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Questões Gabaritadas

PARTE I
Princípios Fundamentais do Direito Processual Penal
1. 1. (Cebaspe) Com relação a provas, julgue o próximo item.

Provas obtidas por meios ilícitos podem excepcionalmente ser admitidas se beneficiarem o réu
Certo (   )                Errado (   )

2. 2. (FCC) Tício foi preso, em flagrante delito, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Policiais Militares, 
com o celular de Tício, acessaram o aplicativo de troca de mensagens e localizaram conversas com Mévio sobre 
a movimentação do ponto de venda de drogas naquele dia. Pelo mesmo aplicativo, obtiveram informações 
sobre o endereço de Mévio, foram até sua residência e prenderam-no em flagrante, por tráfico de entorpecentes 
e associação para o tráfico. A utilização dessas conversas por aplicativo, como prova em eventual processo, é

a) válida, por haver erro escusável dos policiais sobre a necessidade de obtenção de prévia auto-
rização judicial.

b) válida, já que Tício estava cometendo o crime de tráfico, e para as buscas em aplicativo de co-
municação valem as mesmas regras que se aplicam à busca domiciliar.

c) nula, já que não havia autorização judicial para que a Polícia tivesse acesso às conversas trava-
das pelo aplicativo entre Tício e Mévio.

d) válida, já que para a busca em aplicativos valem as mesmas regras da busca pessoal, bastando 
haver fundada suspeita.

e) nula, já que não houve o consentimento de Tício, sendo que nem a autorização judicial poderia 
supri-lo.

3. 3. (MPE/SP) A ação persecutória do Estado para revestir-se de legitimidade não pode se apoiar em elemen-
tos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do devido processo 
legal, que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais expressivas projeções 
concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo.

Certo (   )                Errado (   )

4. 4. (Cespe) No que se refere aos direitos individuais e à aplicação dos princípios do contraditório e da ampla 
defesa, julgue o item a seguir.

É nula a sentença condenatória fundamentada exclusivamente em elementos colhidos em inquérito 
policial.

Certo (   )                Errado (   )

5. 5. (IDIB) Sobre as disposições constitucionais aplicáveis ao Direito Processual Penal, analise os itens a seguir:

I. Costuma-se falar que o princípio da individualização da pena tem caráter meramente relativo, já 
que não foi contemplado na Constituição Federal.

II. Na seara processual penal, o princípio da razoável duração do processo deve ser harmonizado com 
outros princípios constitucionais, não podendo ser considerado de maneira isolada e descontextu-
alizada do caso concreto, a pretexto de acelerar a condenação do acusado.

III. O princípio da não autoincriminação garante o pleno direito ao silêncio do acusado, mas não impe-
de que o mesmo seja investigado pelos fatos sobre os quais não se pronunciou.

Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
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a) Apenas o item I está correto.

b) Apenas o item II está correto.

c) Apenas o item III está correto.

d) Apenas os itens I e II estão corretos.

e) Apenas os itens II e III estão corretos.

6. 6. (MPE/SP – Adaptada) Na hipótese de o órgão legitimado pela investigação e propositura das medidas judi-
ciais pertinentes demonstrar que obteve legitimamente novos elementos de informação a partir de uma 
fonte autônoma de prova, esta deverá ser admitida, porque não se considera corrompida pela nódoa da 
ilicitude originária.

Certo (   )                Errado (   )

7. 7. (Vunesp) São princípios constitucionais processuais penais explícitos e implícitos, respectivamente:

a) intranscendência das penas e motivação das decisões; e intervenção mínima (ou ultima ratio) 
e duplo grau de jurisdição.

b) contraditório e impulso oficial; e adequação social e favor rei (ou in dubio pro reo).

c) dignidade da pessoa humana e juiz natural; e insignificância e identidade física do juiz.

d) não culpabilidade (ou presunção de inocência) e duração razoável do processo; e não autoacu-
sação (ou nemo tenetur se detegere) e paridade de armas.

8. 8. (FCC) Tício foi preso em flagrante delito, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Na fase po-
licial, ele usou do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Após ser denunciado, em seu 
interrogatório judicial, alegou ser apenas usuário, relatando que estava no local para adquirir entorpe-
centes. Já os Policiais Militares responsáveis pela prisão disseram que abordaram Tício porque ele es-
tava em atitude suspeita, mas esclareceram não terem visto qualquer ato de mercancia nem qualquer 
pessoa próxima a ele. Afirmaram, ainda, que ficaram com dúvidas sobre a prática do crime de tráfico, 
pela pequena quantidade de droga apreendida, porém, tendo em vista que Tício teria lhes confessado 
informalmente que estava traficando no local, tiveram certeza sobre a sua responsabilidade penal, o 
que não foi relatado nos autos. Diante disso, o Magistrado que julgou a causa condenou Tício, pela 
prática do crime de Tráfico de Entorpecentes, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser 
cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da gravidade da conduta. A condenação proferida 
está correta, já que cabia à defesa demonstrar que os policiais queriam incriminar falsamente o réu, 
pois o depoimento dos milicianos goza de presunção de veracidade.

Certo (   )                Errado (   )

9. 9. (MPE/SP) A realização de gravação ambiental por um dos interlocutores sem conhecimento do outro é 
considerada lícita.

Certo (   )                Errado (   )

10. 10. (FGV) A Constituição da República e a doutrina trazem uma série de princípios aplicáveis ao Direito Proces-
sual Penal, alguns previstos expressamente na legislação e outros implícitos. Sobre o tema, de acordo com 
a jurisprudência majoritária e atual dos Tribunais Superiores, é correto afirmar que:

O princípio da motivação das decisões traz como consequência a nulidade da decisão fundamenta-
da de maneira sucinta e daquelas que se utilizem, ainda que em parte, da motivação per relationem;

Certo (   )                Errado (   )
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11. 11. (MPE/SP – Adaptada) Por meio de um juízo de ponderação de interesses, a garantia constitucional da inad-
missibilidade da prova ilícita pode ser afastada a fim de permitir, no caso concreto, a prevalência do inte-
resse público consubstanciado na eficácia da repressão penal.

Certo (   )                Errado (   )

12. 12. (Cespe) A respeito dos princípios constitucionais e gerais do direito processual penal, julgue o item a seguir.

Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, em respeito ao 
princípio constitucional do juiz natural. 

Certo (   )                Errado (   )

13. 13. (FCC) O princípio do Direito Processual Penal que impede a criação de tribunais de exceção refere-se ao 
princípio

a) do contraditório.

b) da verdade real.

c) da oficiosidade.

d) do juiz natural.

e) da indisponibilidade.

14. 14. (Vunesp) A respeito do princípio constitucional do juiz natural, é correto afirmar que, na fase investigatória,

a) ele é representado pelo delegado de polícia, que atua na presidência do inquérito policial e 
concretiza as medidas legais.

b) não há, uma vez que para sua existência é imprescindível que haja o contraditório formal e a 
ampla defesa.

c) não existe, pois nesta fase a autoridade judiciária exerce tão somente atividade correcional e 
nunca jurisdicional propriamente dita.

d) poderá haver tão somente na hipótese de decretação de medidas que cerceiem a liberdade do 
investigado.

e) ele é representado pelo juiz de direito que concede prazos, autoriza diligências e determina 
medidas restritivas.

15. 15. (Fundatec – Adaptada) De acordo com os princípios constitucionais de processo penal, é correto afirmar:

Ao acusado que estiver sob o patrocínio da Defensoria Pública para o exercício de sua defesa, não 
será estendida a garantia da paridade de armas.

Certo (   )                Errado (   )

16. 16. (Cespe) O MP de determinado estado ofereceu denúncia contra um indivíduo, imputando-lhe a prática de 
roubo qualificado, mas a defesa do acusado negou a autoria. Ao proferir a sentença, o juízo do feito cons-
tatou a insuficiência de provas capazes de justificar a condenação do acusado. Nessa situação hipotética, 
para fundamentar a decisão absolutória, o juízo deveria aplicar o princípio do

a) estado de inocência.

b) contraditório.

c) promotor natural.

d) ne eat judex ultra petita partium.

e) favor rei.
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