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Simulado de Direito Processual Penal: Conceito, Princípios e Disposições Preliminares 
(VUNESP/PC-SP/2014/ADAPTADA) 

01) Em se tratando de processo penal, corresponde respectivamente uma fonte direta e uma fonte indireta: 
Lei e costume. 

Comentário: 
 

Conceito 

Direito Processual Penal é o conjunto de atos cronologicamente concatenados (procedimentos), 
submetido a princípios e regras jurídicas destinadas a compor as lides de caráter penal. Sua finalidade é, 
assim, a aplicação do direito penal objetivo. 

- O Direito Processual Penal é dividido em duas finalidades:  
* Imediata ou direta: Aplicação, em concreto, da Lei penal. Estado faz valer o Jus Puniendi.  
* Mediata ou indireta: Restauração da ordem violada pela prática do delito, por meio da aplicação da lei 
penal. 

Fontes 

As fontes se dividem em: 

* Material: É o órgão, ente, entidade ou instituição responsável pela produção da norma processual penal. 

* Formais: Forma que a norma é lançada no mundo jurídico. Podem ser Imediatas ou diretas (CF/88, 
Leis, Tratados e convenções internacionais) e mediatas ou indiretas (Costumes, analogia e princípios gerais 
do Direito).  

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PC-PE/2016) 
02) No sistema processual inquisitivo, o processo é público; a confissão é elemento suficiente para a 
condenação; e as funções de acusação e julgamento são atribuídas a pessoas distintas. 

Comentário: 
 
No sistema processual inquisitivo, o processo é sigiloso; a confissão é elemento suficiente para a 
condenação; e as funções de acusação e julgamento são atribuídas a uma única pessoa. 
 
Gabarito: Errado. 

(FGV/Senado Federal/2008) 
03) O princípio do juiz natural é uma garantia constitucional que somente poderá ser excepcionada mediante 
decisão da maioria dos integrantes do tribunal ao qual estiver submetido o juiz.    

Comentário: 
 

Princípio do Juiz Natural 

- CF/88. Art. 5. LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; 

- É vedada a formação de Tribunal ou Juízo de exceção. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/STM/2011) 
04) Decorrem do princípio do devido processo legal as garantias procedimentais não expressas, tais como 
as relativas à taxatividade de ritos e à integralidade do procedimento.    

Comentário: 
 

Princípio do Devido Processo Legal 

- CF/88. Art. 5. LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 

- Corolários do Devido Processo Legal: Contraditório e Ampla defesa. 

- CF/88. Art. 5. LV - 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; 

 
Taxatividade de ritos está relacionada aos ritos processuais previstos em lei, já a integralidade do procedimento 
refere-se ao respeito das regras do procedimento processual. 
 
Gabarito: Correto. 

(FGV/TJ-MS/2008) 
05) O princípio da presunção de inocência recomenda que em caso de dúvida o réu seja absolvido.    

Comentário: 
 

Princípio da Presunção de não culpabilidade (ou Presunção de inocência) 
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- Estabelece que nenhuma pessoa pode ser considerada culpada antes do trânsito em julgado da 
sentença penal condenatória. 

- CF/88. Art. 5. LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória; 

- Este princípio estabelece que o ônus da prova caiba ao acusador (MP ou Ofendido), sendo o réu, desde 
o começo, inocente, até que o acusador prove sua culpa. 

 

Princípio do In dúbio pro reo 

Conforme o Princípio do In dúbio pro reo, caso existam dúvidas sobre a culpa ou não do acusado, o juiz 
deverá decidir em favor do réu, pois sua culpa não foi cabalmente comprovada. 

 

Princípio do In dúbio pro societate 

-Quando se tratar do princípio In dúbio pro Societate, o Juiz, embora tenha dúvida da culpa do réu, decide 
contrariamente a este com fundamento apenas em indícios de autoria e prova de materialidade em prol 
da sociedade. Porém essa decisão não ocasiona consequências ao réu, mas dá início apenas ao 
processo para a elucidação dos fatos. 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/DPE-RS/2014) 
06) No Brasil, segundo a maioria dos doutrinadores, vige o sistema processual penal do tipo acusatório. 
São características deste sistema processual penal o sigilo absoluto do inquérito policial, a publicidade dos 
atos processuais e o duplo grau de jurisdição. 

Comentário: 
 

Princípio da Publicidade 

- Estabelece que, em regra, os atos processuais e as decisões judiciais serão públicos, sendo acessível 
a qualquer pessoa. Porém, a publicidade é relativa, podendo ser limitada no caso de intimidade das partes 
ou for de interesse público. 

- CF/88. Art. 5. LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem; 

- Os procuradores (Advogado, membro do MP) não podem ser limitados em relação aos atos processuais, sob 
pena de nulidade, pois têm como finalidade a defesa técnica do acusado. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/DEPEN/2013) 
07) Em regra, a norma processual penal prevista em tratado e(ou) convenção internacional, cuja vigência 
tenha sido regularmente admitida no ordenamento jurídico brasileiro, tem aplicação independentemente do 
Código de Processo Penal. 

Comentário: 
 

Aplicação da Lei Processual 

Lei Processual Penal no Espaço 

- A lei processual vigora em determinado lugar e em determinado momento. 

- CPP/41. Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, 
ressalvados:  
I - os tratados, as convenções e regras de direito internacional;  
II - as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes 
conexos com os do Presidente da República, e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes 
de responsabilidade (Constituição, arts. 86, 89, § 2º, e 100); (Jurisdição Política)  
III - os processos da competência da Justiça Militar (e também eleitoral);  
IV - os processos da competência do tribunal especial (Constituição, art. 122, no 17);  
V - os processos por crimes de imprensa.         (Vide ADPF nº 130) 

Parágrafo único.  Aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos nos. IV e V, quando as 
leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. 

- O CPP adotou, como regra, o princípio da territorialidade, que estabelece que a Lei produzirá seus efeitos 
dentro do território nacional. Desta forma, o CPP aplica-se apenas aos atos processuais que estejam em 
território nacional.  

- Não é admissível a existência de Códigos Processuais Estaduais, pois compete privativamente a União 
legislar sobre o direito processual. 

CF/88. Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:  
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 
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Gabarito: Correto. 

(CESPE/PC-GO/2017) 
08) O Código de Processo Penal normatiza o processamento das relações processuais penais em curso 
perante todos os juízos e tribunais brasileiros, aplicando-se, em caráter subsidiário, as normas 
procedimentais que versem sobre matérias especiais.   

Comentário: 
 
O Código de Processo Penal não normatiza todos os juízos e tribunais brasileiros. 
 

Lei Processual Penal no Espaço 

- A lei processual vigora em determinado lugar e em determinado momento. 

- CPP/41. Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, 
ressalvados:  
I - os tratados, as convenções e regras de direito internacional;  
II - as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes 
conexos com os do Presidente da República, e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes 
de responsabilidade (Constituição, arts. 86, 89, § 2º, e 100); (Jurisdição Política)  
III - os processos da competência da Justiça Militar (e também eleitoral);  
IV - os processos da competência do tribunal especial (Constituição, art. 122, no 17);  
V - os processos por crimes de imprensa.         (Vide ADPF nº 130) 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/DPE-RN/2015) 
09) A lei processual penal veda a interpretação extensiva para prejudicar o réu.  

Comentário: 
 
CPP/41. Art. 3º  A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o 
suplemento dos princípios gerais de direito. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TJ-DFT/2015) 
10) Nova lei processual que modifique determinado prazo do recurso em processo penal terá aplicação 
imediata, a contar da data de sua vigência, aplicando-se inclusive a processo que esteja com prazo recursal 
em curso quando de sua edição.   

Comentário: 
 
Caso o julgamento ocorra antes da entrada em vigor da lei nova posterior: não será possível a interposição do novo 
recurso criado após o julgamento, embora o prazo recursal ainda não tenha decorrido no seu total. 
 
Caso o julgamento ocorra depois da entrada em vigor da lei nova posterior: não existirá direito ao recurso da lei 
anterior. 
 
Caso o julgamento ocorra na data da entrada em vigor da lei nova posterior: será possível a aplicação do recurso 
da lei anterior que está sendo revogada. 
 

STJ/REsp 1.046.429-SP 

O fato de a lei nova ter suprimido o recurso de protesto por novo júri não afasta o direito à recorribilidade 
subsistente pela lei anterior, quando o julgamento ocorreu antes da entrada em vigor da Lei n.º 
11.689/2008 que, em seu art. 4.º, revogou expressamente o Capítulo IV do Título II do Livro III, do Código de 
Processo Penal, extinguindo o protesto por novo júri. Incidência do princípio tempus regit actum. 

 
Gabarito: Errado. 
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