
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO Nº 1 

José Barbosa, nascido em 11/03/1998, caminhava para casa após sair da faculdade, às 11h da 

manhã, no dia 07/03/2016, quando se deparou com Daniel, ex-namorado de sua atual 

companheira, conversando com esta. Em razão de ciúmes, retirou a faca que trazia na mochila 

e aplicou numerosas facadas no peito de Daniel, com a intenção de matá-lo. Daniel recebeu 

pronto atendimento médico, foi encaminhado para um hospital de Niterói, mas faleceu 05 dias 

após os golpes de faca. Já no dia 08/03/2016, policiais militares, informados sobre o fato 

ocorrido no dia anterior, comparecem à residência de José Barbosa, já que um dos agentes da 

lei era seu vizinho. Apesar de não ter ninguém em casa, a janela estava aberta, e os policiais 

puderam ver seu interior, verificando que havia uma faca suja de sangue escondida junto ao 

sofá. Diante disso, para evitar que José Barbosa desaparecesse com a arma utilizada, 

ingressaram no imóvel e apreenderam a arma branca, que foi devidamente apresentada pela 

autoridade policial. Com base na prova produzida a partir da apreensão da faca, o Ministério 

Público oferece denúncia em face de José Barbosa, imputando-lhe a prática do crime de 

homicídio consumado. Considerando a situação narrada, na condição de advogado(a) de José 

Barbosa, responda aos itens a seguir. 

A) Qual argumento a ser apresentado pela defesa técnica do denunciado para combater a prova 

decorrente da apreensão da faca? Justifique. (Valor: 0,65) 

B) Existe argumento de direito material a ser apresentado em favor de José Barbosa para evitar 

o prosseguimento da ação penal? Justifique. (Valor: 0,60) 

COMO RESOLVER 

XXIII EXAME DE ORDEM 



O primeiro passo é a identificação do que a banca quer saber. A letra A pede para que seja 

apontada uma falha no procedimento de apreensão da faca. Já a letra B quer que seja apontada 

a tese de direito material para impedir o prosseguimento da ação. 

Como o enunciado não menciona qualquer dispositivo de lei, teremos de iniciar a busca pelas 

palavras-chave. Como a letra A trata da apreensão, procurei pela palavra no índice alfabético-

remissivo do CPP. Encontrei dois tópicos que chamaram a minha atenção: armas e munições e 

busca domiciliar, ambos com remissão ao art. 240 do CPP. Neste dispositivo, não encontrei a 

resposta, mas, logo abaixo do caput, o vade-mécum faz remissão ao art. 5º, XI, da CF. É a 

resposta: 

A) O argumento a ser apresentado é que a apreensão da faca foi ilícita. Isso porque os policiais 

militares entraram na casa de José Barbosa sem autorização judicial, sem permissão do morador 

e não se tratava de hipótese de flagrante delito, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição 

Federal. 

A letra B pergunta a respeito da tese de direito material a ser sustentada para impedir o 

prosseguimento da ação contra o acusado. Considerando que o enunciado traz muitas datas, é 

uma boa pista para a localização da resposta. Segundo o texto, José Barbosa nasceu em 11 de 

março de 1998. A conduta ocorreu no dia 7 de março de 2016, poucos dias antes do seu 

aniversário (outra boa pista). Portanto, na época dos fatos, José Barbosa era inimputável por ser 

menor de idade. É a tese para impedir a ação. Procurei no índice alfabético-remissivo do CP por 

inimputabilidade, e encontrei remissão ao art. 27 do CP. É a nossa resposta: 

B) O argumento de direito material a ser apresentado para evitar o prosseguimento da ação 

penal é o fato de que, na época da conduta, José Barbosa tinha dezessete anos. Portanto, era 

inimputável, com fundamento no art. 27 do Código Penal, devendo ser considerada a prática de 

ato infracional análogo ao crime de homicídio. 

ITEM PONTUAÇÃO 

A. O meio de obtenção da prova quando da 
apreensão da faca foi ilícito (0,20), tendo em 
vista que houve ingresso na residência de 
José Barbosa sem autorização do morador, 
flagrante delito ou ordem judicial (0,35), nos 
termos do art. 5º, XI, CRFB OU 157 do CPP 
(0,10). 

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

B. Não poderia José Barbosa ser processado 
criminalmente pela prática do crime de 
homicídio, tendo em vista que era 
inimputável na data dos golpes desferidos 
OU tendo em vista que praticou ato 
infracional análogo ao crime de homicídio 
(0,45), pois o Código Penal adota a Teoria da 
Atividade para definir o momento do crime 
(0,15). 

0,00/0,15/0,45/0,60 
 

 

Observação: em respeito à proposta do projeto, um erro em minha resposta foi mantido. Na 

letra B, ao sustentar a inimputabilidade, dei-me por satisfeito. Até pensei em ir a fundo e tratar 

do tempo do crime, mas imaginei que o tema não estaria no gabarito. No entanto, a banca exigiu 

que fosse falado a respeito – e eu teria perdido 0,15 em minha pontuação. Por isso, fica a dica: 



ao identificar uma tese, fale a respeito. Na pior das hipóteses, se não constar do gabarito, 

nenhuma pontuação será descontada. O problema é a omissão. 

 

QUESTÃO Nº 2 

Gabriel, condenado pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, obteve 

livramento condicional quando restava 01 ano e 06 meses de pena privativa de liberdade a ser 

cumprida. No curso do livramento condicional, após 06 meses da obtenção do benefício, vem 

Gabriel a ser novamente condenado, definitivamente, pela prática de crime de roubo, que havia 

sido praticado antes mesmo do delito de porte de arma de fogo, mas cuja instrução foi 

prolongada. Diante da nova condenação, o magistrado competente revogou o livramento 

condicional concedido e determinou que Gabriel deve cumprir aquele 01 ano e 06 meses de 

pena restante quando da obtenção do livramento em relação ao crime de porte, além da nova 

sanção imposta em razão do roubo. Considerando a situação narrada, na condição de 

advogado(a) de Gabriel, responda aos itens a seguir. 

A) Qual o recurso cabível da decisão do magistrado que revogou o benefício do livramento 

condicional e determinou o cumprimento da pena restante quando da obtenção do benefício? 

É cabível juízo de retratação em tal modalidade recursal? Justifique. (Valor: 0,65) 

B) Qual argumento deverá ser apresentado pela defesa de Gabriel para combater a decisão do 

magistrado? Justifique. (Valor: 0,60) 

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação ou transcrição do 

dispositivo legal não confere pontuação. 

COMO RESOLVER 

A letra A tem duas perguntas. A primeira, qual o recurso cabível; a segunda, se cabe retratação. 

Já a letra B quer contestar a decisão do juiz, para que seja apontado algum equívoco no que foi 

dito pelo magistrado. 

Como o enunciado não traz menção a dispositivos da lei, a busca deve começar pelas palavras-

chave. Aparentemente, tudo se resume ao livramento condicional. Logo, é a expressão a ser 

buscada no índice alfabético-remissivo. 

No remissivo do CPP, para responder à primeira questão, encontrei o livramento condicional. 

Sem muita dificuldade, encontrei, aparentemente, o que estava procurando: recurso contra a 

decisão em livramento condicional, com remissão ao art. 581, XII, do CPP. O dispositivo da 

remissão trata do recurso em sentido estrito. Provavelmente, neste ponto, a maioria teria 

optado pelo recurso em sentido estrito como resposta. Para piorar a situação, algo que me 

surpreendeu (de forma negativa): o vade-mécum da RT, logo abaixo do inciso XII, não faz 

qualquer remissão ao art. 197 da LEP, onde está a resposta. Portanto, a não ser que o 

examinando soubesse da pegadinha do agravo em execução, o vade-mécum da RT não seria 

suficiente para a obtenção da resposta exigida pela banca. 

ITEM PONTUAÇÃO 

A. O recurso cabível da decisão é de Agravo 
de Execução, (0,40) na forma do Art. 197 da 

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



LEP (0,10), cabendo ao magistrado exercer 
juízo de retratação em razão da aplicação, 
no recurso de agravo, do rito previsto para o 
recurso em sentido estrito (0,15). 

 

Apesar de não ter obtido êxito na primeira pergunta, a vida continua. Na letra B, a banca quer 

saber qual foi o erro da decisão do magistrado que revogou o livramento condicional. Gabriel 

foi condenado à pena de um ano e seis meses. Após seis meses em livramento condicional, o 

benefício foi revogado e o magistrado determinou o cumprimento integral do restante da pena. 

Já sabemos, de antemão, que há algum erro nisso – a própria questão já diz. A dúvida é: qual? 

Por se tratar de questão de direito material, iniciei a busca pelo remissivo do CP. Em livramento 

condicional, encontrei remissão aos arts. 83 a 90 do CP. No art. 88, a resposta: 

B) O argumento para combater a decisão do magistrado é que o período em que o condenado 

esteve solto deve ser descontado da pena, visto que se trata de condenação por crime praticado 

anteriormente à concessão do benefício, com fundamento no art. 88 do Código Penal. 

ITEM PONTUAÇÃO 

B. O argumento para combater a decisão é o 
de que o período em livramento condicional 
deveria ser considerado como pena 
cumprida (0,20), tendo em vista que o delito 
que justificou a revogação é anterior ao 
benefício (0,30), nos termos do Art. 88 do CP 
OU Art. 141 da Lei nº 7.210/84 (0,10). 

0,00/0,20/0,30/0,40/0,50/0,60 

 

QUESTÃO Nº 3 

 

No dia 29 de dezembro de 2011, Cláudio, 30 anos, profissional do ramo de informática, invadiu 

dispositivo informático alheio, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o 

fim de obter informações pessoais de famoso ator da televisão brasileira, sem autorização do 

titular do dispositivo. Após longa investigação e representação da vítima, o fato e a autoria de 

Cláudio foram identificados no ano de 2014, vindo o autor a ser indiciado e, posteriormente, 

oferecida pelo Ministério Público proposta de transação penal em razão da prática do crime do 

Art. 154-A do Código Penal, dispositivo este incluído pela Lei nº 12.737/12. Cláudio aceitou a 

proposta de transação penal, mas, em julho de 2015, interrompeu o cumprimento das condições 

impostas. Temeroso em razão de sua conduta, Cláudio procura seu advogado, informando que 

não justificou o descumprimento e, diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia por 

aquele delito, tendo o juiz competente recebido a inicial acusatória em agosto de 2015. 

Considerando apenas as informações narradas, esclareça, na condição de advogado(a) 

prestando consultoria jurídica para Cláudio, os seguintes questionamentos. 

A) De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a revogação do 

benefício da transação penal pelo descumprimento das condições impostas, com posterior 

oferecimento de denúncia? Justifique. (Valor: 0,65) 



B) Os fatos praticados por Cláudio, de fato, permitem sua responsabilização penal pelo crime do 

Art. 154-A do Código Penal? Justifique. (Valor: 0,60) 

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação ou transcrição do 

dispositivo legal não confere pontuação. 

COMO RESOLVER 

A letra A assusta, pois pede posicionamento do STF. No entanto, como a banca pede, em regra, 

apenas o que pode ser respondido com o vade-mécum, é uma boa indicação de que a resposta 

está em alguma súmula. A primeira pergunta é a respeito da possibilidade de revogação da 

transação penal. Já a letra B quer saber se a capitulação está adequada. 

Considerando que o enunciado traz um dispositivo de lei, o art. 154-A do CP, a busca deve 

começar por ele. Da leitura do artigo, nada se extrai. Todavia, o texto da questão já traz a tese 

a ser sustentada: a conduta ocorreu em 2011, mas o crime só passou a existir em 2012. É a 

resposta. No entanto, para fundamentá-la, procurei por lei, no remissivo do CP, e a resposta 

está logo no início, dentre os primeiros tópicos: o art. 1º do CP. 

B) Não é possível a responsabilização de Cláudio pelo crime de invasão de dispositivo 

informático, do art. 154-A do Código Penal, pois a lei que tipificou a conduta é posterior aos 

fatos, não podendo retroagir, com fundamento no art. 1º do Código Penal. 

ITEM PONTUAÇÃO 

B. Não é possível a responsabilização penal 
de Cláudio pelo crime do Art. 154-A do 
Código Penal, tendo em vista que a lei 
posterior que de qualquer forma prejudique 
o acusado não pode retroagir para atingir 
situação pretérita OU tendo em vista que a 
lei que tipificou a conduta é posterior à data 
dos fatos (0,50), com base no Art. 5º, inciso 
XL, da CRFB/88 OU no Art. 1º do Código 
Penal (0,10). 

0,00 / 0,50 / 0,60 

 

A letra A é um pouco mais complicada, pois pede posicionamento do STF. De qualquer forma, 

procurei por transação penal no remissivo do CP, mas nada encontrei. Em seguida, procurei no 

remissivo do CPP, mas, novamente, não tive sucesso. Como o enunciado fala em 

posicionamento do STF, fui até as súmulas, no vade-mécum da RT, na esperança de encontrar 

um índice alfabético-remissivo dos enunciados. Para a minha tristeza (e desespero), o vade-

mécum não tem um índice alfabético dos temas das súmulas. Em uma última tentativa, por ser 

impossível a leitura de todas as súmulas do STF no curto período de prova, decidi ler apenas as 

súmulas vinculantes. Na de nº 35, a resposta: 

A) Sim, é possível a revogação do benefício da transação penal pelo descumprimento das 

condições impostas, com posterior oferecimento de denúncia, com fundamento na Súmula 

Vinculante 35 do STF, visto que a decisão que homologa a transação penal não faz coisa julgada 

material. 

 

 



ITEM PONTUAÇÃO 

A. Sim, é possível a revogação do benefício, 
nos termos da Súmula Vinculante 35 do STF 
OU Sim, pois a decisão que homologa 
transação penal não faz coisa julgada 
material (0,65). 

0,00 / 0,65 

 

Observação: como sempre alerto, nada pode ser dito pela metade no Exame de Ordem. A FGV 

exigiu que o examinando dissesse: Súmula Vinculante 35 do STF. Se é Súmula Vinculante, é claro 

que é do Supremo! Todavia, a banca exigiu que fosse mencionada expressamente a Suprema 

Corte. 

QUESTÃO Nº 4 

Manoel conduzia sua bicicleta, levando em seu colo, sem qualquer observância às regras de 

segurança, seu filho de 02 anos de idade. Para tornar o passeio do filho mais divertido, Manoel 

pedalava em alta velocidade, quando, em determinado momento, perdeu o controle da bicicleta 

e caiu, vindo seu filho a bater a cabeça e falecer de imediato. Após ser instaurado procedimento 

para investigar os fatos, a perícia constata que, de fato, Manoel estava em alta velocidade e não 

havia qualquer segurança para o filho em seu colo. O Ministério Público oferece denúncia em 

face de Manoel, imputando-lhe a prática do crime previsto no Art. 121, §§ 3º e 4º, do Código 

Penal, já que a vítima era menor de 14 anos. Durante a instrução, todos os fatos são confirmados 

por diversos meios de prova. Considerando apenas as informações narradas, responda, na 

qualidade de advogado(a) de Manoel, aos itens a seguir. 

A) A capitulação delitiva realizada pelo Ministério Público está integralmente correta? Justifique. 

(Valor: 0,60) 

B) Qual argumento a ser apresentado para evitar a punição de Manoel pelo crime de homicídio 

culposo? Justifique. (Valor: 0,65) 

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação ou transcrição do 

dispositivo legal não confere pontuação. 

COMO RESOLVER 

A letra A dá uma pista: a capitulação foi integralmente correta? Aparentemente, há algum erro 

parcial na capitulação. Na letra B, é questionado a respeito de como evitar a punição de Manoel. 

Como o enunciado menciona um dispositivo – o art. 121 do CP -, a pesquisa deve começar por 

ele. 

Com a simples leitura do art. 121 do CP, as duas respostas podem ser encontradas: 

A) Não, a capitulação delitiva realizada pelo Ministério Público não está integralmente correta. 

Isso porque a causa de aumento do art. 121, § 4º, do Código Penal, referente à idade da vítima, 

deve ser aplicada apenas no homicídio doloso. Na hipótese, trata-se de homicídio culposo, 

devendo ser afastada a causa de aumento. 

B) O argumento a ser apresentado para evitar a punição de Manoel pelo crime de homicídio é o 

art. 121, § 5º, do Código Penal, quando o juiz pode deixar de aplicar a pena, no homicídio 



culposo, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a 

sanção penal se torne desnecessária. 

ITEM PONTUAÇÃO 

A. Não foi correta a capitulação delitiva do 
Ministério Público, pois em sendo o crime 
culposo, a idade da vítima não é relevante 
para imputação da causa de aumento do Art. 
121, § 4º, do CP, OU pois a causa de aumento 
em razão de a vítima ser menor de 14 anos 
somente será aplicada ao crime de 
homicídio doloso (0,60). 

0,00 / 0,60 

B. Aplicação do perdão judicial (0,55), nos 
termos do Art. 121, § 5º, do CP (0,10). 

0,00 / 0,55 / 0,65 

 

Observação: a expressão perdão judicial não está presente no art. 121, § 5º, do CP. Por isso, foi 

deixada de fora da resposta. A banca, no entanto, a exigiu. Por isso, é importante o estudo de 

provas passadas, para que o examinando conheça eventuais expressões doutrinárias adotadas 

pela FGV no Exame de Ordem. 

 

  


