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01. Bruna, nascida em 30 de março de 1999, e sua irmã Júlia, nascida em 21 de janeiro de 1998, 

revoltadas com o comportamento de Maria, que, segundo as irmãs, buscava um relacionamento 

amoroso com o namorado de Júlia, iniciaram uma discussão com esta, no dia 28 de março de 

2017. Durante a discussão, descontroladas por Maria ter dito que Júlia não tinha capacidade de 

manter um namorado, as irmãs pegaram pedaços de ferro que estavam no chão da rua e 

começaram a agredir Maria com golpes na cabeça, com intenção de matar. Após a fuga de Bruna 

e Júlia do local, Maria é socorrida e recebe atendimento médico no hospital da região, ficando 

internada por 05 dias, mas vem a falecer em razão dos golpes sofridos. Ao tomar conhecimento 

dos fatos, o Ministério Público oferece denúncia em face de Bruna e Júlia pela prática do crime 

do Art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, requerendo a prisão preventiva apenas de Júlia, 

considerando que a mesma já seria reincidente. Após citação de Bruna e Júlia, a família das rés 

LEIA ANTES DE DAR INÍCIO ÀS RESPOSTAS DAS QUESTÕES 

Para a elaboração deste manual, utilizamos apenas o vade-mécum. Dentro do possível, 

ignoramos qualquer conhecimento previamente adquirido, para que a busca por respostas 

ocorresse dentro de critérios objetivos. Com isso, podemos demonstrar ao leitor que, 

apenas com o bom uso do índice alfabético-remissivo, é possível responder às questões da 

segunda fase do Exame de Ordem. Optamos pelo vade-mécum da RT, 10º edição, pois 

demonstrou ser a melhor opção na época em que testamos os demais disponíveis no 

mercado. No entanto, após o início das pesquisas, as editoras JusPodivm e Rideel lançaram 

novos vade-mécuns, que serão avaliados na próxima edição da prova. Bons estudos! 



o(a) procura na condição de advogado(a), informando que Júlia está grávida de 20 semanas e 

que temem por sua saúde dentro da prisão. Considerando apenas as informações narradas, na 

condição de advogado(a) de Bruna e Júlia, responda aos itens a seguir. 

A) Qual argumento de direito material a ser apresentado em favor de Bruna para evitar o 

prosseguimento da ação penal em relação a mesma? Justifique. (Valor: 0,65) 

B) Considerando que verdadeiramente estejam presentes os requisitos previstos nos Artigos 312 

e 313 do Código de Processo Penal, qual requerimento deveria ser formulado ao juízo para evitar 

que Julia permaneça no interior do sistema prisional? Justifique. (Valor: 0,60) 

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal 

não confere pontuação. 

Dica: sempre que o enunciado descrever a data de nascimento das pessoas envolvidas, antes de 

qualquer pesquisa, é importante fazer o cálculo da(s) idade(s) na época dos fatos. Bruna tinha 

dezessete anos; Júlia, dezenove anos. 

(A) A primeira pergunta é a respeito da tese de direito material (portanto, a resposta está, 

provavelmente, no Código Penal) para evitar o prosseguimento da ação penal contra 

Bruna. Como vimos, na época dos fatos, ela tinha apenas dezessete anos. Em consulta 

ao índice alfabético-remissivo do CP, em imputabilidade penal, localizamos o art. 27 do 

CP. Segundo o dispositivo, são inimputáveis os menores de dezoito anos. Abaixo do 

artigo, o vade-mécum faz remissão ao art. 228 da CF, onde é confirmado que os menores 

de dezoito anos são penalmente inimputáveis. Portanto, utilizando apenas o que diz a 

legislação encontrada, é possível construir a seguinte resposta: 

O argumento de direito material a ser apresentado é o fato de que Bruna, na época da conduta, 

tinha apenas dezessete anos, e, por esse motivo, era penalmente inimputável, como previsto nos 

arts. 27 do Código Penal e 228 da Constituição Federal. 

(B) A segunda pergunta é a respeito de como evitar que Júlia permaneça presa. A nossa 

pesquisa deve começar pelos arts. 312 e 313 do CPP, mencionados pela questão. 

Entretanto, da leitura dos dispositivos – e das remissões do vade-mécum -, nada se 

extrai. Considerando que ela está grávida, procuramos por gestação, gestante, gravidez 

e grávida no remissivo do CPP, mas não localizamos a resposta. Em prisão, também 

nenhuma pista foi encontrada. Em uma última tentativa, voltamos ao art. 312 do CPP, e 

fizemos a leitura dos demais artigos que tratam da prisão preventiva. No art. 318, IV, a 

resposta: Júlia fez jus à prisão domiciliar. Como ficou a nossa resposta: 

O requerimento a ser formulado para evitar que Júlia permaneça no interior do 

estabelecimento prisional é o de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com 

fundamento no art. 318, IV, do Código de Processo Penal. 

 

 

 

 

 

Avaliação do vade-mécum: na primeira questão, não tivemos dificuldade. No entanto, na 

segunda, a falta de remissão ao art. 318 no art. 312 e a ausência da expressão gestante no 

índice alfabético-remissivo do CPP deixaram mais difícil a busca pela resposta. 



ITEM PONTUAÇÃO 

A. Bruna era inimputável na data dos fatos OU Bruna 
deveria responder por ato infracional (0,35), tendo em 
vista que era menor de 18 anos na data dos fatos, 
ainda que maior no momento do resultado OU em 
razão da Teoria da Atividade (0,20), nos termos do Art. 
4º OU Art. 27 do Código de Processo Penal OU Art. 228 
da CRFB/88 (0,10). 

0,00/0,20/0,30/0,35/0,45/0,55/0,65 

B. O requerimento a ser formulado é de substituição 
da prisão preventiva por prisão domiciliar (0,50), nos 
termos do Art. 318, inciso IV, do CPP (0,10). 

0,00/0,50/0,60 

 

02. No dia 06 de abril de 2017, João retirou Clara, criança de 11 anos de idade, do interior da 

residência em que esta morava, sem autorização de qualquer pessoa, vindo a restringir sua 

liberdade e mantê-la dentro de um quarto trancado e sem janelas. Logo em seguida, João entrou 

em contato com o pai de Clara, famoso empresário da cidade, exigindo R$200.000,00 para 

liberar Clara e devolvê-la à sua residência. Após o pai de Clara pagar o valor exigido, Clara é 

liberada e, de imediato, a família comparece à Delegacia para registrar o fato. Depois das 

investigações, João é identificado e os autos são encaminhados ao Ministério Público com 

relatório final de investigação, indiciando João. Após 90 (noventa) dias do recebimento do 

inquérito, os autos permanecem no gabinete do Promotor de Justiça, sem que qualquer medida 

tenha sido adotada. 

Considerando as informações narradas, responda, na condição de advogado(a) da família de 

Clara, aos itens a seguir. 

A) Considerando que o crime é de ação penal pública incondicionada, qual a medida a ser 

adotada diretamente pela família de Clara e seu advogado em busca da responsabilização 

criminal de João? Justifique. (Valor: 0,65) 

B) Em caso de inicial acusatória, qual infração penal deve ser imputada a João? Justifique. (Valor: 

0,60) 

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal 

não confere pontuação. 

(A) A primeira pergunta é de natureza processual. Como fazer para que João seja punido 

criminalmente? É claro, para que alguém seja responsabilizado por um delito, deve 

haver uma ação penal. Por isso, começamos a nossa busca pela expressão ação penal, 

no remissivo do CPP. Algumas remissões interessantes foram localizadas: (i) crimes de 

ação pública: art. 24; (ii) Ministério Público; iniciativa: art. 27; (iii) ação penal privada 

subsidiária: art. 29. No art. 29, a possível resposta: se o MP não oferecer a denúncia no 

prazo legal, o particular poderá oferecer queixa-crime em substituição. Todavia, que 

prazo é esse? O vade-mécum da RT nos deixou na mão. A resposta está no art. 46 do 

CPP, mas em momento algum os organizadores fizeram remissão ao dispositivo – um 

grande furo. Com base apenas no texto da legislação localizado, a nossa resposta ficou 

assim: 

A medida a ser adotada pela família é Clara é o oferecimento de queixa-crime em substituição à 

denúncia, com fundamento no art. 29 do Código de Processo Penal. 



(B) A segunda pergunta é a respeito do crime praticado por João. Considerando que João 

exigiu dinheiro em troca da libertação de Clara, até mesmo um leigo apontaria para a 

palavra sequestro. A dúvida é: onde está tipificado o delito? Sem muita dificuldade, no 

índice remissivo do CP, localizamos a resposta: extorsão mediante sequestro, do art. 

159 do CP, qualificada em razão da idade da vítima (§ 1º). A nossa resposta: 

A infração penal a ser imputada a João é o crime de extorsão mediante sequestro, qualificada 

por ser a vítima menor de dezoito anos, com fundamento no art. 159, § 1º, do Código Penal. 

 

 

 

 

ITEM PONTUAÇÃO 

A. Caberia à família de Clara dar início à ação penal 
privada subsidiária da pública OU oferecer queixa 
substitutiva da denúncia (0,40), diante da omissão do 
Ministério Público (0,15), nos termos do Art. 29 do CPP 
OU do Art. 5º, inciso LIX, da CRFB/88 (0,10). 

0,00/0,20/0,30/0,35/0,45/0,55/0,65 

B. Extorsão mediante sequestro (0,35), presente a 
qualificadora pelo fato de a vítima ser menor de 18 
anos (0,15), nos termos do Art. 159, § 1º, do CP (0,10). 

0,00/0,15/0,25/0,35/0,45/0,50/0,60 
 

 

03. Carlos, 50 anos, foi condenado, de maneira definitiva, pela prática de crime de roubo, ao 

cumprimento de pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto em razão das 

peculiaridades do caso, apesar de naquele momento ser primário. Após o cumprimento de 03 

anos e 10 dias da pena aplicada, considerando o período de prisão provisória, Carlos veio a 

praticar falta grave, em 10/03/2015, dentro do estabelecimento prisional, sendo que, no mesmo 

dia, empreendeu fuga. Após processo administrativo disciplinar, inclusive com participação da 

defesa técnica de Carlos, foi reconhecida a prática de falta grave. O juiz da execução penal, em 

procedimento regular, ainda no ano de 2015, confirmou o reconhecimento da prática de falta 

grave e determinou o reinício do prazo para obtenção do livramento condicional. Por falhas 

cartorárias, a defesa técnica de Carlos somente foi intimada da decisão em 14/03/2018. Com a 

intimação, Carlos, que nunca mais foi localizado para cumprimento do restante da pena, apesar 

do mandado de prisão em aberto, procura seu advogado, indaga sobre as medidas cabíveis, 

esclarecendo que, de fato, houve prática de falta grave, mas assegurando estar ressocializado e 

que nunca mais se envolveu com a prática de crimes. 

Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado de Carlos, responda 

aos itens a seguir. 

A) Em sede de Agravo à Execução, qual argumento deverá ser apresentado para combater o 

mérito da decisão do magistrado? Justifique. (Valor: 0,60) 

B) Por meio de Habeas Corpus, qual argumento de direito material poderá ser apresentado para 

evitar a execução do restante da pena de Carlos? Justifique. (Valor: 0,65) 

Avaliação do vade-mécum: na segunda questão, não tivemos dificuldade. Na primeira, 

remissões importantes, mas que não foram feitas, tornaram a pesquisa mais difícil, como já 

mencionado quando resolvemos a questão. 



Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal 

não confere pontuação. 

(A) A primeira pergunta é a respeito da decisão do magistrado. Foi ou não correta? Ele 

poderia ter determinado o reinício do prazo para obtenção para livramento condicional 

em razão da falta grave? Como o vade-mécum da RT não tem índice remissivo na LEP, 

iniciamos a busca pelo CP, pela expressão livramento condicional. Sem dificuldade, 

encontramos a resposta: falta grave; não impede obtenção do: Súm. 441, STJ. A 

resposta: 

O argumento a ser apresentado é que a prática falta grave não interrompe o prazo para 

obtenção de livramento condicional, conforme Súmula 441 do STJ. 

(B) A segunda pergunta é a respeito da tese de direito material (portanto, em tese, a 

resposta deve estar no CP) para evitar o restante da execução da pena. Quando um 

enunciado é cheio de datas, a prescrição sempre vem em mente. Por isso, foi de onde 

começamos a nossa pesquisa. Carlos foi condenado à pena de quatro anos. Cumpriu 

três anos e dez dias – portanto, resta menos de um ano de pena. No dia 10 de março de 

2015, fugiu. A defesa foi intimada em 14 de março de 2018, mais de três anos depois. 

Para concluir pela prescrição, começamos a busca pelo CP, e encontramos remissão ao 

art. 109 do CP. Segundo o art. 109, VI, prescreve em três anos a pena inferior a um ano 

– um bom sinal para a nossa teoria. No art. 110, a confirmação: o cálculo da prescrição 

após o trânsito em julgado se dá com base no art. 109 do CP. É a nossa resposta: 

O argumento de direito material a ser apresentado para evitar a execução do restante da pena 

de Carlos é a prescrição da pretensão executória, com fundamento no art. 109, VI, e 110, caput, 

do Código Penal, pois entre a fuga e a intimação da defesa decorreu prazo superior a três anos. 

 

 

 

 

ITEM PONTUAÇÃO 

A. O argumento a ser apresentado é o de que a prática 
de falta grave não gera o reinício da contagem do 
prazo do livramento condicional (0,50), nos termos da 
Súmula 441/STJ (0,10). 

0,00/0,50/0,60 

B. O argumento é o de que ocorreu prescrição da 
pretensão executória (0,40), nos termos do Art. 107, 
inciso IV, do CP OU do Art. 110 do CP (0,10), pois entre 
a interrupção do cumprimento da pena e a data da 
manifestação do(a) advogado(a) foi ultrapassado o 
prazo de 03 anos (0,15). 

0,00/0,15/0,25/0,40/0,50/0,55/0,65 
 

 

04. Vitor efetuou disparos de arma de fogo contra José, com a intenção de causar sua morte. 

Ocorre que, por erro durante a execução, os disparos atingiram a perna de seu inimigo e não o 

peito, como pretendido. Esgotada a munição disponível, Vitor empreendeu fuga, enquanto José 

solicitou a ajuda de populares e compareceu, de imediato, ao hospital para atendimento 

Avaliação do vade-mécum: nenhuma dificuldade para localizar as respostas. 



médico. Após o atendimento médico, já no quarto com curativos, enquanto dormia, José vem a 

ser picado por um escorpião, vindo a falecer no dia seguinte em razão do veneno do animal, 

exclusivamente. Descobertos os fatos, considerando que José somente estava no hospital em 

razão do comportamento de Vitor, o Ministério Público oferece denúncia em face do autor dos 

disparos pela prática do crime de homicídio consumado, previsto no Art. 121, caput, do Código 

Penal. Após regular prosseguimento do feito, na audiência de instrução e julgamento da 

primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, quando da oitiva das testemunhas, o 

magistrado em atuação optou por iniciar a oitiva das testemunhas formulando diretamente suas 

perguntas, sem permitir às partes complementação. Após alegações finais orais das partes, o 

magistrado proferiu decisão de pronúncia. Apesar da impugnação da defesa quanto à 

formulação das perguntas pelo juiz, o magistrado esclareceu que não importaria quem fez a 

pergunta, pois as respostas seriam as mesmas. 

Com base apenas nas informações narradas, na condição de advogado(a) de Vitor, responda aos 

itens a seguir. 

A) Qual o recurso cabível da decisão proferida pelo magistrado e qual argumento de direito 

processual pode ser apresentado em busca da desconstituição de tal decisão? Justifique. (Valor: 

0,65) 

B) Existe argumento de direito material a ser apresentado, em momento oportuno, para 

questionar a capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público? Justifique. (Valor: 0,60) 

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal 

não confere pontuação. 

(A) A primeira pergunta tem dois questionamentos: (i) qual o recurso cabível? (ii) qual a 

tese de direito processual a ser sustentada? O primeiro passo é a identificação do 

recurso. Como o problema fala em decisão de pronúncia, iniciamos a busca por 

pronúncia, no remissivo do CPP. Sem qualquer dificuldade, a resposta: recurso em 

sentido estrito: art. 581, IV. Quanto à tese de direito processual, a única anomalia 

descrita no enunciado é sobre a oitiva das testemunhas, sem permitir que as partes 

complementassem as perguntas. Iniciamos a busca pelo remissivo do CPP, pela palavra 

testemunha. Uma das remissões se destacou: inquirição direta: art. 212. Neste 

dispositivo, a resposta: as perguntas às testemunhas devem ser formuladas diretamente 

pelas partes. Ao não permitir que as partes fizessem as perguntas diretamente, é claro, 

o juiz violou o direito à ampla defesa. É a nossa resposta: 

O recurso a ser oferecido contra a decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito, com 

fundamento no art. 581, IV, do Código de Processo Penal. O argumento de direito processual é a 

violação do direito da parte de efetuar perguntas diretamente às testemunhas, com base no art. 

212, caput, do Código de Processo Penal, em violação ao direito da ampla defesa. 

(B) A segunda pergunta é a respeito do crime indicado pelo MP ao denunciar o réu. Trata-

se do clássico exemplo da ambulância que se acidenta a caminho do hospital, ou da 

enfermaria que é incendiada. De qualquer forma, como não podemos considerar 

conhecimento prévio ao responder ao que se pede, começamos a nossa busca pelo 

homicídio, o delito apontado no enunciado. O art. 121 do CP não fornece a resposta. No 

entanto, o vade-mécum faz remissão ao art. 13 do CP e, no § 1º, a resposta: 

superveniência de causa independente. É a nossa resposta: 



O argumento de direito material é o de que a causa superveniente relativamente independente 

produziu, por si só, o resultado morte, devendo o réu responder apenas pela tentativa de 

homicídio, com fundamento no art. 13, § 1º, do Código Penal. 

 

 

 

 

ITEM PONTUAÇÃO 

A1. O recurso cabível da decisão de pronúncia é o 
Recurso em Sentido Estrito (0,20), na forma do Art. 
581, inciso IV, do CPP (0,10). 

0,00/0,20/0,30 

A2. O argumento de direito processual a ser 
apresentado é o de que houve nulidade com a 
formulação de perguntas diretas por parte do 
magistrado, sem oportunizar complementação das 
partes (0,20), o que viola o princípio da ampla defesa 
OU o que gera o cerceamento de defesa (0,15). 

0,00/0,15/0,20/0,35 

B. O argumento de direito material é o de que ocorreu 
causa superveniente relativamente independente que 
por si só causou o resultado (0,35), devendo Vitor 
responder por tentativa de homicídio (0,15), nos 
termos do Art. 13, § 1º, do CP (0,10). 

0,00/0,15/0,25/0,35/0,45/0,50/0,60 
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Avaliação do vade-mécum: na primeira questão, não tivemos dificuldade. Na segunda, 

uma grande sacada de quem organizou o vade-mécum: a remissão ao art. 13 do CP, onde 

estava a resposta. Sem a remissão, teríamos dificuldade em localizar a resposta, pois o 

enunciado não fornece qualquer palavra-chave relevante. 


