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PARTE I
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO  

DIREITO PROCESSUAL PENAL
1. 1. (2021 – CESPE/CEBRASPE – PC/DF – Escrivão) A respeito da prisão em flagrante e dos vários 

aspectos relacionados a esse assunto, julgue os itens que se seguem.

O conduzido não poderá se negar à realização do exame de corpo de delito quando da lavratura 
do auto de prisão em flagrante. 

Certo ( )      Errado ( )

A CF/88 dispõe no art. 5º, LXIII, que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Portanto, o 
legislador constituinte assegurou o direito do investigado não realizar condutas ativas lhes sejam 
prejudicais. Sendo assim, nos contexto do enunciado da questão, o conduzido PODERÁ se negar 
à realização do exame de corpo de delito. O STF possui precedentes consolidados nesse sentido, 
vejamos:

[...] Diante do princípio nemo tenetur se detegere, que informa o nosso direito de punir, é fora de 
dúvida que o dispositivo do inciso IV do artigo 174 do Código de Processo Penal há que ser interpre-
tado no sentido de não poder ser o indiciado compelido a fornecer padrões gráficos do próprio 
punho, para exames periciais, cabendo apenas ser intimado para fazê-lo a seu alvedrio. (STF, 
HC nº77.135, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU de 6.11.1998).

É possível relativizar esse direito constitucional a não autoincriminação? SIM. 

Jurisprudência do STF — Tema nº 478 da repercussão geral — [...] o princípio constitucional da 
vedação à autoincriminação NÃO PODE ser interpretado de maneira absoluta. Essa relativização 
alcança aquele sujeito que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de 
ocultar maus antecedentes, o que torna típica a conduta prevista no art. 307, do CP, sem qualquer 
traço de ofensa ao disposto no art. 5º, LXIII, da CF/88 (RE 640139).
Gabarito: Errado.

2. 2. (2021 – APICE – DPE/PB – Assistente Jurídico – Adaptada) No que concerne a ritualística 
processual e dispositivos constitucionais ínsitos ao Direito Processual Penal, podemos afirmar: 

São alguns dos Princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal brasileiro: Princípio da 
imunidade à autoacusação; Princípio do juiz natural; Princípio da publicidade e Princípio da ve-
dação às provas ilícitas.

Certo ( )      Errado ( )

Princípio da imunidade à autoacusação/ Inexigibilidade de autoincriminação/ “nemo tenetur 
se detegere” — ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. De acordo com o art. 
5º, LXIII, da CF/88, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. 

Princípio do juiz natural — (art. 5º, LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela 
autoridade competente).
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Princípio da publicidade — (art. 5º, LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais 
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem - e XXXIII e art. 93).

Princípio da vedação às provas ilícitas — O art. 5º, LVI, da CF/88 que veda, de forma expressa, o 
ingresso, no processo, das “provas obtidas por meios ilícitos”. A prova ilícita trata-se da prova 
que contraria qualquer norma do ordenamento jurídico.

Gabarito: Certo.

3. 3. (2021 – FGV – DPE/RJ – Defensor público) No dia 15 de janeiro do corrente ano, Célia Regina foi 
presa em flagrante em seu domicílio. Na ocasião, policiais militares, em verificação na Rua do Tra-
balhador, após receberem informações de que haveria traficância de drogas ilícitas no local, per-
ceberam que um homem estava parado e no aguardo de Célia Regina em frente à sua residência. 
Com a aproximação dos policiais, o referido homem saiu do local, não sendo mais encontrado. 
Em ato contínuo, adentraram a residência de Célia Regina e constataram a existência de dois 
quilos de Cannabis Sativa tipo L (conhecida como maconha). Por esse motivo, Célia Regina foi 
presa em flagrante delito e indiciada pelo crime de tráfico de drogas ilícitas. Observando os fatos 
narrados, é correto afirmar que: a presunção de que haja entorpecentes em residência próxima 
ao local da venda de drogas autoriza a polícia ostensiva a adentrar o domicílio da suspeita, sem 
que haja autorização judicial, para buscar e apreender materiais que tenham relação com o fato.

Certo ( )      Errado ( ) 

É ILÍCITA a entrada no domicílio da indiciada SEM mandado judicial e os atos praticados serão con-
siderados NULOS quando não estiver amparada em fundadas razões devidamente justificadas, 
que indiquem a existência no interior da residência de drogas configuradoras de flagrante delito.

Jurisprudência do STF e STJ:

O STF possui uma tese fixada sobre o tema:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, 
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem 
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil 
e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. STF. Plenário. RE 603616/
RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral – Tema 280) (Info 806).

Jurisprudência do STJ —A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agente, 
embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, 
por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem 
determinação judicial. STJ. 6ª Turma. REsp 1574681-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 
20/4/2017 (Info 606).”

Jurisprudência do STJ – A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso 
na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração 
assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, 
testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada 
a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 
julgado em 02/03/2021 (Info 687).”

Gabarito: Errado.
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4. 4. (2021 – CESPE/CEBRASPE – PC/DF – Escrivão) Considerando as disposições constitucionais 
aplicáveis ao direito processual penal, julgue os próximos itens.

O preso, apesar de seu direito de permanecer calado, poderá indicar uma pessoa para ser comu-
nicada de sua prisão e, se lei admitir a liberdade provisória sem fiança, ele não será mantido na 
prisão. 

Certo ( )      Errado ( )

Conforme preceitua o art. 5º, LXII, LXIII e LXVI, da CF/88, o preso tem o direito de permanecer 
calado, informar a sua prisão para a sua família ou para uma pessoa por ele indicada, bem como, 
se lei admitir a liberdade com ou sem fiança, o indivíduo não será mantido na prisão. 
Gabarito: Certo.

5. 5. (2021 – FGV – PC/RN – Delegado) O direito processual penal é regido por diversos princípios, 
dentre os quais o do nemo tenetur se detegere, pelo qual ninguém será obrigado a produzir 
prova contra si mesmo. Com base no princípio em questão e na jurisprudência dos Tribunais 
Superiores:

a) a atribuição de falsa identidade pelo suspeito ou investigado, ainda que em situação de 
autodefesa, configura fato típico.

b) a recusa do investigado em prestar informações quando intimado em sede policial poderá 
justificar, por si só, o seu indiciamento pela autoridade policial.

c) as provas que exijam comportamento passivo do investigado não poderão ser produzidas 
sem sua concordância.

d) a alteração de cena do crime pelo agente não configura fraude processual.

e) apenas o preso poderá valer-se do direito ao silêncio, não se estendendo tal proteção aos 
investigados.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, pratica conduta TÍPICA, ou melhor, 
crime de falsa identidade o agente que, no momento da prisão em flagrante, atribuir para si falsa 
identidade, visto que essa é uma situação de autodefesa. O princípio constitucional da autodefesa 
NÃO alcança o indivíduo que se atribua falsa identidade perante autoridade policial com o intento 
de ocultar seus maus antecedentes criminais.

Súmula nº 522 do STJ: É TÍPICA a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade 
policial, ainda que em situação de alegada autodefesa.
Gabarito: A.

6. 6. (2021 – CESPE/CEBRASPE – PC/DF – Agente) No que se refere ao autor do fato criminoso e ao 
processo penal brasileiro, julgue os próximos itens. 

O acusado que tiver praticado crime doloso contra a vida deverá ser julgado pelo tribunal do júri 
em votação sigilosa.

Certo ( )      Errado ( )

A CF/88 preceitua no art. 5º, XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que 
lhe der a lei, assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 
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b) o SIGILO das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Gabarito: Certo.

7. 7. (2021 – FCC – DPE/BA – Defensor Público – Adaptada) A Polícia Civil de determinado estado 
abriu investigação acerca do tráfico de drogas em uma comunidade, inclusive com a utilização de 
fuzis e outras armas de grande potencial lesivo. Diante da dificuldade em obter a individualização 
dos supostos traficantes, bem como o local da guarda dos entorpecentes e armas, haja vista a 
utilização da residência de diversos moradores para tal função, a autoridade policial requereu ao 
juiz a expedição de um mandado de busca e apreensão coletivo, a permitir o ingresso em qual-
quer residência da comunidade, bem como a apreensão de objetos ligados ao tráfico de drogas, 
tais como celulares e planilhas. É correto afirmar que:

A essa modalidade ilícita e ilegal de obtenção de provas, dá-se o nome de vigilância policial 
motivada.

Certo ( )      Errado ( )

O enunciado descrito pelo examinador não se refere tão somente a uma vigilância policial, o 
enunciado faz referência ao instituto Fishing expedition, ou pescaria probatória, é a busca abstrata, 
no espaço físico ou digital, sem que exista motivo razoável, ou melhor, investigação preliminar, 
realizada de forma ampla e genérica para achar provas ou elementos probatórios sobre a prática 
de crimes, para dar subsídio à ação penal.
Gabarito: Errado.

8. 8. (2021 – CESPE/CEBRASPE – PC/DF – Escrivão) Considerando as disposições constitucionais 
aplicáveis ao direito processual penal, julgue os próximos itens.

Segundo a Constituição Federal de 1988, o preso tem o direito de conhecer a identificação dos 
responsáveis pelo interrogatório policial. 

Certo ( )      Errado ( )

A norma constitucional assegura ao preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua 
prisão ou por seu interrogatório policial, de acordo com a CF/88 (art. 5º, LXIV).

Nova lei de Abuso de Autoridade — Lei nº 13.869/19 — O art. 16 dispõe que é CRIME, deixar de 
identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva 
fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Além disso, incorre na mesma pena (Pena - detenção, 
de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa) quem, como responsável por interrogatório em sede 
de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si 
mesmo falsa identidade, cargo ou função.
Gabarito: Certo.


