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QUESTÃO Nº 1 

No dia 11/01/2016, Arnaldo, nascido em 01/02/1943, primário e de bons antecedentes, 

enquanto estava em um bar, desferiu pauladas na perna e socos na face de Severino, nascido 

em 30/03/1980, por acreditar que este demonstrara interesse amoroso em sua neta de apenas 

16 anos. As agressões praticadas por Arnaldo geraram deformidade permanente em Severino, 

que, revoltado com o ocorrido, foi morar em outro estado. Denunciado pela prática do crime do 

Art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, Arnaldo confessou em juízo, durante o interrogatório, 

as agressões; contudo, não foram acostados aos autos boletim de atendimento médico e exame 

de corpo de delito da vítima, que também não foi localizada para ser ouvida. As testemunhas 

confirmaram ter visto Arnaldo desferir um soco em Severino, mas não viram se da agressão 

resultou lesão. Em sentença, diante da confissão, Arnaldo foi condenado a pena de 03 anos de 

reclusão, deixando o magistrado de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos em virtude da violência. 

Considerando a situação narrada, na condição de advogado(a) de Arnaldo, responda aos itens a 

seguir. 

A) Em sede de recurso de apelação, qual argumento poderá ser apresentado em busca da 

absolvição de Arnaldo? Justifique. (Valor: 0,65) 

O objetivo deste projeto é demonstrar que, apenas com o vade-mécum, é possível resolver as 

questões da segunda fase do Exame de Ordem. Por isso, qualquer conhecimento prévio do autor é 

ignorado – mesmo quando o dispositivo é por todos conhecido, a exemplo do homicídio, no art. 121 

do CP, a pesquisa é realizada para localizá-lo. Na época em que foi feito o levantamento dos vade-

mécuns disponíveis no mercado, optei pela publicação da editora RT, 10ª edição, voltado à OAB e 

concursos, pois demonstrou ser o mais completo. No entanto, após o estudo, foram publicados dois 

novos vade-mécuns: o Vade-Mécum OAB, da JusPodivm, e o Vade-Mécum Missioneiro, da Rideel. 

Ambos foram deixados de fora do levantamento. 



B) Ainda em sede de apelação, existe algum benefício legal a ser requerido pela defesa de 

Arnaldo para evitar a execução da pena, caso sejam mantidas a condenação e a sanção penal 

imposta? Justifique. (Valor: 0,60) 

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

não confere pontuação. 

COMO RESOLVER: 

O primeiro passo é a identificação do que é pedido pela banca. Na primeira pergunta, o 

examinador quer saber como é possível absolver o acusado. Na segunda, é questionado o que 

pode ser requerido caso a condenação seja mantida, com o objetivo de evitar a execução da 

pena. 

Como o enunciado menciona um dispositivo de lei, a nossa busca deve começar por ele. O 

problema informa que Arnaldo foi acusado da prática do delito do art. 129, § 2º, IV, do CP. Um 

trecho parece ser a solução da questão: Arnaldo confessou em juízo, durante o interrogatório, 

as agressões; contudo, não foram acostados aos autos boletim de atendimento médico e exame 

de corpo de delito da vítima, que também não foi localizada para ser ouvida. No vade-mécum 

que estou utilizando, no art. 129, § 2º, IV, não há nenhuma remissão relevante. Por isso, tendo 

como foco a informação de que não foi realizado o exame na vítima, o próximo passo foi a busca 

pela expressão corpo de delito, pois o enunciado parece descrever alguma anormalidade nesse 

sentido. No índice alfabético-remissivo do CPP, encontrei a expressão corpo de delito e, dentre 

as remissões, uma se destaca: exame; obrigatoriedade; infração que deixa vestígios: art. 158. 

Feita a leitura do art. 158, não resta dúvida: é a nossa resposta. Utilizando apenas as palavras 

da própria pergunta e as do dispositivo legal, a resposta pode ser a seguinte: 

A) Em sede de recurso de apelação, o argumento a ser apresentado em busca da absolvição de 

Arnaldo é a ausência de exame de corpo de delito, direto ou indireto, indispensável quando a 

infração deixar vestígios, não podendo supri-lo a confissão do acusado, com fundamento no art. 

158 do Código de Processo Penal. 

Obs.: perceba que não foi feita menção à ausência de materialidade. Isso porque o art. 158 não 

menciona a palavra. De qualquer forma, nas últimas provas, a FGV vem aceitando que seja dito 

exatamente o que fala a lei ou súmula, sem que seja necessário que o examinando possua outros 

conhecimentos. Veja o gabarito: 

ITEM PONTUAÇÃO 

A. O argumento a ser apresentado em favor de Arnaldo 
é que a infração deixou vestígios e não existe prova da 
materialidade do crime de lesão corporal OU que não 
foi realizado exame de corpo de delito na vítima, não o 
suprindo a confissão do acusado (0,55), nos termos do 
Art. 158 do CPP (0,10). 

0,00 / 0,55 / 0,65 

 

A segunda pergunta é a respeito de como evitar a execução da pena, caso a condenação seja 

mantida. O enunciado traz as seguintes informações: 

(i) Arnaldo é primário e de bons antecedentes. 

(ii) Ele tem mais de setenta anos. 

(iii) Foi condenado por um crime violento. 



(iv) O juiz o condenou à pena de três anos. 

(v) O juiz não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Como a questão pede um meio para evitar a imposição de pena, comecei a busca por pena, no 

índice alfabético-remissivo do CP. Dentre os vários tópicos, um se destaca: suspensão 

condicional: arts. 77 a 82; Súm. 723, STF. Após a leitura destes artigos, é possível elaborar a 

resposta: 

B) Sim, existe benefício legal a ser requerido pela defesa de Arnaldo para evitar a execução da 

pena, caso mantida a condenação imposta. Trata-se da suspensão condicional da pena, prevista 

no art. 77 do Código Penal. Embora o caput do art. 77 do Código Penal fale em pena não superior 

a dois anos, Arnaldo possui mais de setenta anos de idade, hipótese em que é possível a 

suspensão condicional da pena desde que inferior a quatro anos, com fundamento no art. 77, § 

2º, do Código Penal. 

ITEM PONTUAÇÃO 

B. Sim, poderia ser buscada a suspensão condicional 
da pena (0,35), já que Arnaldo era maior de 70 anos na 
data dos fatos E a sanção penal aplicada é inferior a 4 
anos (0,15), nos termos do Art. 77, §2º, do Código 
Penal (0,10). 

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

 

QUESTÃO Nº 2 

No dia 10 de setembro de 2014, Maria conversava na rua com amigas da escola, quando passou 

pelo local Túlio, jovem de 19 anos, que ficou interessado em conhecer Maria em razão da beleza 

desta. Um mês após se conhecerem e iniciarem um relacionamento, Túlio e Maria passaram a 

ter relações sexuais, apesar de Maria ter informado ao namorado que nascera em 09 de julho 

de 2001. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público denunciou Túlio pela prática 

do crime do Art. 217-A do Código Penal. Após a instrução e juntada da carteira de identidade de 

Maria, na qual constava seu nascimento em 09 de julho de 2001, Túlio foi condenado nos termos 

da denúncia, tendo ocorrido o trânsito em julgado. Dois anos após a sentença condenatória, os 

pais de Maria procuram os familiares de Túlio e narram que se sentiam mal pelo ocorrido, 

porque sempre consideraram o condenado um bom namorado para a filha. Afirmaram, ainda, 

que autorizavam o namoro, porque, na verdade, consideravam sua filha uma jovem, já que ela 

nasceu em 09 de julho de 2000, mas somente foi registrada no ano seguinte, pois tinham o 

sonho de sua filha ser profissional do esporte e entenderam que o registro tardio a beneficiaria 

profissionalmente. Diante de tais informações, em posse de fotografias que comprovam que 

Maria, de fato, nasceu em 09 de julho de 2000 e da retificação no registro civil, os familiares de 

Túlio procuram você na condição de advogado(a). 

Na condição de advogado(a) de Túlio, considerando apenas as informações narradas, responda 

aos itens a seguir. 

A) Diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, existe medida judicial a ser 

apresentada em favor de Túlio, diferente de habeas corpus, em busca da desconstituição da 

sentença? Justifique e indique, em caso positivo. (Valor: 0,65) 

B) Qual argumento de direito material deverá ser apresentado pelo(a) patrono(a) de Túlio em 

busca da desconstituição da sentença? Justifique. (Valor: 0,60) 



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

não confere pontuação. 

COMO RESOLVER: 

O primeiro passo é a identificação do que a banca quer como resposta. A primeira pergunta é a 

respeito de qual medida judicial deve ser utilizada, diferente de HC, para desconstituir a 

sentença. A segunda pergunta é a respeito da tese de defesa a ser sustentada na medida 

adotada na primeira pergunta. 

O enunciado menciona o art. 217-A do CP. Portanto, é onde deve começar a pesquisa. O art. 

217-A do CP considera estupro de vulnerável ter relações sexuais com pessoa menor de catorze 

anos. No entanto, o próprio enunciado dá a resposta: Maria tinha catorze anos na época dos 

fatos. Portanto, temos a resposta da segunda pergunta: 

B) O argumento de direito material em busca da desconstituição da sentença é o fato de que 

Maria era maior de catorze anos na época dos fatos, e a prática sexual foi consentida. Dessa 

forma, não houve a prática do crime de estupro de vulnerável, do art. 217-A do Código Penal. 

A primeira pergunta é a respeito de como desconstituir uma sentença. Iniciei a busca, no 

remissivo do CPP, por sentença, mas o vade-mécum não foi útil – fiquei surpreso com o fato de 

os organizadores não incluírem qualquer informação a respeito da desconstituição (ou revisão) 

da sentença no tópico sentença condenatória. Como o enunciado fala em medida diferente do 

Habeas Corpus, procurei pelo remédio constitucional no índice remissivo do CPP. Dentre as 

remissões, algumas pareciam promissoras, mas não localizei a resposta. Também procurei por 

trânsito em julgado no índice remissivo, mas sem sucesso. Já sem muita esperança, procurei por 

prova, pois o enunciado fala em documento que não possui informação verdadeira e em 

fotografia. No índice remissivo, localizei a expressão prova nova, com remissão ao art. 621, III, 

do CPP. É a resposta. 

A) A medida judicial cabível diferente de habeas corpus para desconstituir a sentença é a revisão 

criminal, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, aplicável quando, após 

a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que 

determine ou autorize diminuição especial da pena. 

Obs.: o vade-mécum da RT deixou a desejar na busca pela resposta. Em sentença condenatória, 

deveria existir alguma remissão à revisão criminal. 

ITEM PONTUAÇÃO 

A. A medida judicial cabível é da revisão criminal 
(0,40), com fundamento no Art. 621, inciso II OU III, do 
Código de Processo Penal (0,10), tendo em vista que a 
condenação foi baseada em documento 
comprovadamente falso OU em razão do surgimento 
de prova nova, após a sentença, apta a demonstrar a 
inocência do acusado (0,15). 

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

 

QUESTÃO Nº 3 

Aroldo, Bernardo, Caio e David, que se conheceram em razão de todos exercerem a função de 

pintores de residências, durante diversas quartas-feiras do ano de 2015 encontravam-se na 

garagem da residência do primeiro para organizarem a prática de crimes de receptação simples. 



Com o objetivo de receber vantagem financeira, nos encontros, muito bem organizados e que 

ocorreram por mais de 06 meses, era definido como os crimes seriam realizados, havendo plena 

divisão de funções e tarefas entre os membros do grupo. Um morador da região que tinha 

conhecimento dos encontros, apresenta notícia criminis à autoridade policial, mas informa que 

acredita que o grupo pretendia realizar a prática de roubos. Diante disso, instaurado o inquérito 

para apurar o crime de organização criminosa, o delegado de polícia determina diretamente, 

sem intervenção judicial, a infiltração de agentes de polícia no grupo, de maneira velada, para 

obtenção de provas. Ao mesmo tempo, realiza outros atos investigatórios e obtém, de forma 

autônoma, outras provas, que, de fato, confirmam a atividade do grupo; contudo, resta 

constatado que, verdadeiramente, a pretensão do grupo era apenas a prática de crimes de 

receptação simples. Após a obtenção das provas necessárias, Aroldo, Bernardo, Caio e David são 

denunciados pela prática do crime previsto no Art. 2º da Lei nº 12.850/13. 

Na condição de advogado(a) dos denunciados, considerando apenas as informações narradas, 

responda aos questionamentos a seguir. 

A) A infiltração de agentes determinada pela autoridade policial foi válida? Justifique. (Valor: 

0,65) 

B) Qual o argumento de direito material a ser apresentado pela defesa em busca da não 

condenação dos denunciados da prática do crime imputado? Justifique. (Valor: 0,60) 

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

não confere pontuação 

COMO RESOLVER: 

Como sempre, o primeiro passo é a identificação do que é pedido como resposta. A primeira 

pergunta é simples: a infiltração de agentes foi válida? A segunda é a respeito da tese de direito 

material a ser sustentada para evitar a condenação. Considerando que o enunciado menciona 

um dispositivo de lei, é por onde a pesquisa deve começar. O art. 2º da Lei 12.850/13 pune os 

envolvidos em uma organização criminosa. O conceito de organização está no art. 1º, § 1º, da 

mesma lei. Os requisitos são os seguintes: 

(i) Associação de quatro ou mais pessoas; 

(ii) Estruturalmente ordenada; 

(iii) Caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; 

(iv) Com o objetivo de prática de infrações penais com penas máximas superiores a 

quatro anos; 

(v) Ou que sejam de caráter transnacional. 

O enunciado fala em quatro pessoas (i); a formação era organizada (ii); havia divisão de tarefas 

(iii). Sobraram, portanto, dois requisitos alternativos: o caráter transnacional ou a prática de 

infração penal punida com mais de quatro anos. Penso que o caráter transnacional possa ser 

descartado com facilidade. Como o enunciado fala que o objetivo era a prática do crime de 

receptação simples, procurei por receptação no índice remissivo do CP e, sem dificuldade, 

encontrei a resposta: 

B) O argumento é que não houve a prática do crime de organização criminosa porque a 

associação se deu para a prática do delito de receptação simples, do art. 180, caput, do Código 

Penal, punido com pena máxima de quatro anos, não estando presentes os requisitos do art. 1º, 

§ 1º, da Lei n.º 12.850/13. 



ITEM PONTUAÇÃO 

B. O argumento é que não houve a prática do crime de 
organização criminosa, tendo em vista que a 
associação do grupo era voltada para prática de crimes 
de receptação simples, cuja pena máxima não 
ultrapassa 04 anos (0,50), na forma do Art. 1º, §1º, da 
Lei nº 12.850/13 (0,10). 

0,00/0,50/0,60 

 

A primeira pergunta é a respeito da legalidade da infiltração de agente para a investigação da 

organização criminosa. Por ser uma lei pequena, o examinando poderia encontrar rapidamente, 

no art. 10, a resposta: 

A) A infiltração não foi válida porque não houve autorização judicial e a prova podia ser 

produzida por outro meio, conforme art. 10 da Lei n.º 12.850/13. 

ITEM PONTUAÇÃO 

A. A infiltração não foi válida, tendo em vista que não 
houve autorização da autoridade judicial (0,40) e havia 
outros meios para obtenção da prova (0,15), na forma 
do Art. 10 da Lei nº 12.850/13 (0,10). 

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

 

QUESTÃO Nº 4 

Pablo, que possui quatro condenações pela prática de crimes com violência ou grave ameaça à 

pessoa, estava no quintal de sua residência brincando com seu filho, quando ingressa em seu 

terreno um cachorro sem coleira. O animal adota um comportamento agressivo e começa a 

tentar atacar a criança de 05 anos, que brincava no quintal com o pai. Diante disso, Pablo pega 

um pedaço de pau que estava no chão e desfere forte golpe na cabeça no cachorro, vindo o 

animal a falecer. No momento seguinte, chega ao local o dono do cachorro, que, inconformado 

com a morte deste, chama a polícia, que realiza a prisão em flagrante de Pablo pela prática do 

crime do Art. 32 da Lei nº 9.605/98. Os fatos acima descritos são integralmente confirmados no 

inquérito pelas testemunhas. Considerando que Pablo é multirreincidente na prática de crimes 

graves, o Ministério Público se manifesta pela conversão do flagrante em preventiva, afirmando 

o risco à ordem pública pela reiteração delitiva. 

Considerando as informações narradas, na condição de advogado(a) de Pablo, que deverá se 

manifestar antes da decisão do magistrado quanto ao requerimento do Ministério Público, 

responda aos itens a seguir. 

A) Qual pedido deverá ser formulado pela defesa de Pablo para evitar o acolhimento da 

manifestação pela conversão da prisão em flagrante em preventiva? Justifique. (Valor: 0,60) 

B) Sendo oferecida denúncia, qual argumento de direito material poderá ser apresentado em 

busca da absolvição de Pablo? Justifique. (Valor: 0,65) 

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

não confere pontuação. 

COMO RESOLVER: 



Como sempre, o primeiro passo é a identificação do que a banca quer saber. A primeira pergunta 

é a respeito da prisão preventiva (como evitá-la). A segunda é sobre a tese absolutória a ser 

sustentada. Considerando que o enunciado menciona um dispositivo legal, é por onde a busca 

deve começar. 

O art. 32 da Lei n.º 9.605/98 não diz muita coisa. Como o enunciado pede a tese absolutória, 

procurei por absolvição no remissivo do CPP, para saber as hipóteses em que alguém deve ser 

absolvido. O remissivo indicou como resposta o art. 386 do CPP. Da leitura do dispositivo, o 

único inciso que parece indicar a resposta é o VI, que traz causas de isenção de pena. O 

dispositivo faz remissão aos arts. 20, 21, 22, 23, 26 e 28 do CP. Após o estudo destes artigos, a 

resposta está evidente: trata-se de estado de necessidade. É a nossa resposta: 

B) O argumento de direito material a ser oferecido é que Pablo deve ser absolvido por ter 

praticado a conduta em estado de necessidade, causa excludente da ilicitude, do art. 24 do 

Código Penal, visto que matou o animal para salvar de perigo atual, que não provocou por sua 

vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas 

circunstâncias, não era razoável exigir-se. 

ITEM PONTUAÇÃO 

B. A existência de estado de necessidade (0,40), nos 
termos do Art. 24 do CP OU Art. 23, inciso I, do CP 
(0,10), que funciona como causa excludente da 
ilicitude (0,15). 

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

 

Obs.: alguém deve ter se perguntado a respeito da legítima defesa. Veja que, no art. 25 do CP, 

a lei fala em repelir injusta agressão. Injusto, como se sabe, é o oposto de justo. Quando um 

cachorro ataca uma pessoa, é possível avaliar se a sua ação é justa ou injusta? É claro que não. 

Por isso, na hipótese descrita, a resposta correta é o estado de necessidade. 

A segunda pergunta é a respeito da prisão preventiva. Como evitá-la? Para encontrar a resposta, 

basta descobrir quais são os requisitos para a sua decretação. No índice remissivo do CPP, em 

prisão preventiva, um tópico se destaca: converter a prisão em flagrante em: art. 310, II. Da 

simples leitura do dispositivo, a resposta, no parágrafo único: 

A) O pedido é o de liberdade provisória, pois Pablo agiu em estado de necessidade, causa 

excludente da ilicitude, conforme art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 

ITEM PONTUAÇÃO 

A. Liberdade provisória (0,35), nos termos do Art. 310, 
parágrafo único, do CPP (0,10), já que o juiz pode 
verificar, com base nas informações do auto de prisão 
em flagrante, que Pablo agiu amparado em causa 
excludente da ilicitude (0,15). 

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

 


