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Simulado de Direito Processual Penal: Da Prova 
(FAPEMS/PC-MS/2017) 

01) Com a reforma introduzida em 2008 no Código de Processo Penal, restou definido que o juiz não pode 
condenar o réu com base nos elementos informativos e provas não repetíveis colhidos na investigação. 

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, 
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PC-AL/2012) 
02) O CPP não admite as provas ilícitas, determinando que devem ser desentranhadas do processo as 
obtidas com violação a normas constitucionais ou legais, inclusive as derivadas, salvo quando não 
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras ou quando as derivadas puderem ser obtidas por 
uma fonte independente. 

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim 
entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 
 
§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de 
causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente 
das primeiras. 
 
§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios 
da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. 
 
§ 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão 
judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. 
 
Gabarito: Correto. 

(FMP/MPE-RO/2017) 
03) O instituto da serendipidade diz respeito àquela fonte que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de 
praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. 

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 157. § 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de 
praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. 
 

STF/HC 129.678/SP 

O “crime achado” (serendipidade), ou seja, a infração penal desconhecida e, portanto, até aquele 
momento não investigada, sempre deve ser cuidadosamente analisada para que não se relativize em 
excesso o inciso XII do art. 5º da Constituição Federal. A prova obtida mediante interceptação telefônica, 
quando referente a infração penal diversa da investigada, deve ser considerada lícita se presentes os 
requisitos constitucionais e legais. 

 
Gabarito: Errado. 

(FCC/DPE-RS/2018) 
04) Sobre a teoria geral da prova, considere a assertiva abaixo: 
A confissão do acusado supre a falta do exame de corpo de delito, ainda que da infração penal tenham resultado 
vestígios. 

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 158.  Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto 
(o perito realiza o exame de corpo delito diretamente sobre o vestígio deixado) ou indireto (o perito realiza o 
exame com base em informações verossímeis fornecidas a ele), não podendo supri-lo a confissão do acusado. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PF/2018) 
05) Na falta de perito oficial para realizar perícia demandada em determinado IP, é suficiente que a autoridade 
policial nomeie, para tal fim, uma pessoa idônea com nível superior completo, preferencialmente na área 
técnica relacionada com a natureza do exame. 
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Comentário: 
 
CPP/41. Art. 159.  O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de 
diploma de curso superior. 
 
§ 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de 
curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada 
com a natureza do exame. 
 
Gabarito: Errado. 

(INSTITUTO AOCP/PC-ES/2019) 
06) Sobre o exame de corpo de delito e sobre as perícias em geral, julgue o item. 
É vedado às partes, quanto à perícia, indicar assistentes técnicos pareceristas durante o curso do processo judicial. 

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 159. § 5º Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia:  
 
I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o 
mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar; 
 
II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser 
inquiridos em audiência. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PC-PE/2016) 
07) Mesmo após o encerramento da instrução criminal, a defesa poderá requerer ao juiz novo interrogatório 
do acusado, devendo indicar as razões que o justifiquem. 

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado 
de qualquer das partes. 
 
Gabarito: Correto. 

(Fundação CEFETBAHIA/MPE-BA/2018) 
08) Poderão se recusar a prestar depoimento o ascendente ou descendente, o afim em linha reta ou colateral, 
o cônjuge, salvo se divorciado, o irmão, o pai, a mãe ou o filho adotivo da vítima ou do acusado. 

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 206.  A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor (Não possui direito ao silêncio). 
Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda 
que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por 
outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias. (Pessoas Dispensadas de Depor) 
 
Gabarito: Errado. 

(MPE-PR/MPE-PR/2019) 
09) Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à 
testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por 
videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo 
na inquirição, com a presença do seu defensor. 

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 217.  Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério 
constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a 
inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, 
prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/DPU/2017) 
10) Situação hipotética: Arnaldo, empresário, gravou, com seu telefone celular, uma ligação recebida de 
fiscal ligado a uma autarquia a respeito da liberação de empreendimento da sociedade empresária da qual 
Arnaldo era sócio. Na conversa gravada, o fiscal exigiu para si vantagem financeira como condição para a 
liberação do empreendimento.  

https://quebrandoquestoes.com/


 

Materiais completos e amostras: https://quebrandoquestoes.com/ 

Assertiva: Nessa situação, de acordo com o STF, o referido meio de prova é ilícito por violar o direito à privacidade, 
não servindo, portanto, para embasar ação penal contra o fiscal. 

Comentário: 
 
 

STF/Súmula 279 

A gravação de conversa entre dois interlocutores, feita por um deles, sem conhecimento do outro, com 
a finalidade de documentá-la, futuramente, em caso de negativa, nada tem de ilícita, principalmente 
quando constitui exercício de defesa. 

 

STF/RE 583937 QO-RG 

É pacífico na jurisprudência do STF o entendimento de que não há ilicitude em gravação telefônica 
realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, podendo ela ser utilizada como prova 
em processo judicial. 
O STF, em caso análogo, decidiu que é admissível o uso, como meio de prova, de gravação ambiental 
realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. 

 
 
A Interceptação Telefônica é um gênero dividido em 3 espécies distintas:  
 
* Interceptação Telefônica Stricto Sensu; 
* Escuta Telefônica; 
* Gravação telefônica. 
 

Interceptação Telefônica Lato Sensu 

Interceptação 
Telefônica Stricto 

Sensu 

Ocorre quando a captação da conversa é feita por terceiro, sem nenhum dos 
interlocutores terem conhecimento. 
Depende de Autorização Judicial. 

Escuta Telefônica 
Ocorre quando a captação da conversa é feita por terceiro, com os 
interlocutores tendo conhecimento. 
Depende de Autorização Judicial. 

Gravação telefônica 
ou Ambiental 

Ocorre quando um dos interlocutores grava a conversa. 
Não depende de Autorização Judicial. 

 
Gabarito: Errado. 
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