorreria se fosse de ação penal privada;
e) por edital, pois o réu apenas se encontra preso em virtude de ação penal diversa.
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Questão 27    (FGV/TJ-BA/TÉCNICO JUDICIÁRIO) O processo penal seguirá sem a
presença do acusado que citado ou intimado:
a) pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer com motivo justificado;
b) por publicação para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado;
c) pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado;
d) por publicação para qualquer ato, deixar de dar andamento ao processo;
e) pessoalmente para o ato inicial, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Questão 28    (FGV/TJ-RJ/ANALISTA JUDICIÁRIO) A comunicação processual poderá ser efetuada por meio de diferentes atos a depender de sua finalidade. Um desses atos é a citação. Sobre o tema, é correto afirmar que:
a) a citação válida é causa interruptiva da prescrição penal;
b) estando o réu fora do território da jurisdição do juiz processante, caberá sua
citação através do correio eletrônico;
c) o mandado de citação deverá conter necessariamente o nome completo do réu,
bem como sua completa qualificação;
d) o réu com endereço certo no estrangeiro será citado por carta precatória;
e) não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não
transcreva a denúncia.
Questão 29    (FGV/TJ-RJ/ANALISTA JUDICIÁRIO) Bruno foi preso em flagrante pela
prática do crime de extorsão mediante sequestro. Com a prisão em flagrante convertida em preventiva, ficou o réu preso durante toda a instrução, situação que
permanece. A complexidade do caso fez com que o magistrado abrisse prazo para
que o Ministério Público e a Defensoria Pública apresentassem suas alegações finais
escritas, sendo a sentença proferida posteriormente. Dessa decisão, deverão ser
Bruno, o Defensor Público e o Ministério Público intimados, respectivamente:
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a) pessoalmente, todos;
b) por edital; pessoalmente; pessoalmente;
c) por publicação no órgão oficial competente, todos;
d) pessoalmente; por publicação no órgão oficial competente; pessoalmente;
e) por edital; por publicação no órgão oficial competente; pessoalmente.
Questão 30    (FGV/TJ-RJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Foi oferecida e recebida denúncia
em desfavor de Leonardo pela prática do crime de roubo. O oficial de justiça Carlos
compareceu em três oportunidades ao endereço do réu em busca de realizar sua
citação, não o encontrando, porém. Constatando que Leonardo buscava, na verdade, se ocultar, certificou tal fato. Diante disso, procederá o oficial a citação:
a) através dos correios, com aviso de recebimento;
b) por edital;
c) por hora certa;
d) por telefone;
e) por carta rogatória.
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GABARITO COMENTADO
Questão 1    (VUNESP/TJSP/ESCREVENTE) Estabelece o CPP em seu art. 353 que,
quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado
mediante
a) precatória.
b) carta com aviso de recebimento, “de mão própria”.
c) edital.
d) videoconferência.
e) qualquer meio que o juiz entenda idôneo.

Letra a.
Conforme rege o art. 353 do CPP, o réu fora de território de jurisdição do juiz processante deve ser citado mediante carta precatória.

Questão 2    (VUNESP/TJSP/ESCREVENTE) Em que momento a lei processual penal
(CPP, art. 363) considera que o processo completa sua formação?
a) Constituição de defensor após a citação.
b) Citação do acusado.
c) Recebimento da denúncia.
d) Apresentação de resposta escrita.
e) Juntada do mandado de citação aos autos.

Letra b.
A literalidade do art. 363 do CP determina que o processo completa sua formação
quando ocorre a citação acusado. Questão básica. Não pode errar de forma alguma! Basta ler a letra do CPP para acertar.
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Questão 3    (VUNESP/TJSP/ESCREVENTE) Nos termos do art. 351 do CPP, quando o
réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que houver ordenado a citação,
esta se fará por
a) mandado.
b) meio eletrônico.
c) qualquer meio que atinja a finalidade.
d) carta com aviso de recebimento (AR) ou telegrama.
e) carta simples.

Letra a.
Art. 351 CPP: “A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território
sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado.”

Mais uma vez, o examinador cobrando apenas a leitura do texto de lei.

Questão 4    (VUNESP/TJSP/ESCREVENTE) Nos termos do quanto expressamente
prescreve o art. 366 do CPP, se o acusado, citado por edital, não comparecer nem
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes. Nessa hipótese, presentes os requisitos atinentes à respectiva modalidade detentiva e com base unicamente no dispositivo de lei citado, está autorizado o juiz a
decretar a prisão do acusado?
a) Sim, desde que o acusado já tenha sido anteriormente condenado por outro
crime.
b) Não, nunca.
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c) Sim, a prisão preventiva.
d) Sim, a prisão temporária.
e) Sim, desde que o crime seja inafiançável.

Letra c.
Vejamos o que prevê o art. 366 do CPP:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar
prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.

Questão 5    (VUNESP/PC-SP/DELEGADO) Quando o réu estiver fora do território da
jurisdição processante,
a) será citado mediante carta precatória.
b) será citado por hora certa.
c) será julgado à revelia.
d) deverá ser dispensado de comparecer nas audiências, devendo ser interrogado
por videoconferência.
e) deverá solicitar que o processo seja remetido para a comarca de sua residência, a
fim de que possa se defender melhor dos fatos que lhe são imputados na denúncia.

Letra a.
Veja como os examinadores gostam de abordar o teor do art. 353 do CPP. Não tem
segredo: réu fora do território de jurisdição processante deve ser citado mediante
carta precatória.
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Questão 6    (VUNESP/TJSP/ESCREVENTE) No tocante à citação, assinale a alternativa correta.
a) O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado.
b) Se o réu estiver preso, sua citação far-se-á por precatória.
c) Se o réu não for encontrado, será citado, por edital, com o prazo de 5 (cinco)
dias.
d) Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será
citado mediante mandado de citação expedido pelo juiz processante.
e) A citação inicial far-se-á por precatória, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado.

Letra a.
Vamos analisar caso a caso:
a) Certa. O examinador simplesmente copiou e colou o art. 367 do CPP.
b) Errada. Art. 360 CPP: citação de réu preso deve ser citado pessoalmente.
c) Errada. O prazo é de 15 dias, e não de 5.
d) Errada. Deverá ser citado mediante carta precatória, e não mandado de citação.
e) Errada. A citação inicial far-se-á por mandado, e não por precatória!

Questão 7    (VUNESP/TJSP/ESCREVENTE) Estabelece o art. 366 do CPP que o acusado citado por edital que não comparece nem nomeia defensor
a) será declarado revel, com consequente nomeação de defensor dativo, o qual
acompanhará o procedimento até seu final.
b) será declarado revel, admitindo-se verdadeiros os fatos articulados na denúncia
ou queixa.
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c) terá, obrigatoriamente, decretada prisão preventiva em seu desfavor.
d) terá o processo e o curso do prazo prescricional suspensos.
e) será intimado por hora certa.

Letra d.
O acusado citado por edital que não comparece nem nomeia defensor, por força do
art. 366 do CPP, terá o processo e o curso do prazo prescricional suspensos.

Questão 8    (VUNESP/TJSP/ESCREVENTE) Considere as seguintes situações com
relação à citação: réu militar; réu que não é encontrado; réu que se oculta para
não ser citado. Assinale a alternativa que traz, correta e respectivamente, as modalidades de citação que estão adequadas às três situações mencionadas, nos termos
dos arts. 351 a 369 do Código de Processo Penal.
a) Por correio; por hora certa; por edital.
b) Por carta de ordem; por edital; por rogatória.
c) Pessoal, por mandado; por hora certa; por hora certa.
d) Por intermédio do chefe de serviço; por edital; por hora certa.
e) Por intermédio do chefe de serviço; por hora certa; por correio.

Letra d.
Vejamos o que deve acontecer em cada caso:
Réu militar: deve ser citado por intermédio do chefe de serviço (art. 358, CPP).
Réu que não é encontrado: deve ser citado por edital, 15 dias de prazo (art. 361,
CPP).
Réu que se oculta para não ser citado: deve ser citado com hora certa (art. 362,
CPP).
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Questão 9    (VUNESP/TJMT/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Se o réu estiver condenado e
preso, e for ordenada judicialmente sua citação em razão de um novo processo
a) deverá ser realizada por edital.
b) deverá ser realizada por carta precatória.
c) deverá ser realizada pessoalmente.
d) não poderá ser realizada senão por intermédio do chefe do estabelecimento
prisional.
e) não poderá ser realizada até que seja cumprida a pena que ensejou a prisão.

Letra c.
Conforme já observamos, atualmente o réu preso tem o direito de ser citado PESSOALMENTE (art. 360, CPP). Não tem segredo.

Questão 10    (VUNESP/TJMT/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Todo mandado de citação necessariamente contém:
I – nome completo do réu;
II – subscrição do escrivão e a rubrica do juiz;
III – finalidade.

Está correto o contido em
a) III, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

48 de 68

DIREITO PROCESSUAL PENAL
Citações e Intimações
Prof. Douglas Vargas

Letra d.
Quem determina os elementos obrigatórios do mandado de citação é o art. 352
do CPP. No rol de tal norma adjetiva, estão incluídos a subscrição do escrivão e a
rubrica do juiz, bem como a finalidade. Entretanto, embora exista previsão sobre
a inclusão do nome do réu, não há que se falar em nome COMPLETO. Além disso,
caso não se saiba o nome do réu, podem ser usados seus sinais característicos, o
que demonstra que o mandado de citação não necessariamente irá conter o nome
do réu em todos os casos.

Questão 11    (VUNESP/TJSP/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Ao efetuar uma citação por
mandado, o oficial de justiça deverá
a) tão somente entregar o mandado ao réu, pessoalmente.
b) após citar pessoalmente o réu, adverti-lo de que caso deixe de comparecer ao
ato sem motivo justificado, ser-lhe-á nomeado um defensor, e o processo seguirá
sem a sua presença.
c) entregar o mandado ao réu pessoalmente e lavrar certidão de sua aceitação ou
recusa.
d) proceder à leitura do mandado ao réu e entregar-lhe a contrafé, e ainda, certificar a entrega da contrafé e de sua aceitação ou recusa.
e) fazer com que o réu faça aposição de ciente no original do mandado.

Letra d.
Conforme preconiza o art. 357 do CPP, ao entregar o mandado para citar o réu,
deve o oficial de justiça proceder à sua leitura e entregar a contrafé, certificando
ainda a entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa.
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Questão 12    (FCC/TRF3/ANALISTA JUDICIÁRIO) Aristides foi denunciado pela prática do delito de apropriação indébita previdenciária. Procurado para ser citado em
sua residência, não foi localizado. Aristides foi então citado por edital. Não respondeu à citação, nem constituiu advogado. Diante disso, o juiz deverá
a) determinar a suspensão do processo e do curso prescricional.
b) determinar tão somente a suspensão do processo.
c) determinar a suspensão do processo e, por isso, decretar a prisão preventiva
de Aristides.
d) nomear defensor dativo para apresentação de resposta.
e) determinar a citação de Aristides com hora certa.

Letra a.
De novo o art. 366, puro e simples. No caso de réu citado por edital que não venha
a responder a citação ou constituir advogado, deve o juiz determinar a suspenção
do processo e do curso prescricional.

Questão 13    (FCC/MPE-MA/ANALISTA) Verificando que o réu se oculta para não ser
citado, o oficial certificará a ocorrência e
a) comunicará o fato à polícia, que procederá a sua citação.
b) comunicará o fato à polícia, que efetuará a sua prisão.
c) o réu será citado por edital com prazo de 30 dias.
d) procederá à citação com hora certa.
e) o réu será citado por edital, com prazo de 15 dias.

Letra d.
Quando o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça vai certificar a ocorrência e proceder à chamada citação com hora certa (art. 362).
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Questão 14    (FCC/TJPE/ANALISTA) O defensor constituído do acusado foi pessoalmente intimado para praticar determinado ato processual no prazo de 5 dias no
dia 06 de setembro de 2011, terça-feira. Dia 7 de setembro foi feriado nacional.
Os dias 8 e 9 de setembro foram dias úteis. Dia 10 foi sábado e 11 foi domingo. O
prazo processual terá início no dia
a) 8 e vencimento no dia 12 de setembro.
b) 6 e vencimento no dia 13 de setembro.
c) 8 e vencimento no dia 13 de setembro.
d) 7 e vencimento no dia 12 de setembro.
e) 9 e vencimento no dia 13 de setembro.

Letra a.
Embora a contagem de prazos não seja o foco dessa aula, é interessante fazer um
breve comentário sobre o assunto (que costuma ser cobrado de forma mista com o
assunto de citações e intimações).
Os prazos processuais devem ser contados excluindo-se o dia do começo e incluindo o dia do final (a não ser que possuam natureza híbrida, caso em que se deve
incluir o dia do começo).
No caso em tela, o prazo é processual, de modo que se deve excluir o dia do começo (dia 6), regularmente. Assim sendo, o prazo deveria começar a contar no dia
7, porém, tal data é feriado nacional, o que posterga o início da contagem para o
dia 8.
A partir daí, basta contar o prazo, para determinar que o início da contagem será
no dia 8, e o vencimento ocorrerá no dia 12 de setembro.
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Questão 15    (FCC/TRE-PE/ANALISTA) A respeito da citação, considere:
I – Não cabe citação com hora certa no processo penal.
II – A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço.
III – Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado.

Está correto o que consta SOMENTE em
a) I.
b) I e II.
c) I e III.
d) II e III.
e) III.

Letra d.
Vamos analisar caso a caso:
Inciso I → A citação com hora certa é sim cabível no processo penal e está prevista
no art. 362 do CPP.
Inciso II → Art. 358, CPP.
Inciso III → Art. 360, CPP.
Dessa forma, estão corretas as afirmativas II e III.

Questão 16    (FCC/TJ-PE/JUIZ) A citação
a) é admissível por hora certa, estabelecendo a legislação processual penal forma
específica e determinada.
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b) do réu preso é dispensável, bastando a requisição.
c) procedida por edital de réu preso em outra unidade da federação é nula, segundo entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal.
d) procedida pessoalmente não conduz à suspensão do processo se o réu deixar de
comparecer a algum ato.
e) é inadmissível por carta precatória.

Letra d.
Vejamos:
a) Errada. A forma específica e determinada da citação por hora certa está prevista no Código CIVIL (o CPP faz referência ao Código Civil no que diz respeito à forma
de realização de tal procedimento).
b) Errada. A citação do réu preso deve ser pessoal, por expressa previsão legal.
c) Errada. A assertiva faz referência à Súmula 351 do STF, que rege que a citação
de réu preso por edital é nula se realizada na MESMA unidade da Federação (e não
em outra).
d) Correta. É o teor do art. 367 do CPP.
e) Errada. É admissível por precatória em caso de réu fora da jurisdição do juiz
processante.

Questão 17    (FCC/TRF4/ANALISTA JUDICIÁRIO) Tício está residindo na França,
mas em endereço desconhecido. Nesse caso, a sua citação far-se-á por
a) edital.
b) carta rogatória.
c) carta precatória.
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d) carta com aviso de recebimento.
e) hora certa no respectivo consulado.

Letra a.
Quando a citação deve ser feita no estrangeiro, via de regra, utiliza-se da carta
rogatória para sua realização. Entretanto, caso o indivíduo a ser citado não se encontre em local sabido, substitui-se a citação por carta rogatória pela citação por
EDITAL.

Questão 18    (CESPE/TRE-MT/ANALISTA JUDICIÁRIO) De acordo com o entendimento dos tribunais superiores a respeito das comunicações dos atos processuais,
assinale a opção correta em relação a citações e intimações.
a) A citação por edital será válida, ainda que não transcreva a denúncia, bastando
indicar o dispositivo da lei penal.
b) Em se tratando de processo penal, a contagem dos prazos inicia-se na data da
juntada do mandado aos autos.
c) Publicado ato processual com efeito de intimação em uma sexta-feira, nessa
mesma data se iniciará a contagem do prazo judicial.
d) É nula a citação editalícia de réu preso em unidade da Federação diversa daquela onde o magistrado que a tenha determinado exerce a sua jurisdição.
e) A falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha
implica nulidade absoluta do processo.

Letra a.
Questão pesada, que cobrou nada menos do que CINCO Súmulas diferentes do
STF. Vamos aproveitar para estudar cada uma delas:
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a) Certa. É o que rege a Súmula n. 366/STF.
b) Errada. Vide Súmula n. 710/STF:

No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem.

c) Errada. Vide Súmula n. 310/STF:

Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de
intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia
útil que se seguir.

d) Errada. Vide Súmula n. 351/STF:

É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da Federação em
que o juiz exerce a sua jurisdição.

e) Errada. Vide Súmula n. 155/STF:

Relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição
de precatória para inquirição de testemunha.
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É triste ter que ler tantas súmulas e se lembrar de seu teor. Entretanto, lembre-se
sempre: se você fizer o que poucos fazem, estará sempre um passo à frente! Sempre tire um tempo para fazer a leitura das Súmulas relacionadas com a disciplina
em estudo!

Questão 19    (CESPE/TJ-RO/ANALISTA JUDICIÁRIO) No que concerne às citações e
às intimações, assinale a opção correta.
a) O acusado que estiver em lugar conhecido no estrangeiro será citado mediante
carta precatória, suspendendo-se o processo e o curso do prazo de prescrição até
o efetivo cumprimento.
b) A citação do réu por hora certa autoriza o juiz a suspender o processo e o prazo
prescricional, podendo o magistrado determinar a produção antecipada das provas
consideradas urgentes, caso o réu citado não compareça nem constitua advogado.
c) A intimação pode ser feita em qualquer dia e a qualquer hora, sem exceção. Tratando-se de intimação de militar e de funcionário público, esta deve ser efetivada
por intermédio de superior hierárquico.
d) Caso o réu oculte-se para não receber a comunicação processual, admite-se a
intimação desse réu por edital.
e) O acusado que não comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo, quando citado ou intimado pessoalmente, sofrerá os efeitos processuais do
prosseguimento do processo sem a sua presença.

Letra e.
Vamos analisar item por item:
a) Errada. É hipótese de cabimento de carta rogatória e não de carta precatória!
b) Errada. É a citação por edital que tem esse efeito.
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c) Errada. No caso do funcionário público, ele é que deverá ser citado, sendo dada
ciência a seu chefe de repartição (a citação não é feita POR INTERMÉDIO do chefe).
d) Errada. Nesse caso, admite-se a citação por hora certa.
e) Certa. Art. 367 do CPP.

Questão 20    (CESPE/TRE-MT/ANALISTA JUDICIÁRIO) Pedro, funcionário público
civil, está sendo processado como incurso no art. 312, caput, do Código Penal (peculato), por haver-se apropriado de dinheiro, de que tinha a posse em razão do
cargo, em proveito próprio. Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, o juiz da
vara criminal, pela qual tramita o processo, determinou sua citação para oferecimento de sua defesa prévia.
Em face da situação hipotética acima, assinale a opção que corresponda à correta
maneira de se promover a citação de Pedro
a) Por meio de ofício requisitório ao superior hierárquico, que deve confirmar ao
juiz a ciência do acusado.
b) Por mandado de citação para o servidor e notificação para o chefe.
c) Por meio da requisição do réu.
d) Por mandado de citação para o chefe e notificação para o servidor.
e) Por mandado de citação ao servidor e ofício requisitório ao superior hierárquico.

Letra b.
O servidor público, segundo o art. 359 do CPP, deve ser notificado por meio de
mandado de citação, sendo que a notificação deve se estender a seu chefe de repartição, para não prejudicar o andamento do serviço realizado pelo servidor. O
examinador tentou confundir o aluno com a hipótese de citação de militar (que é
realizada por meio de oficio requisitório ao superior hierárquico). Não é o caso!
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Questão 21    (NUCEPE/SEJUS/AGEPEN) Quanto às citações e intimações, marque a
alternativa CORRETA.
a) a citação inicial do réu é realizada por publicação no diário da justiça ou em jornal de grande circulação.
b) a citação inicial do réu é realizada por mandado, ou quando o réu estiver no
estrangeiro, por carta precatória.
c) a citação inicial do réu é realizada por mandado, ou quando o réu estiver fora do
território da jurisdição do juiz processante, por carta precatória.
d) no caso de réu preso, a sua citação será feita diretamente ao diretor do estabelecimento penitenciário no qual estiver cumprindo pena.
e) a citação do militar dar-se-á pessoalmente.

Letra c.
Conforme estudamos, a citação inicial é, em regra, realizada por mandado, e caso o
réu esteja fora do território da jurisdição do juiz processante, por carta precatória.

Questão 22    (FAURGS/TJ-RS/ASSESSOR JURÍDICO) Sobre citação, intimação e
notificação, assinale a alternativa correta.
a) Se o réu estiver preso, será citado por intermédio de seu defensor.
b) Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, o
processo seguirá sem sua presença, devendo o juiz nomear defensor para patrocinar a sua defesa.
c) Se o acusado se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação por edital.
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d) Será pessoal a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado.
e) No Código de Processo Penal, não há previsão de intimação da sentença por
edital.

Letra d.
Segundo o art. 370, § 4º do CPP, a intimação do Ministério Público e do defensor se
dará de forma PESSOAL. Não tem segredo!

Questão 23    (MPDFT/MPDFT/PROMOTOR DE JUSTIÇA) Leia os itens e marque o INCORRETO:
a) A possibilidade de citação por hora certa está prevista no Código de Processo
Penal.
b) No caso de citação por edital, se o réu não comparecer, mas nomear defensor
público, o feito pode ter seu curso normal, podendo ser condenado ao final.
c) A citação de um réu brasileiro que se encontra escondido dentro de uma embaixada estrangeira em Brasília deve ser realizada por carta rogatória, suspendendo-se o prazo prescricional.
d) No caso de réu preso, a intimação da sentença condenatória deve ser feita tanto
ao réu quanto ao advogado.
e) O Código de Processo Penal não exige a citação pessoal do réu preso, bastando
seja requisitada ao diretor do presídio sua apresentação em juízo.

Letra e.
Cuidado com questões que pedem para você marcar a assertiva INCORRETA! Não
vá perder uma questão de graça! Nesse sentido, todas as afirmações listadas pelo
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examinador estão corretas, exceto a opção “e”, haja vista que o CPP exige expressamente a citação pessoal do réu preso, no art. 360.

Questão 24    (FGV/TJ-RO/TÉCNICO JUDICIÁRIO) O princípio da ampla defesa, previsto constitucionalmente, impõe que o acusado seja cientificado do início do processo e de todo o seu desenvolvimento. A ciência da ação penal proposta é realizada através da citação, quando o denunciado toma conhecimento da imputação
delitiva. Sobre o instituto, é correto afirmar que:
a) quando o réu estiver em local conhecido, mas fora da unidade da federação do
juiz processante, será citado por edital;
b) o edital de citação poderá indicar os sinais característicos, residência e profissão
do denunciado, ainda que não seja conhecido seu nome;
c) estando o réu em local incerto e não sabido, deverá ser realizada citação com
hora certa;
d) o Código de Processo Penal não admite o instituto da citação com hora certa;
e) se o acusado, citado por edital, não comparecer e nem constituir advogado, o
processo ficará suspenso, em que pese o prazo prescricional continue a correr.
Letra b.
Conforme previsão expressa do art. 365, II, do CPP, o edital de citação não necessariamente conterá o nome do indivíduo, pois caso este não seja conhecido, sua
falta poderá ser suprida com a indicação de sinais característicos. Ademais, a residência e a profissão poderão ser indicadas na citação, regularmente.

Questão 25    (FGV/TJ-RO/OFICIAL DE JUSTIÇA) Analise as situações narradas a
seguir:
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I – Caio foi denunciado pela prática de um crime de roubo, estando preso na
mesma unidade da Federação do juízo processante em virtude de outro processo.
II – Tício foi denunciado pela prática de um crime de estupro, mas reside em
endereço certo em Estado brasileiro diverso daquele perante o qual foi denunciado.
III – Mévio foi denunciado pela prática de um crime de peculato, mas o oficial de
justiça foi a sua residência por 04 vezes e certificou que ele reside no local,
mas está se ocultando para não ser citado.

Considerando as hipóteses narradas, é correto afirmar que a citação de Caio, Tício
e Mévio deverá ser realizada, respectivamente:
a) pessoalmente, por carta precatória e por edital;
b) pessoalmente, por carta rogatória e por edital;
c) por edital, por carta precatória e por edital;
d) pessoalmente, por edital e com hora certa;
e) pessoalmente, por carta precatória e com hora certa.

Letra e.
Vejamos: Caio está preso, motivo pelo qual deve ser citado pessoalmente (art.
360, CPP). Já Tício reside em endereço certo fora da jurisdição do juiz processante,
de modo que deve ser citado por carta precatória. Finalmente, Mévio, por estar se
ocultado para evitar a citação, deverá ser citado por hora certa.
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Questão 26    (FGV/TJ-SC/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Marcus, portador de maus antecedentes, foi denunciado pela prática do crime de receptação cometido em
06.01.2015. Considerando a pena cominada ao delito, o juiz concedeu a liberdade
provisória ao agente, permitindo que ele respondesse ao processo em liberdade.
Ocorre que, no dia 19.01.2015, Marcus novamente foi preso em flagrante pela
prática de um crime de roubo, na mesma cidade, sendo tal prisão devidamente
convertida em preventiva. No dia 22.01.2015 determinou o juiz, nos autos da ação
penal pela prática do crime de receptação, a citação de Marcus para apresentação
de resposta à acusação. Nesse caso, deverá ser realizada a citação:
a) pessoal, pois o réu se encontra preso no momento da realização do ato;
b) por carta precatória, pois o réu está na penitenciária e não em sua residência;
c) por edital, considerando que o réu não será encontrado em seu endereço residencial;
d) pessoal, pois o crime é de ação penal pública, diferente do que ocorreria se fosse de ação penal privada;
e) por edital, pois o réu apenas se encontra preso em virtude de ação penal diversa.

Letra a.
Essa paixão dos examinadores sobre a citação de réu preso é quase inexplicável.
Mas tudo bem, como conhecemos a regra, só nos resta agradecer! Muitas vezes a
banca tenta florear uma questão com inúmeras informações para dificultar o raciocínio, mas não se deixe enganar. Foque nos aspectos principais que você não
vai errar nenhuma questão assim. Tendo em vista que Marcus ainda estava preso
quando o juiz determinou sua citação, é claro que ele deve ser citado pessoalmente
(art. 360 do CPP).
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Questão 27    (FGV/TJ-BA/TÉCNICO JUDICIÁRIO) O processo penal seguirá sem a
presença do acusado que citado ou intimado:
a) pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer com motivo justificado;
b) por publicação para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado;
c) pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado;
d) por publicação para qualquer ato, deixar de dar andamento ao processo;
e) pessoalmente para o ato inicial, deixar de comparecer sem motivo justificado.

Letra c.
Das opções listadas pelo examinador, a única hipótese em que poderá o processo
seguir sem a presença do acusado citado ou intimado ocorre no caso de citação
ou intimação realizada PESSOALMENTE, se o acusado deixar de comparecer sem
motivo justificado. É o que rege o art. 367 do CPP.

Questão 28    (FGV/TJ-RJ/ANALISTA JUDICIÁRIO) A comunicação processual poderá ser efetuada por meio de diferentes atos a depender de sua finalidade. Um desses atos é a citação. Sobre o tema, é correto afirmar que:
a) a citação válida é causa interruptiva da prescrição penal;
b) estando o réu fora do território da jurisdição do juiz processante, caberá sua
citação através do correio eletrônico;
c) o mandado de citação deverá conter necessariamente o nome completo do réu,
bem como sua completa qualificação;
d) o réu com endereço certo no estrangeiro será citado por carta precatória;
e) não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não
transcreva a denúncia.
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Letra e.
Mais uma vez o examinador aborda o teor da Súmula 366 do STF, segundo a qual
não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não
transcreva a denúncia ou não resuma os fatos em que se baseia.

Questão 29    (FGV/TJ-RJ/ANALISTA JUDICIÁRIO) Bruno foi preso em flagrante pela
prática do crime de extorsão mediante sequestro. Com a prisão em flagrante convertida em preventiva, ficou o réu preso durante toda a instrução, situação que
permanece. A complexidade do caso fez com que o magistrado abrisse prazo para
que o Ministério Público e a Defensoria Pública apresentassem suas alegações finais
escritas, sendo a sentença proferida posteriormente. Dessa decisão, deverão ser
Bruno, o Defensor Público e o Ministério Público intimados, respectivamente:
a) pessoalmente, todos;
b) por edital; pessoalmente; pessoalmente;
c) por publicação no órgão oficial competente, todos;
d) pessoalmente; por publicação no órgão oficial competente; pessoalmente;
e) por edital; por publicação no órgão oficial competente; pessoalmente.

Letra a.
Como está preso, Bruno deve ser citado pessoalmente (art. 360). Já o MP e o defensor também têm a mesma prerrogativa, por força do art. 370, § 4º do CPP. Dessa forma, todos os indivíduos listados deverão ser intimados pessoalmente!

Questão 30    (FGV/TJ-RJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Foi oferecida e recebida denúncia
em desfavor de Leonardo pela prática do crime de roubo. O oficial de justiça Carlos
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compareceu em três oportunidades ao endereço do réu em busca de realizar sua
citação, não o encontrando, porém. Constatando que Leonardo buscava, na verdade, se ocultar, certificou tal fato. Diante disso, procederá o oficial a citação:
a) através dos correios, com aviso de recebimento;
b) por edital;
c) por hora certa;
d) por telefone;
e) por carta rogatória.

Letra c.
Se o réu se oculta para não ser citado, deve ser citado por hora certa, como determina o art. 362 do CPP.
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