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Apresentação da Obra

E novamente, a série “Provas e Concursos” surpreende e, agora, traz a 2ª edição 
de um dos seus melhores títulos. A obra em questão carrega, no que se refere ao Direito 
Processual Penal, um apanhado de questões minunciosamente selecionadas referentes aos 
temas mais comumente cobrado em provas de concursos públicos. São 1.453 questões 
atualizadas e revisadas, com comentários aprofundados, todas subdivididas e organizadas 
por temas específicos, o que aprimora ainda mais a experiência do aluno no momento de 
resolver as questões, estas que, em grande parte, possuem o formato CERTO / ERRADO, 
adotado majoritariamente pela banca Cespe/Unb.

Ainda que haja simplicidade e objetividade na linguagem dos comentários, cada um 
deles foi elaborado de forma a abranger e solucionar o maior número de dúvidas possíveis. 
A obra conta, ainda, com citações diretas do texto legal, o que facilita a compreensão e 
fixação do conteúdo pretendido.

Aqui está mais uma ferramenta original AlfaCon, agora ao alcance de suas mãos para 
auxiliá-lo nessa difícil trajetória até o tão sonhado cargo público.

“Ser reprovado é a regra universal. Sejamos a exceção então?!”. 

Agora chega de “blá blá blá” e vamos ao que interessa!! Alfartanos, força!!
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PARTE I
Princípios Fundamentais do Direito Processual Penal
1� (Cespe) O princípio da obrigatoriedade deverá ser observado tanto na ação penal pública quanto 

na ação penal privada�

Gabarito: Errado.

O princípio da obrigatoriedade determina que os órgãos envolvidos na persecução criminal são 
obrigados a atuar. Neste caso, estamos falando somente das ações penais públicas, haja vista 
que na ação penal privada o que vigora é o princípio da oportunidade no qual a própria vítima 
ou seu representante legal escolherão dar início à persecução criminal ou não.

2� (Cespe) O princípio da verdade real vigora de forma absoluta no processo penal brasileiro�

Gabarito: Errado.

Atualmente, a doutrina determina que no Brasil vigora o princípio da verdade processual (ver-
dade aproximada ou verossimilhança), pois a verdade real seria algo inatingível e para que se 
chegasse a essa exatidão, muito provavelmente, seria necessário que se cometessem diversas 
infrações sobre os direitos dos homens, como a tortura. Bem sabemos que as provas ilícitas e 
as derivadas são proibidas no processo penal, de acordo com o Art. 157, CPP: São inadmissíveis, 
devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em vio-
lação a normas constitucionais ou legais. §1º - São também inadmissíveis as provas derivadas das 
ilícitas, salvo quando não evidencia do o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as 
derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

3� (Cespe) Na ação penal pública, o princípio da igualdade das armas é mitigado pelo princípio da 
oficialidade�

Gabarito: Certo.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, o princípio da oficialidade expressa ser a persecução penal 
uma função primordial e obrigatória do Estado. Assim, o acusado, na ação penal pública, litigará 
contra um órgão estatal, que o demandará, valendo-se das estruturas garantidas pelo Estado. 
Poderá assim, no caso concreto, haver mitigação do princípio da igualdade de armas, na medida 
em que o acusado atuará no processo contando, apenas, com sua própria força.

4� (Cespe) Sendo o interrogatório um dos principais meios de defesa, que expressa o princípio do con-
traditório e da ampla defesa, é imperioso, de regra, que o réu seja interrogado ao início da audiência 
de instrução e julgamento�

Gabarito: Errado.

Existe ordem para o interrogatório do acusado? Sim, em regra, o réu será o último a ser inter-
rogado, com base no Art. 400, CPP: Na audiência de instrução e julgamento, (...) proceder-se-á 
à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 
pela defesa, nesta ordem, (...), bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 
reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.
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5� (Cespe) A defesa técnica é o corolário do princípio da ampla defesa, exigindo a participação de 
um advogado em todos os atos da persecução penal� Segundo o STF, atende integralmente a esse 
princípio o pedido de condenação ao mínimo legal, ainda que seja a única manifestação jurídica da 
defesa, patrocinada por DP ou dativo�

Gabarito: Errado.

A manifestação da defesa, patrocinada por defensor público ou dativo, quando limitada ao pe-
dido de condenação no mínimo legal é causa de nulidade do processo, exatamente por ausência 
de defesa efetiva. (STF, HC 82.672/RJ, Rel. p/ acórdão, Min. Marco Aurélio, Informativo STF nº 
325, p. 2, em 14/10/2003)

6� (Cespe) Expressamente previsto na Constituição Federal, o princípio do promotor natural garante 
a todo e qualquer indivíduo o direito de ser acusado por órgão imparcial do Estado, previamente 
designado por lei, vedada a indicação de acusador para atuar em casos específicos�

Gabarito: Errado.

De acordo com o princípio do promotor natural, é garantido a todo e qualquer indivíduo o direito 
de ser acusado por órgão imparcial do Estado, previamente designado por lei, sendo proibida a 
indicação de acusador para atuar em casos específicos. Dessa forma, o erro da questão ocorre 
em relação à previsão legal desse princípio, o qual não se encontra expressamente na CF, sendo 
mera construção interpretativa do texto constitucional.

7� (Cespe) Conforme o princípio constitucional da razoável duração do processo, não cabem dilações in-
devidas no processo, sendo que a demora na tramitação do feito deve ser proporcional à complexidade 
do delito nele veiculado, bem como às diligências e aos meios de prova indispensáveis a seu deslinde�

Gabarito: Certo.

A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada 
das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não está configurado o alegado excesso de prazo, 
até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para o processo sem dilações 
indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a comple-
xidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. 
(...) (STF - HC: 116029 MG, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04/02/2014, Primeira 
Turma, Data de Publicação: DJe-040 DIVULG 25-02-2014 PUBLIC 26-02-2014)

8� (Cespe) Conforme o STF, viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público 
de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado de sentença 
condenatória�

Gabarito: Certo.

De acordo com o recurso extraordinário julgado pelo STF: O princípio constitucional da presun-
ção de inocência impede a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito 
policial ou a ação penal sem trânsito em julgado da eventual sentença condenatória. Preceden-
tes do Supremo Tribunal Federal (ARE-AgR nº 754.528, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 
Dje-172; AI-AgR nº 741.101 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, Dje-099; RE-AgR nº 559.135, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje- 107; AI-AgR nº 829.186 AgR, Rel. Min. Dias 
Toffoli, Primeira Turma, Dje-123). (STF, AC 3.738/MG, Rel. Min. Luiz Fux, em 06/11/2014).
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9� (Fundatec) A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 5º, inciso LVII, assim dispõe: “ninguém 
será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”� Em relação ao 
referido princípio e direito constitucional, analise a seguinte assertiva: 

Do referido princípio derivam duas regras: uma de natureza probatória e outra de tratamento� 

Gabarito: Certo.

O princípio do Estado de Inocência, também conhecido como Presunção de Inocência, ou 
Presunção da não culpabilidade, previsto expressamente pelo artigo 5º, inciso LVII, da Cons-
tituição Federal, preceitua que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julga-
do de sentença penal condenatória”� O acusado DEVE ser tratado como inocente. Incumbe à 
acusação o ônus probatório, a obrigação da demonstração de eventual culpa, além do que a 
prisão cautelar só pode ocorrer em situações excepcionais e de extrema necessidade.
Do princípio da inocência derivam-se duas regras: 

Regra de TRATAMENTO Regra PROBATÓRIA ou de juízo in dúbio pro reo

Ninguém será considerado culpado senão depois 
de sentença com trânsito em julgado

O ônus da prova durante o processo é da acusação - O 
que é confirmado no artigo 386, VI e VII do Código de 

Processo Penal.

10� (Fundatec) A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 5º, inciso LVII, assim dispõe: “ninguém 
será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”� Em relação ao 
referido princípio e direito constitucional, analise a seguinte assertiva: 

Considerando a jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal, pode-se dizer que em 
nome do referido princípio não se pode permitir a execução provisória da pena� 

Gabarito: Errado.

A jurisprudência atual do STF aponta para a admissibilidade da execução provisória de acórdão 
penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraor-
dinário, N Ã O compromete o princípio constitucional da presunção de inocência - ARE 964246 
RG, REPERCUSSÃO GERAL, DJe-251 24-11-2016.

11� (Cespe) A disposição constitucional que assegura ao preso o direito ao silêncio consubstancia o 
princípio da

a) inexigibilidade de autoincriminação�

b) verdade real�

c) indisponibilidade�

d) oralidade�

e) cooperação processual�

Gabarito: A.

O Princípio da não autoincriminação significa que ninguém é obrigado a se autoincriminar, 
ou seja, a produzir prova contra si mesmo. É um princípio-garantia, que institui uma garantia 
para todos os cidadãos, com densidade autêntica de uma norma jurídica determinante. 
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A garantia ou o direito de não autoincriminação compreende duas grandes dimensões: 
a) o direito ao silêncio - O direito ao silêncio ou o direito de ficar calado, previsto consti-
tucionalmente no Art. 5º, inc. LXIII, da CF, constitui somente uma parte do direito de não 
autoincriminação. 
b) o direito de não colaborar para a produção de provas incriminadoras. 
O direito de não autoincriminação integra a autodefesa, que faz parte da ampla defesa, que é 
uma das garantias do devido processo criminal.

12� (Fundatec – Adaptada) A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 5º, inciso LVII, 
assim dispõe: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória”� Em relação ao referido princípio e direito constitucional, analise a 
seguinte assertiva: 
De acordo com a presunção da inocência, é possível afirmar que ao réu não incumbe o ônus de 
provar a sua inocência� 

Gabarito: Certo.

Está correto por força do Art.5º, LVII e LXIII, CF/88, em razão dos princípios da presunção de ino-
cência e da não autoincriminação “nemo tenetur se detegere”, que garante ao acusado a pos-
sibilidade de não produção de provas contra si. O acusado não pode ser compelido a contribuir 
na apuração dos fatos, uma vez que o devido processo legal, no Art. 5º, LIV da CF/88, dá a ele o 
direito de não produzir provas contra si mesmo, podendo permanecer em silêncio (Art. 5º, LXIII, 
CF/88). Sem as respectivas garantias o acusado se transformaria em objeto de investigação, 
quando na verdade é um sujeito processual.

13� (Fundatec) De acordo com os princípios constitucionais de processo penal, assinale a alternativa 
correta�

a) Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a imparcialidade do Juiz pode ser de 
natureza subjetiva ou objetiva� 

b) Ao acusado que estiver sob o patrocínio da Defensoria Pública para o exercício de sua de-
fesa, não será estendida a garantia da paridade de armas�

c) O princípio do contraditório abrange apenas a ciência dos atos processuais no âmbito do 
procedimento�

d) A ampla defesa é uma garantia própria do Tribunal do Júri�

e) Não existe previsão no Código de Processo Penal para o princípio da verdade real�

Gabarito: A.

Nos termos do voto do Ministro CÉZAR PELUSO, do STF, a falta da imparcialidade objetiva inca-
pacita, de todo, o magistrado para conhecer e decidir causa que lhe tenha sido submetida, em 
relação à qual a incontornável predisposição psicológica nascida de profundo contato anterior 
com as revelações e a força retórica da prova dos fatos o torna concretamente incompatível 
com a exigência de exercício isente da função jurisdicional. Tal qualidade, (...), diz-se objetiva, 
porque não provém de ausência de vínculos juridicamente importantes entre o juiz e qualquer 
dos interessados jurídicos na causa, sejam partes ou não (imparcialidade dita subjetiva), mas 
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porque corresponde à condição de originalidade da cognição que irá o juiz desenvolver na cau-
sa, no sentido de que não haja ainda, de modo consciente ou inconsciente, formado nenhuma 
convicção ou juízo prévio, no mesmo ou em outro processo, sobre os fatos por apurar ou sobre 
a sorte jurídica da lide por decidir. Como é óbvio, sua perda significa falta de isenção inerente 
ao exercício legítimo da função jurisdicional (in voto-vista lançado nos autos do HC 94.641/
BA – julgado em 11/11/2008, cujo acórdão foi publicado no DJ de 06/03/2009) (grifamos). O 
impedimento e a suspeição visam garantir a imparcialidade do Juiz, logo, o IMPEDIMENTO diz 
respeito da relação entre o julgador e o objeto da lide (causa OBJETIVA), não menos correto é 
afirmar que a SUSPEIÇÃO o vincula uma das PARTES (causa SUBJETIVA).
B: Incorreta. O princípio da isonomia, paridade das armas, Igualdade ou par condictio, Art. 5º, 
Caput, afirma que: “Todos são iguais perante a lei”; 
C: Incorreta. O princípio do contraditório se refere ao direito que o interessado possui de 
tomar conhecimento das alegações da parte contrária e contra eles poder se contrapor, po-
dendo, assim, influenciar no convencimento do julgador, é além disso direito de defesa; 
D: Incorreta. O Tribunal do Júri compreende a PLENITUDE de defesa; conforme o Art. 5º, 
XXXVIII da CF/88: é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 
assegurados: a) a plenitude de defesa; e
E: Incorreta. Nos termos do Art. 184 do CPP: salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz 
ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao 
esclarecimento da verdade.

14� (Ibade - Adaptada) Para a teoria do não prazo, a duração razoável do processo deve ser definida 
pelo legislador, inclusive em atenção ao princípio da legalidade� Esta inclusive é a orientação do 
Tribunal Europeu de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos�
Gabarito: Errado.

A questão se refere à teoria do prazo fixo, o não é adotado no Brasil. Vale mencionar que o enten-
dimento da CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos) é de que a duração razoável do 
processo deve ser considerada à luz do caso concreto, especialmente em razão de suas especifici-
dades e da atuação e estrutura do Poder Judiciário. A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
igualmente adota a doutrina do não prazo e analisa o reconhecimento da dilação indevida do 
processo à presença dos seguintes fatores: natureza e complexidade da causa (HC 116.447); con-
tribuição da defesa (HC nº 116.113); inércia do poder judiciário (HC nº 116.113). Igualmente, recen-
temente, a Lei nº 12.850/2013, passou a adotar dois dos critérios referenciados pela jurisprudência 
brasileira e estrangeira para a aferição da duração razoável do processo nos casos a ela submetidos: 
complexidade da causa e dilação indevida por fato procrastinatório atribuível ao réu.

15� (Fepese) É correto afirmar sobre o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa� 
a) O contraditório é de observância obrigatória durante a investigação criminal�

b) O contraditório obriga o magistrado a sempre ouvir o Ministério Público antes de proferir 
decisões contrárias ao acusado� 

c) Nos crimes dolosos contra a vida, é dispensada a observância dos princípios do contraditó-
rio e da ampla defesa� 

d) O princípio do contraditório é exclusivo da acusação, ao passo que o princípio da ampla 
defesa deve beneficiar a defesa do acusado� 
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e) A ampla defesa assegura ao acusado a utilização dos meios e recursos inerentes durante o 
curso da ação penal�

Gabarito: E.

Conforme entendimento doutrinário, Renato Brasileiro (2017, p. 155 e ss, CPP comentado): 
Princípio do contraditório: de acordo com o Art. 5°, LV, da CF, aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (...) o princípio do contraditório é entendido 
como a ciência bilateral dos atos ou termos do processo e a possibilidade de contrariá-los. De 
acordo com esse conceito, o núcleo fundamental do contraditório estaria ligado à discussão 
dialética dos fatos da causa, devendo se assegurar a ambas as partes, e não somente à de-
fesa, a oportunidade de fiscalização recíproca dos atos praticados no curso do processo (...).
Seriam dois, portanto, os elementos do contraditório:
a) direito à informação;
b) direito de participação.
O contraditório seria, assim, a necessária informação às partes e a possível reação a atos des-
favoráveis. Como se vê, o direito à informação funciona como consectário lógico do contradi-
tório. Não se pode cogitar da existência de um processo penal eficaz e justo sem que a parte 
adversa seja cientificada da existência da demanda ou dos argumentos da parte contrária.
Também deriva do contraditório o direito à participação, compreendido como a possibilidade 
de a parte oferecer reação, manifestação ou contrariedade à pretensão da parte contrária. É 
o que se denomina contraditório efetivo e equilibrado.
Princípio da ampla defesa: O direito de defesa está ligado diretamente ao princípio do con-
traditório. A defesa garante o contraditório e por ele se manifesta. Afinal, o exercício da am-
pla defesa só é possível em virtude de um dos elementos que compõem o contraditório - o 
direito à informação. Além disso, a ampla defesa se exprime por intermédio de seu segundo 
elemento: a reação. Apesar da influência recíproca entre o direito de defesa e o contraditório, 
os dois não se confundem. O contraditório manifesta-se em relação a ambas as partes, ao 
passo que a ampla defesa diz respeito apenas ao acusado. Por consequência, é perfeitamente 
possível a violação ao contraditório sem qualquer lesão à ampla defesa. A título de exemplo, 
se a realização de determinado ato processual não for comunicada ao Ministério Público (ou 
ao querelante), ou se não lhe for permitido oferecer reação à determinada prova produzida 
pela defesa, ter-se-á evidente violação ao contraditório, sem que se possa dizer que houve 
prejuízo à ampla defesa.

16� (Fepese) Assinale a alternativa que indica corretamente o princípio processual penal, em que a 
autoridade policial tem o dever legal de instaurar o inquérito policial quando da ciência da prática de 
um crime que se apure mediante ação penal pública incondicionada�
a) princípio da oficialidade

b) princípio da obrigatoriedade 

c) princípio do delegado natural 

d) princípio da indisponibilidade

e) princípio do impulso oficial
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Gabarito: B.
A autoridade policial, ao receber uma notícia de um determinado crime, fica obrigada à instaura-
ção do inquérito policial, mas há casos que dependem da provocação do ofendido para a devida 
instauração deste procedimento; é o caso dos crimes de ação penal pública condicionada à repre-
sentação e da ação penal privada, nos casos de crimes contra a honra da vítima. O princípio da Ofi-
ciosidade é corolário do princípio da legalidade ou obrigatoriedade da ação penal pública. Constitui 
que a atividade das autoridades policiais independe de qualquer espécie de provocação, sendo a 
instauração do inquérito obrigatória diante da notícia de uma infração penal CPP, Art. 5º, I do CPP, 
ressalvados os casos de ação penal pública condicionada e de ação penal privada.

17� (FCC) Os princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal incluem 

a) indisponibilidade� 
b) verdade real� 
c) razoável duração do processo� 
d) identidade física do juiz� 
e) favor rei� 

Gabarito: C.

Conforme dispõe Art. 5º, LXXVIII CF/88: a TODOS, no âmbito judicial e administrativo, são asse-
gurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

18� (Ibade – Adaptada) A cláusula constitucional do due processoflaw - que se destina a garantir a pessoa 
do acusado contra ações eventualmente abusivas do Poder Público tem, no dogma da inadmissibilidade 
das provas ilícitas ou ilegítimas, uma de suas projeções concretizadoras mais expressivas, na medida em 
que o réu tem o impostergável direito de não ser denúnciado, de não ser julgado e de não ser condenado 
com base em elementos instrutórios obtidos ou produzidos com desrespeito aos limites impostos pelo 
ordenamento jurídico ao poder persecutório e ao poder investigatório do Estado� A par de tal orientação 
jurisprudencial, é possível afirmar as provas ilícitas são inadmissíveis, sendo a doutrina pacífica no sentido 
de que não podem servir nem mesmo quando forem as únicas capazes de demonstrar a inocência do réu� 

Gabarito: Errado.

A doutrina e a jurisprudência admitem a prova ilícita pro reo, por prevalência dos princípios da 
presunção da inocência, da ampla defesa e da busca pela verdade real. a doutrina admite uma 
única hipótese de aceitação de prova ilegal, que é quando esta sirva para beneficiar um deter-
minado acusado, considerando que nenhum direito reconhecido constitucionalmente pode ter 
caráter absoluto, dado o Princípio do Favor Rei, que rege o processo penal.

Aplicação da Lei Processual no Tempo
19� (Cespe) A lei processual penal não admite o uso da analogia ou da interpretação extensiva, em 

estrita observância ao princípio da legalidade�

Gabarito: Errado.

Segundo o Art. 3º do CPP: A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação 
analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.


