
 

 

RETA FINAL 

XXVII EXAME DE ORDEM 
 

Olá, querido(a) leitor(a)! 

Estamos na reta final para a segunda fase do XXVII Exame de Ordem. Agora, mais do que nunca, 

a preparação deve ser estratégica. É o momento de conhecer os erros mais comuns cometidos 

por examinados e de analisar o que a FGV vem cobrando nas últimas provas. 

Neste último post da série “Como resolver as questões na segunda fase”, falaremos também da 

peça, afinal, sem ela, não temos como alcançar a tão sonhada vermelhinha. 

O conteúdo foi elaborado de forma objetiva, para que não seja necessário muito tempo para a 

leitura integral – ele está extenso em razão das tabelas, com o levantamento do que já caiu em 

provas passadas. Entretanto, pedimos ao(à) leitor(a) para que, por alguns minutos, dedique-se 

exclusivamente a este resumo. Desligue o celular. O match doTinder não se submete a prazo 

decadencial. Ele pode esperar. 

Agradecemos de coração ao pessoal do MeuSiteJurídico e da JusPodivm pela parceria ao longo 

das últimas semanas. 

Após a aprovação, por gentileza, não se esqueça de nos dar um feedback. Estamos à disposição 

em nosso Instagram: @manualdepraticapenal. 

Um grande abraço! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. COMO RESOLVER AS QUESTÕES 

1.1. OBSERVE O QUE DIZ O EDITAL 

O item 3.5.6 do edital traz uma regra muito importante em relação às questões, sob pena de 

atribuição de nota zero em caso de não observância. Veja: 

3.5.6. Na redação das respostas às questões discursivas, o examinando deverá indicar, 
obrigatoriamente, a qual item do enunciado se refere cada parte de sua resposta (“A)”, “B)”, “C)” 
etc.), sob pena de receber nota zero. 

Ou seja, ainda que responda corretamente, se o examinando não indicar o que está sendo 

respondido, a banca atribuirá nota zero. Por isso, não se esqueça: ao responder, indique a sua 

resposta. Exemplo: 

(A) Qual é o verdadeiro nome do Homem-Aranha? 

(B) Qual é o verdadeiro nome do Batman? 

A sua resposta deverá ser assim: 

(A) Peter Parker. 

(B) Bruce Wayne. 

 

1.2. IDENTIFIQUE O ESTÁ SENDO PERGUNTADO 

Em todos os posts anteriores, batemos nessa tecla. No entanto, falaremos mais uma vez sobre 

o assunto, pois perdemos as contas de quantas histórias ouvimos de pessoas que reprovaram 

em razão desse erro. O problema é o seguinte: durante o colégio e a graduação, somos 

acostumados a encher linguiça em questões discursivas. Falamos desde a criação do universo 

até o último lançamento do cinema, na esperança de que o professor – nem que seja por piedade 

– atribua alguma pontuação ao que foi dito. No Exame de Ordem, isso não funciona. É preciso 

responder exatamente o que é pedido pela banca. 

Veja o seguinte exemplo, extraído do último Exame de Ordem: 

A) Qual o argumento de direito processual a ser apresentado em sede de recurso para questionar 
a apreensão das drogas na residência de Gabriel? Justifique. (Valor: 0,60) 

Enquanto resolvia a questão acima, um leitor entrou em contato questionando qual seria a peça 

cabível, pois queria inclui-la à resposta. No entanto, perceba que, em momento algum, foi 

perguntado a respeito de peça cabível. Logo, não havia razão para tratar do tema. Veja o gabarito 

da questão: 

A. O argumento é que o mandado de busca e apreensão não era válido, tendo em vista que 
genérico OU que foi expedido mandado de busca e apreensão sem indicação de um endereço 
específico onde a diligência deveria ser realizada (0,50), desrespeitando o Art. 243, inciso I, do 
CPP (0,10). 

Portanto, limite-se ao que é perguntado pela banca. O examinador não atribuirá pontuação a 

mais pelo fato de o examinando ir além do que é pedido. Pelo contrário: ele pode interpretar que 

a resposta está errada. 



 

 

1.3. PEÇA OU QUESTÕES: PODE ONDE COMEÇAR? 

Alguns professores de cursinhos tratam da ordem de resolução da prova como quem trata de 

uma ciência exata. A verdade é: não faz diferença. Ao começar pelas questões ou pela peça, 

não haverá uma distorção espaço-temporal ao escolher um ou outro. Portanto, faça o que te dá 

mais segurança e conforto. 

Geralmente, as pessoas começam pela peça, o que é compreensível, afinal, sem ela, a prova 

estará perdida. Além disso, por ser mais trabalhosa, o examinando fica ansioso para dar logo um 

fim ao problema. Contudo, caso você faça parte do grupo de pessoas que prefere começar pelas 

questões, que assim seja! Não há problema nisso. 

1.4. DIREITO PROCESSUAL OU DIREITO MATERIAL? 

Nas últimas provas, a banca tem dito o que quer como resposta. Veja dois exemplos: 

A) Qual o argumento de direito processual a ser apresentado em sede de recurso para questionar 
a apreensão das drogas na residência de Gabriel? Justifique. (Valor: 0,60) 

B) Confessados por Roberto os fatos acima narrados, existe argumento de direito material a ser 
apresentado em busca da não condenação pelo crime imputado? Justifique. (Valor: 0,65) 

Ao fazer dessa forma, a banca torna muito mais célere a busca por respostas. Se a tese for de 

direito processual, provavelmente a resposta estará no CPP; se for de direito material, é bem 

possível que a resposta esteja no CP. Durante a elaboração do material “como resolver as 

questões na segunda fase”, essas dicas da banca ajudaram muito na busca por respostas. 

1.5. COMO RESOLVER A QUESTÃO? 

Identificado o que a banca quer como resposta, veja se o enunciado menciona algum dispositivo 

legal, a CF/lei ou súmula. Se o problema menciona o art. 155 do CPP, comece a busca por 

resposta por ele. Possivelmente, a resposta não estará no dispositivo mencionado pela banca, 

mas é grande a chance de que ela esteja em alguma remissão feita em seu vade-mécum logo 

abaixo do artigo. 

Caso o enunciado não cite artigo ou súmulas, procure pelas palavras-chave. Se o problema falar 

em busca e apreensão, por exemplo, aprenda o passo a passo do procedimento. Se falar em 

tráfico de drogas, é bem possível que a resposta esteja na própria Lei de Drogas. 

De qualquer forma, use ao máximo o índice alfabético-remissivo e as remissões do seu vade-
mécum. O índice alfabético-remissivo costuma ficar antes ou depois de cada um dos códigos. 

Caso ainda não esteja familiarizado com essa importante ferramenta, aprenda a usá-la 

imediatamente. Veja um exemplo de como o índice e as remissões facilitam a busca por 

respostas: 

Imagine que o enunciado trate da citação por hora certa. Em seguida, é perguntado a respeito 

de qual a tese de direito processual a ser sustentada em favor do cliente. Para a localização da 

resposta, temos de aprender como funciona a citação por hora certa. Deve haver, no índice 

alfabético-remissivo do seu vade-mécum, o tópico citação e, dentre as várias hipóteses, 

certamente haverá a hora certa. No vade-mécum da RT (10ª edição), por exemplo, que foi o 

adotado para a elaboração do nosso material no atual Exame de Ordem, o remissivo está assim: 



 

 

CITAÇÃO(ÕES): arts. 351 a 369; Súm. 351, STF. 

(...) 

- hora certa; ocultação do réu: art. 362. 

No entanto, da leitura do art. 362, não se extrai muita informação. Isso porque o procedimento 

da hora certa é regulado pelo CPC. Entretanto, no vade-mécum, logo abaixo do art. 362, há 

remissão aos arts. 252 a 254 do CPC, onde o tema é tratado. Ou seja, identificada a palavra 

(citação por hora certa) e feito um bom uso do índice remissivo e das remissões, a resposta pode 

ser localizada em uns poucos minutos. 

1.6. QUAIS SÃO OS TEMAS MAIS COBRADOS NAS QUESTÕES? 

Para compreender a escolha dos temas para as questões, é interessante conhecer a história do 

Exame de Ordem unificado. Antes da FGV, a banca responsável pela prova era o CESPE. A 

antiga organizadora do Exame de Ordem tem um perfil bem diferente da atual. Na prova CESPE, 

em uma das edições, foi feita uma pergunta a respeito da Marcha da Maconha, tema que estava 

em discussão nos tribunais na época – ou seja, a banca trouxe questionamento jurisprudencial. 

Além disso, não era incomum encontrar questões sobre leis especiais pouco cobradas no Exame 

de Ordem atualmente, a exemplo da lei dos crimes contra a ordem tributária e da lei dos crimes 

contra o sistema financeiro. 

Em 2010, quando a FGV assumiu a prova, a impressão que temos é que a OAB pediu à banca 

para que o padrão de prova do CESPE fosse mantido. Talvez por isso, nas primeiras provas, a 

FGV trouxe questões sobre a Lei n.º 8.137/90 e exigiu o uso de expressões doutrinárias, como 

mutatio libelli. Ademais, percebemos a cobrança frequente da Lei de Interceptação Telefônica, 

tema que o CESPE vinha cobrando em suas provas. 

Entretanto, a partir do XVI Exame de Ordem, a FGV passou a adotar um perfil próprio de prova. 

Em nossa opinião, o atual formato é mais justo. Veja o seguinte exemplo, extraído do XIX Exame 

de Ordem: 

B. Não foi praticado crime OU deveria João ser absolvido (0,15), razão da aplicação da Teoria 
da Imputação Objetiva, pois ainda que não houvesse violação do dever objetivo de cuidado, o 
resultado teria ocorrido da mesma maneira que ocorreu, não havendo incremento do risco  
realizado no resultado OU porque não havia culpa em razão da ausência do elemento 
previsibilidade (0,50). 

Perceba que a banca pontuou a teoria da imputação objetiva, de natureza doutrinária, mas 

também deu a pontuação para quem disse, simplesmente, que não houve crime. Também foi 

aceito como resposta o argumento da imprevisibilidade, o que podia ser extraído com facilidade 

do enunciado. Portanto, ao resolver as questões, caso não saiba o nome de uma determinada 

teoria, procure responder pela lógica. 

Na resposta acima transcrita, o caso foi assim: o indivíduo dirigia em uma rodovia e, do nada, um 

ciclista cruzou a frente do veículo, fazendo com que a colisão fosse inevitável. A banca 

perguntou: o que pode ser alegado em favor do cliente (que estava no automóvel)? Bastava 

explicar a imprevisibilidade. 



 

 

De qualquer forma, para que o nosso leitor se sinta mais confiante, fizemos um levantamento 

dos assuntos que já caíram nas questões. Pedimos para que seja feita uma leitura por cima, 

apenas para identificar aqueles assuntos que, se caíssem no próximo dia 20, você não saberia 

por onde começar a busca por respostas. 

EXAME DE ORDEM ASSUNTOS 
XXVI EXAME DE ORDEM ➔ Invalidade do mandado de busca e apreensão (CPP, art. 

243, I). 
➔ Sanções aplicáveis ao crime do art. 28 da Lei n.º 

11.343/06. 
➔ Restituição de coisa apreendida (CPP, arts. 118, 119 e 

120). 
➔ Ausência de violência ou grave ameaça e crime de 

roubo. 
➔ Competência do júri (CPP, arts. 74, § 1º, 394, § 3º, e CF, 

art. 5º, XXXVIII, “d”). 
➔ Instigação ao suicídio (CP, art. 122). 
➔ Recurso de apelação da Lei n.º 9.099/95 (art. 82). 
➔ Contagem de prazo decadencial (CPP, art. 38, e CP, art. 

103). 
XXV EXAME DE ORDEM 
(REAPLICAÇÃO – PORTO 
ALEGRE/RS) 

➔ Inimputabilidade em razão da idade e teoria da atividade 
(CP, art. 4º, e CPP, art. 27, e CF, art. 228). 

➔ Prisão domiciliar (CPP, art. 318, IV). 
➔ Ação penal privada subsidiária da pública (CPP, art. 29, 

e CF, art. 5º, LIX). 
➔ Extorsão mediante sequestro qualificada (CP, art. 159, § 

1º). 
➔ Falta grave, nos termos da Súmula 441-STJ. 
➔ Prescrição (CP, art. 107, IV e art. 110). 
➔ Recurso em sentido estrito (CPP, art. 581, IV). 
➔ Nulidade na oitiva de testemunhas e violação ao 

princípio da ampla defesa. 
➔ Causa superveniente relativamente independente (CP, 

art. 13, § 1º). 

XXV EXAME DE ORDEM ➔ Detração (CPP, art. 387, § 2º). 
➔ Cálculo do dia-multa (CP, art. 60). 
➔ Transação penal (Lei n.º 9.099/95, art. 76, § 1º, I). 
➔ Erro de tipo essencial (CP, art. 20). 
➔ Violação ao princípio do contraditório ou ao princípio da 

ampla defesa (CF, art. 5º, LV). 
➔ Carta precatória (CPP, art. 222 e Súmula 273-STJ). 
➔ Hipótese de não ocorrência de corrupção ativa. 
➔ Suspensão condicional do processo (Lei n.º 9.099/95, 

art. 89, e Súmula 337-STJ). 
➔ Escusa absolutória (CP, art. 181, II). 

XXIV EXAME DE ORDEM ➔ Ausência de corpo de delito (CPP, art. 158). 
➔ Suspensão condicional da penal (CP, art. 77, § 2º). 
➔ Revisão criminal (CPP, art. 621). 



 

 

➔ Atipicidade de conduta em relação ao estupro de 
vulnerável (CP, art. 217-A). 

➔ Infiltração de agentes (Lei n.º 12.850/13, art. 10). 
➔ Organização criminosa (Lei n.º 12.850/13, art. 1º, § 1º). 
➔ Liberdade provisória após flagrante (CPP, art. 310, p. 

único). 
➔ Estado de necessidade (CP, arts. 23, I, e 24). 

XXIII EXAME DE ORDEM ➔ Prova ilícita e inviolabilidade domiciliar (CPP, art. 157, e 
CF, art. 5º, XI). 

➔ Inimputabilidade e teoria da atividade. 
➔ Agravo em execução (LEP, art. 197). 
➔ Livramento condicional (CP, art. 88 e LEP, art. 141). 
➔ Transação penal (SV 35). 
➔ Irretroatividade da lei e o crime do art. 154-A do CP (CP, 

art. 1º e CF, art. 5º, XL). 
➔ Homicídio (CP, art. 121, § 4º). 
➔ Perdão judicial em homicídio (CP, art. 121, § 5º). 

XXII EXAME DE ORDEM ➔ Interceptação telefônica (Lei n.º 9.296/96, art. 5º). 
➔ Tráfico de drogas e outros delitos (Lei n.º 11.343/06, art. 

33, § 3º). 
➔ Exceção de suspeição (CPP, art. 95, I, e art. 104). 
➔ Erro de tipo (CP, art. 20). 
➔ Competência da JF (CF, art. 109, IV, e Súmula 38-STJ). 
➔ Tentativa em contravenção (DL n.º 3.688/41, art. 4º). 
➔ Flagrante e relaxamento (CPP, art. 302). 
➔ Concurso formal de crimes (CP, art. 70). 

XXI EXAME DE ORDEM ➔ Competência do júri (CPP, art. 74, § 1º e CF, art. 5º, 
XXXVIII). 

➔ Causa relativamente independente preexistente. 
➔ Princípio da ampla defesa e do contraditório. 
➔ Crime de posse de arma de fogo (Lei n.º 10.826/03, art. 

12). 
➔ Insuficiência probatória (CPP, art. 155). 
➔ Atenuante da confissão (Súmula 545-STJ). 
➔ Estelionato por uso de cheque e Súmula 554-STF. 
➔ Competência (Súmula 521-STF). 

XX EXAME DE ORDEM 
(REAPLICAÇÃO – PORTO 
VELHO/RO) 

➔ Decadência e incidência do art. 182, III, do CP. 
➔ Princípio da correlação (CPP, art. 384, § 4º). 
➔ Interrogatório. 
➔ Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos na Lei de Drogas (Lei n.º 11.343/06, art. 33, § 
4º) e a inconstitucionalidade da vedação legal. 

➔ Injúria em juízo (CP, art. 142, I). 
➔ Violação ao princípio da ampla defesa e advogado 

desconstituído. 
➔ Homicídio doloso e homicídio culposo. 
➔ Habeas corpus e fixação de regime. 

XX EXAME DE ORDEM ➔ Substituição de pena em crime culposo (CP, art. 44, I). 
➔ Prisão preventiva e crime culposo. 



 

 

➔ Prisão preventiva por não comparecimento a 
interrogatório. 

➔ Prisão temporária (Lei n.º 7.960/89, art. 1º, III). 
➔ Receptação simples e qualificada. 
➔ Desistência voluntária (CP, art. 15). 
➔ Suspensão condicional do processo (Lei n.º 9.099/95, 

art. 89). 
➔ Injúria racial (CP, art. 140, § 3º). 
➔ Decadência (CP, art. 145, parágrafo único). 

XIX EXAME DE ORDEM ➔ Apelação (CPP, art. 593, I). 
➔ Falta de previsibilidade e atipicidade da conduta. 
➔ Colaboração premiada (Lei n.º 12.850/13, art. 4º, I, e § 

16). 
➔ Citação inválida (CPP, art. 360, e Súmula 351-STF). 
➔ Peculato e concurso de pessoas (CP, art. 30). 
➔ Agravo em execução (LEP, art. 197). 
➔ Fixação de regime (Súmula 493-STJ). 

XVIII EXAME DE ORDEM ➔ Prescrição (CP, art. 109, V, e art. 119). 
➔ Prescrição e efeitos da reincidência (CP, art. 107, IV). 
➔ Organização criminosa, associação criminosa e lei penal 

no tempo (Lei n.º 12.850/13 e CP, arts. 288, parágrafo 
único, e 2º, parágrafo único). 

➔ Competência do juízo da execução penal (Súmula 611-
STF e LEP, art. 66, I). 

➔ Provas e decisão dos jurados no rito do júri. 
➔ Nulidade no julgamento do Tribunal do Júri e apelação 

(Súmula 713-STF e Súmula 160-STF). 
➔ Embargos infringentes (CPP, art. 609, parágrafo único). 
➔ Substituição da pena privativa de liberdade e 

inconstitucionalidade da vedação no art. 33, § 4º, da Lei 
n.º 11.343/06. 

XVII EXAME DE ORDEM ➔ Furto qualificado e furto simples e prova pericial (CP, art. 
155, caput, e § 4º, I, e CPP, art. 158). 

➔ Suspensão condicional do processo e desclassificação 
(Súmula 337-STJ). 

➔ Prisão preventiva (CPP, art. 313, III). 
➔ Lei n.º 11.340/06 e retratação da vítima (art. 16). 
➔ Exceção de incompetência (CPP, art. 108) em resposta 

à acusação (CPP, art. 396-A). 
➔ Roubo simples e majorante do uso de arma de fogo. 
➔ Apelação (CPP, art. 598). 
➔ Embriaguez e inimputabilidade (CP, art. 28, II). 

XVI EXAME DE ORDEM ➔ Inconstitucionalidade do regime inicial fechado em 
crimes hediondos (Lei n.º 8.072/90, art. 2º, § 1º). 

➔ Princípio da vedação da reformatio in pejus. 
➔ Lei penal no tempo e os crimes contra a dignidade 

sexual. 
➔ Competência do juízo da execução penal (Súmula 611-

STF e LEP, art. 66, I). 



 

 

➔ Injúria (CP, arr. 140). 
➔ Perdão do ofendido em injúria (CP, art. 106, I, e CPP, art. 

51). 
➔ Liberdade provisória (CPP, art. 321 e art. 310, III). 
➔ Prisão preventiva (CPP, art. 313). 

XV EXAME DE ORDEM ➔ Agravo em execução (LEP, art. 197, CPP, art. 586 e 
Súmula 700-STF). 

➔ Indulto. 
➔ Princípio da imparcialidade, princípio da inércia e 

sistema acusatório (CPP, art. 311 e art. 282, § 2º, e CF, 
art. 129, I). 

➔ Prisão preventiva de ofício (CPP, art. 311 e art. 282, § 2º, 
e CF, art. 129, I). 

➔ Prisão preventiva e fundamentação com base na 
gravidade do delito. 

➔ Habeas Corpus (CF, art. 5º, LXVIII, e CPP, art. 647 e art. 
648, I ou VI). 

➔ Atipicidade da conduta (SV 24). 
➔ Prescrição (CP, art. 109, V, e art. 115). 
➔ Prescrição e extinção da punibilidade. 

XIV EXAME DE ORDEM ➔ Nulidade processual (CPP, art. 564, III, “i”, e art. 572). 
➔ Nulidade processual e reformatio in pejus (Súmula 160-

STF e Súmula 713-STF). 
➔ Agravo em execução (LEP, art. 197). 
➔ Lei penal no tempo, progressão de regime e crimes 

hediondos (Lei n.º 8.072/90, art. 2º, § 2º, LEP, art. 112, 
SV-26 e Súmula 471-STJ). 

➔ Competência da JF (CF, art. 109, IV). 
➔ Competência da JE (Súmula 42-STJ). 
➔ ROC (prazo e competência). 

XIII EXAME DE ORDEM ➔ Corrupção ativa e corrupção passiva. 
➔ Consumação do delito de furto. 
➔ Furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º). 
➔ Competência da JE (Súmula 192-STJ). 
➔ Inconstitucionalidade do regime inicial fechado em 

hediondos. 
➔ Conversão da pena privativa de liberdade no tráfico e 

inconstitucionalidade da vedação do art. 33, § 4º, da Lei 
n.º 11.343/06. 

XII EXAME DE ORDEM ➔ Exceção de incompetência em resposta à acusação. 
➔ Estelionato por cheque sem fundo e local da 

consumação (Súmula 521-STF e Súmula 244-STJ). 
➔ Prisão em flagrante e flagrante preparado (Súmula 145-

STF). 
➔ Homicídio e desistência voluntária (CP, art. 15). 
➔ Agravo em execução (LEP, art. 197, Súmula 700-STF e 

Súmula 699-STF). 
➔ Efeito do agravo em execução (LEP, art. 179). 

XI EXAME DE ORDEM ➔ Agravo em execução (LEP, art. 197). 



 

 

➔ Fixação de regime (Súmula 493-STJ e CP, art. 44). 
➔ Recurso especial (CF, art. 105, III, a). 
➔ Reformatio in pejus e sursis (CPP, art. 617). 
➔ Dosimetria de pena e reincidência (CP, art. 63). 
➔ Absolvição sumária em RA (CPP, art. 397, III). 
➔ Atipicidade material pela insignificância. 

X EXAME DE ORDEM ➔ Livramento condicional (CP, art. 83 e Súmula 441-STJ). 
➔ Princípio da legalidade. 
➔ Homicídio doloso e homicídio culposo. 
➔ Resultado diverso do pretendido (CP, art. 74). 
➔ Competência da JE (Súmula 522-STF e Lei n.º 

11.343/06, art. 70). 
➔ Omissão imprópria e homicídio. 
➔ Homicídio e concurso de crimes. 

IX EXAME DE ORDEM ➔ Furto e concurso de pessoas. 
➔ Furto e favorecimento real (CP, art. 349). 
➔ Arrependimento eficaz (CP, art. 15). 
➔ Absolvição sumária no júri (CPP, art. 415, III). 
➔ Crime impossível. 
➔ RESE (CPP, art. 581, IV, e art. 586). 
➔ Juiz natural (Súmula 704-STF). 
➔ Duplo grau de jurisdição. 

VIII EXAME DE ORDEM ➔ Atipicidade (SV-24). 
➔ Crime do art. 1º, I a IV, da Lei n.º 8.137/90. 
➔ Absolvição sumária do art. 397, III, do CPP. 
➔ Estelionato (CP, art. 171). 
➔ Furto (CP, art. 155). 
➔ Mutatio libelli (CPP, art. 384). 
➔ Sistema acusatório. 
➔ Súmula 453-STF. 
➔ Prescrição (Súmula 220-STJ). 

VII EXAME DE ORDEM ➔ Princípio da consunção. 
➔ Falsidade ideológica (CP, art. 299). 
➔ Erro de tipo essencial (CP, art. 20, caput). 
➔ Tráfico de drogas (Lei n.º 11.343/06, art. 33). 
➔ Participação em suicídio (CP, art. 122). 
➔ Atipicidade por ausência de conduta. 
➔ Estelionato (CP, art. 171). 
➔ Escusa absolutória (CP, art. 181, II). 
➔ Roubo (CP, art. 157) e escusas (CP, art. 181, II, e art. 

183, I). 
VI EXAME DE ORDEM ➔ Legítima defesa putativa (CP, art. 20, § 1º). 

➔ Excesso doloso (CP, art. 23, parágrafo único). 
➔ Resposta à acusação no rito do júri. 
➔ Excesso na legítima defesa. 
➔ Concurso de crimes. 
➔ Relaxamento da prisão. 
➔ Antigo delito de formação de quadrilha. 
➔ Prisão temporária. 



 

 

➔ Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei n.º 
7.492/86, art. 6º). 

➔ Erro de tipo (CP, art. 20, caput e § 2º). 

V EXAME DE ORDEM ➔ Crimes contra a honra (CP, art. 141, II). 
➔ Suspensão condicional do processo (Lei n.º 9.099/95, 

art. 89). 
➔ Erro de tipo (CP, art. 20). 
➔ Estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). 
➔ Omissão imprópria (CP, art. 13, § 2º). 
➔ Habeas corpus. 
➔ Prescrição e reincidência. 
➔ Apelação (prazo, competência e tese). 

IV EXAME DE ORDEM ➔ Apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, III). 
➔ Falta de justa causa e não recebimento da inicial (CPP, 

art. 395, III, CP, art. 151, e CF, art. 5º, XII e LVI). 
➔ Assistente de acusação e apelação (CPP, art. 598). 
➔ Nulidade (Súmula 160-STF). 
➔ Rito do júri (CPP, art. 478, I). 
➔ Nulidade por incompetência absoluta (CPP, art. 564, I, e 

CF, art. 109). 
➔ Competência do tribunal do júri. 
➔ Violação ao princípio da ampla defesa por nomeação de 

um mesmo advogado para ambos os réus (CPP, art. 564, 
IV, e CF, art. 5º, LV). 

➔ Juiz natural e nulidade (CF, art. 5º, LIII, e CPP, arts. 413 
e 414). 

➔ Renúncia à representação e art. 16 da Lei n.º 11.340/06. 
➔ Prestação pecuniária e art. 17 da Lei n.º 11.340/06. 

2010.3 EXAME DE ORDEM ➔ Habeas corpus (CPP, art. 647). 
➔ Competência da JF. 
➔ Extinção da punibilidade e o crime do art. 168-A do CP. 
➔ Escusa absolutória (CP, ART. 181, II). 
➔ Concurso de pessoas (CP, art. 30). 
➔ Escusa absolutória (CP, art. 183, II). 
➔ Competência (CPP, art. 69, I, e art. 70). 
➔ Competência da JF (CF, art. 109). 
➔ Competência do júri. 
➔ Prisão preventiva. 
➔ Homicídio doloso e homicídio culposo. 
➔ Incompetência do júri (CPP, art. 419). 
➔ RESE no júri (CPP, art. 581, IV). 
➔ Habeas corpus e agravo em execução. 
➔ Lei penal no tempo. 

2010.2. EXAME DE ORDEM ➔ Prova ilícita (CPP, art. 157, § 1º). 
➔ Vício na infiltração (Lei n.º 11.343/06, art. 53, I). 
➔ Associação criminosa. 
➔ Art. 3º da Lei n.º 8.137/90. 
➔ Art. 316, § 2º, do CP. 
➔ RESE (CPP, art. 581, IV e art. 586). 



 

 

➔ CP, art. 13. 
➔ Legítima defesa (CP, art. 25). 
➔ Erro na execução (CP, art. 73). 

 

2. COMO RESOLVER A PEÇA 

Como fizemos um manual completo de prática penal – disponível para download, gratuitamente, 

em nosso site -, o estudo da peça neste resumo será sucinto. Veremos quais peças já caíram, 

quais teses já foram cobradas e quais os erros mais comuns. 

2.1. PEÇAS QUE JÁ CAÍRAM 

 

➔ Apelação: oito vezes (IV, V, VII, XII, XIII, XVIII, XXIIII e XXV/POA). 

Dica: a grande vantagem da apelação é o fato de já existir uma sentença. Portanto, basta rebater 
tudo o que foi dito pelo magistrado em sua decisão. Ele não reconheceu uma atenuante? Peça 

a atenuante. Ele entendeu que o crime é qualificado? Peça a desclassificação para a forma 

simples. 

➔ Memoriais: seis vezes (IX, XIV, XVII, XX – nacional e PVH -, XXIII e XXVI). 

Dica: no rito comum, os memoriais são, sem dúvida alguma, a peça mais fácil de obter 

pontuação. Isso porque a banca sempre pontua as teses subsidiárias, referentes à imposição da 

pena – (a) pena-base no mínimo legal, (b) afastamento de agravante e reconhecimento de 

atenuante, (c) afastamento de causa de aumento e reconhecimento de causa de diminuição, (d) 

regime inicial mais benéfico, (e) substituição da pena e (f) suspensão da pena. Além de as teses 

subsidiárias serem sempre as mesmas, a cereja do bolo: a banca pontua tudo em duplicidade. 

Exemplo: a pena-base no mínimo legal é pontuada no Do Direito e também no Do Pedido. Por 

isso, em memoriais, se o examinando souber as teses subsidiárias, pelo menos dois pontos já 

estão garantidos na nota. Além disso, em memorais do júri, cuidado: a absolvição é a sumária, 

do art. 415 do CPP, e não a do art. 386 do CPP. 

➔ Resposta à acusação: três vezes (XXI, VIII, 2010.2). 

Dica: em resposta à acusação, o examinando deve ter como foco a absolvição sumária, com 

fundamento no art. 397 do CPP. Além disso, não esqueça de arrolar as testemunhas. 

➔ Agravo em execução: duas vezes (XVI e XXIV). 

Dica: a tese está limitada ao que foi negado pelo juiz. Se ele negou a progressão, por exemplo, 

sustente a progressão. Não esqueça de pedir a retratação do juiz na interposição. Ademais, 

cuidado com a Súmula 700-STF. 

➔ Recurso em sentido estrito: duas vezes (2010.3 e XI). 

Dica: não esqueça do pedido de retratação do juiz. 

➔ Queixa-crime: uma vez (XV). 

Dica: a queixa-crime é uma peça que exige uma maior atenção do examinando. Fique atento aos 

seguintes pontos: 



 

 

(a) Cuidado com a competência! Veja se o delito não é de competência da JF (CF, art. 109), 

do Juizado Criminal ou, no caso de ação penal privada subsidiária da pública, se não é 

hipótese de algum rito especial (ex.: júri). 

(b) Não esqueça de mencionar a procuração com poderes especiais (CPP, art. 44). 

(c) Não esqueça de qualificar o querelado. 

(d) Ao tipificar a conduta, procure aplicar ao acusado tudo o que lhe for desfavorável 

(majorantes, agravantes etc.). 

(e) Se foi praticado mais de um crime, será necessário falar do concurso de delitos. 

(f) No pedido, tem de ser pedida: o recebimento, a citação, a oitiva das testemunhas, a 

condenação e a fixação de indenização. 

 

➔ Contrarrazões de apelação: uma vez (XIX). 

Dica: como tese, rebata tudo o que o apelante disse. Ele pediu o aumento de pena? Peça para 

que a pena seja mantida, nos termos da sentença. Ele quer regime prisional mais gravoso? Peça 

para que seja mantido o regime fixado na sentença. Além disso, cuidado: deve ser feita uma 

petição de juntada e uma de contrarrazões. A FGV deu zero para quem fez interposição. 

Ademais, o prazo é o de oito dias, do art. 600 do CPP. 

 

➔ Relaxamento da prisão em flagrante: uma vez (VI). 

Dica: não é o momento para buscar a absolvição do cliente. O seu único objetivo é a soltura de 

quem foi preso em flagrante. Portanto, a tese será extraída, inevitavelmente, dos arts. 301 a 310 

do CPP. 

 

➔ Revisão criminal: uma vez (X). 

Dica: a própria fundamentação da peça (um dos incisos do art. 621 do CPP) é a delimitação do 

que deve ser pedido. Portanto, não é uma peça para esgotar as teses, como em memoriais. 

Basta sustentar o que deu ensejo ao oferecimento da inicial (ex.: prova nova). 

➔ Fizemos comentários sobre as demais peças, que ainda não caíram, em nosso manual 

de prática penal, disponível em cadernodeprova.com.br. 

 

2.2. TESES COBRADAS EM PROVAS PASSADAS 

Nas questões, a FGV não é uma banca tão previsível. Já caiu praticamente de tudo! No entanto, 

na peça prática, a banca sempre cobra as mesmas teses. Como é bem provável que, na próxima 

prova, do dia 20, a banca repita algo que já caiu, fizemos o esquema a seguir: 

EXAME DE ORDEM TESES 

XXVI EXAME DE ORDEM - MEMORIAIS ➔ Nulidade: ausência de intimação do 
réu. O seu advogado renunciou ao 
mandato e o juiz nomeou a Defensoria 
Pública, sem que o réu fosse ouvido. A 
banca exigiu menção à violação do 
princípio da ampla defesa, com 



 

 

fundamento no art. 5º, LV, da CF ou no 
art. 564, IV, do CPP. 

➔ Falta de justa causa: atipicidade em 
razão de o acusado não ter iniciado os 
atos executórios do delito de estupro. A 
sua conduta foi até a preparação. A 
tese exigia do examinando o 
conhecimento do iter criminis. 

➔ Excesso na punição: (a) afastamento 
da qualificadora do art. 213, § 1º, do 
CP; (b) pena-base no mínimo legal, 
com fundamento no art. 59 do CP; (c) 
afastamento da agravante do art. 61, II, 
f, do CP; (d) reconhecimento da 
atenuante da confissão espontânea, do 
art. 65, III, d, do CP; (e) redução da 
diminuição de pena da tentativa ao 
máximo (CP, art. 14, parágrafo único), 
em razão de o réu ter ficado distante da 
consumação; (f) fixação de regime 
semiaberto ou aberto, com fundamento 
no art. 33, § 2º, do CP; (g) aplicação da 
suspensão condicional da pena, do art. 
77 do CP. 

XXV EXAME DE ORDEM (REAPLICAÇÃO – 
POA/RS) - APELAÇÃO 

➔ Nulidade: o réu não foi interrogado e 
não participou da produção de provas, 
em violação ao princípio da ampla 
defesa, nos termos do art. 5º, LV, da 
CF. 

➔ Falta de justa causa: absolvição pelo 
crime de falsificação de documento por 
ser absorvido pelo delito de estelionato, 
conforme Súmula 17-STJ. A banca 
exigiu a menção expressa ao princípio 
da consunção. 

➔ Excesso na punição: (a) redução da 
pena-base ao mínimo legal, por ser o 
dolo inerente ao tipo penal; (b) 
reconhecimento da atenuante do art. 
65, I, do CP, em razão da idade 
avançada do réu; (c) reconhecimento 
da tentativa, por ser o estelionato crime 
material, e não foi obtida a vantagem 
ilícita; (d) substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos, 
com fundamento no art. 44, II, do CP; 
(e) suspensão condicional da pena, 
com fulcro no art. 77, § 2º, do CP. 



 

 

XXV EXAME DE ORDEM (NACIONAL) – 
RESPOSTA À ACUSAÇÃO 

➔ Nulidade: a citação por hora certa foi 
feita de forma errada pelo oficial de 
justiça, com fundamento nos arts. 362 
do CPP e 564, III, e, também do CPP. 

➔ Falta de justa causa: (a) crime 
impossível, com fundamento no art. 17 
do CP; (b) legítima defesa de terceiro, 
dos arts. 23, II, e 25 do CP. 

XXIV EXAME DE ORDEM – AGRAVO EM 
EXECUÇÃO 

➔ Excesso na punição: (a) o delito de 
associação para o tráfico não é 
hediondo ou equiparado, conforme a 
Lei n.º 8.072/90; (b) afastamento da 
reincidência, com fundamento no art. 
63 do CP; (c) o requisito objetivo para a 
progressão de regime é o cumprimento 
de um sexto da pena; (d) o exame 
criminológico não é obrigatório, com 
fundamento na Súmula 439-STJ e na 
SV-26. 

XXIII EXAME DE ORDEM - MEMORIAIS ➔ Nulidade: não foi oferecida a 
suspensão condicional do processo, do 
art. 89 da Lei n.º 9.099/95. O gabarito 
exigiu a menção ao art. 28 do CPP. 

➔ Falta de justa causa: erro de tipo, com 
fundamento no art. 20 do CP. 

➔ Excesso na punição: (a) pena-base no 
mínimo legal (CP, art. 59); (b) 
reconhecimento da atenuante da 
menoridade relativa, do art. 65, I, do 
CP; (c) reconhecimento da atenuante 
da confissão espontânea, do art. 65, III, 
d, do CP; (d) reconhecimento da causa 
de diminuição do arrependimento 
posterior, do art. 16 do CP; (e) 
aplicação do regime inicial aberto, 
conforme art. 33, § 2º, c, do CP; (f) 
substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos (CP, 
art. 44). 

XXII EXAME DE ORDEM - APELAÇÃO ➔ Nulidade: o juiz nomeou a Defensoria 
Pública para a defesa do réu, mas não 
o intimou previamente para ter a 
oportunidade de nomear um advogado 
de sua confiança. 

➔ Falta de justa causa: absolvição do 
crime apontado na denúncia em razão 
da desistência voluntária, do art. 15 do 
CP. 



 

 

➔ Extinção da punibilidade: por existir 
tese de desclassificação, ocorreu a 
decadência em relação ao delito 
menos gravoso. Por isso, sempre que 
for feita a desclassificação de um crime 
para outro, é importante fazer a análise 
das teses em relação ao novo delito 
encontrado. 

➔ Excesso na punição: (a) 
desclassificação; (b) pena-base no 
mínimo legal, pois atos infracionais 
praticados na adolescência (e as 
medidas socioeducativas) do réu não 
podem ser utilizados como maus 
antecedentes; (c) reconhecimento da 
atenuante da menoridade relativa (CP, 
art. 65, I); (d) reconhecimento da 
atenuante da confissão espontânea 
(CP, art. 65, III, d); (e) afastamento da 
majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, 
pois o simulacro não justifica o 
aumento de pena pelo emprego de 
arma de fogo; (f) redução da diminuição 
de pena da tentativa ao máximo; (g) a 
suspensão condicional da pena, do art. 
77 do CP; (h) aplicação do regime 
inicial semiaberto ou aberto, com 
fundamento na Súmula 718-STF, na 
Súmula 719-STF ou na Súmula 440-
STJ. 

XXI EXAME DE ORDEM – RESPOSTA À 
ACUSAÇÃO 

➔ Extinção da punibilidade: prescrição, 
com fundamento nos arts. 107, IV, 109, 
IV e 115, todos do CP. 

➔ Falta de justa causa: (a) atipicidade 
material em razão do princípio da 
insignificância; (b) estado de 
necessidade, conforme art. 24 do CP. 

XX EXAME DE ORDEM (REAPLICAÇÃO – 
PVH/RO) - MEMORIAIS 

➔ Falta de justa causa: (a) a coisa perdida 
não pode ser objeto material do delito 
de furto; (b) não é possível a 
desclassificação do delito de furto para 
o de apropriação de coisa achada em 
razão da elementar (quinze dias) 
exigida para a prática deste delito; (c) 
atipicidade material e razão do princípio 
da insignificância. 

➔ Excesso na punição: (a) pena-base no 
mínimo legal, pois medidas 
socioeducativas por atos infracionais 



 

 

não podem ser consideradas como 
maus antecedentes; (b) 
reconhecimento da atenuante da 
menoridade relativa (CP, art. 65, I); (c) 
reconhecimento da atenuante da 
confissão espontânea (CP, art. 65, III, 
d); (d) reconhecimento da causa de 
diminuição intitulada furto privilegiado, 
do art. 155, § 2º, do CP; (e) substituição 
da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos (CP, art. 44); (f) 
fixação do regime aberto, com 
fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP; 
(g) suspensão condicional da pena 
(CP, art. 77). 

XX EXAME DE ORDEM (NACIONAL) - 
MEMORIAIS 

➔ Falta de justa causa: a coação moral 
irresistível, com fundamento no art. 22 
do CP. O enunciado exigiu do 
examinando a explicação de que se 
trata de hipótese de inexigibilidade de 
conduta diversa, excludente da 
culpabilidade, fundamentação 
doutrinária da tese. Por isso, é 
importante que o examinando conheça 
a estrutura do crime, conforme a teoria 
tripartida. 

➔ Excesso na punição: (a) pena-base no 
mínimo legal, pois inquérito policial não 
pode configurar circunstância judicial 
desfavorável, em razão do princípio da 
presunção de inocência; (b) 
reconhecimento da atenuante da idade 
avançada, conforme art. 65, I, do CP; 
(c) reconhecimento da atenuante da 
confissão espontânea (CP, art. 65, III, 
d); (d) reconhecimento da atenuante da 
coação irresistível (CP, art. 65, III, c); 
(e) aplicação da causa de diminuição 
de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 
11.343/06; (f) aplicação do regime 
inicial aberto, com fundamento na 
inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da 
Lei n.º 8.072/90; (g) substituição da 
pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos. 

XIX EXAME DE ORDEM – 
CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO 

➔ Nulidade: a apelação do MP é 
intempestiva, com fundamento no art. 
593 do CPP. 



 

 

➔ Excesso na punição: (a) pena-base no 
mínimo legal, pois inquéritos e ações 
penais em trâmite não justificam o 
reconhecimento de circunstâncias 
judiciais desfavoráveis, sob pena de 
violação do princípio da presunção de 
inocência, com fundamento no art. 5º, 
LVII, da CF ou na Súmula 444-STJ; (b) 
afastamento da agravante da gravidez 
da vítima em razão de o recorrido não 
saber dessa condição no momento da 
prática do delito; (c) afastamento da 
agravante da embriaguez 
preordenada, pois a bebida não teria 
sido ingerida com o objetivo de cometer 
crime; (d) a fração de aumento da 
majorante do roubo não pode ser 
aumentada com base, exclusivamente, 
no número de causas de aumento, com 
fundamento na Súmula 443-STJ; (e) 
manutenção do regime semiaberto, 
pois a gravidade em abstrato do delito 
não justifica o regime mais severo, com 
fundamento na Súmula 718-STF, na 
Súmula 719-STF e na Súmula 440-
STJ. 

XVIII EXAME DE ORDEM - APELAÇÃO ➔ Excesso na punição: (a) 
reconhecimento do crime único em 
substituição ao concurso de crimes, 
visto que o crime do art. 213 do CP é 
um tipo penal misto alternativa; (b) 
aplicação da pena-base no mínimo 
legal, pois o juiz utilizou a violação da 
liberdade sexual, que é inerente ao tipo 
penal de estupro, para exasperar a 
pena acima do mínimo; (c) aplicação da 
pena-base no mínimo legal, já que 
ações penais em trâmite não 
configuram circunstância judicial 
negativa, com fundamento na Súmula 
444-STJ ou no princípio da presunção 
de inocência; (d) reconhecimento da 
atenuante da menoridade relativa (CP, 
art. 65, I); (e) reconhecimento da 
atenuante da confissão espontânea 
(CP, art. 65, III, d). 

XVII EXAME DE ORDEM - MEMORIAIS ➔ Extinção da punibilidade: prescrição, 
com fundamento nos arts. 107, IV, 109, 
IV e 115, todos do CP. 



 

 

➔ Falta de justa causa: atipicidade do 
furto de uso. 

➔ Excesso na punição: (a) pena-base no 
mínimo legal, pois ações penais em 
trâmite não justificam o 
reconhecimento de maus 
antecedentes, sob pena de violação do 
princípio da presunção de inocência; 
(b) reconhecimento da atenuante da 
menoridade relativa ou a atenuante da 
confissão espontânea, do art. 65, I e III, 
d, do CP, alternativamente; (c) regime 
inicial aberto (CP, art. 33, § 2º, c); (d) 
substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos (CP, 
art. 44). 

XVI EXAME DE ORDEM – AGRAVO EM 
EXECUÇÃO 

➔ Excesso na punição: (a) afastamento 
da hediondez do delito; (b) concessão 
do livramento condicional, pois 
presentes os requisitos legais, 
conforme art. 83, I, do CP; (c) não 
obrigatoriedade do exame 
criminológico, conforme Súmula 439-
STJ. 

XV EXAME DE ORDEM – QUEIXA-CRIME ➔ Justa causa: a prática dos delitos de 
difamação (CP, art. 139) e de injúria 
(CP, art. 140). 

➔ Punição adequada: (a) incidência da 
majorante do art. 141, III, do CP, por ter 
sido o delito praticado por meio que 
facilite a divulgação da ofensa; (b) 
incidência do concurso formal de 
delitos (CP, art. 70). 

XIV EXAME DE ORDEM – MEMORIAIS ➔ Falta de justa causa: atipicidade da 
conduta por erro de tipo (CP, art. 20, 
caput). 

➔ Excesso na punição: (a) pena-base no 
mínimo legal; (b) reconhecimento do 
crime único em substituição ao 
concurso de delitos, por ser o estupro 
um tipo penal misto alternativo; (c) 
afastamento da agravante da 
embriaguez preordenada; (d) 
reconhecimento da atenuante da 
menoridade relativa; (e) regime inicial 
aberto, pois a imposição de regime 
inicial obrigatoriamente fechado aos 
delitos hediondos é inconstitucional. 



 

 

XIII EXAME DE ORDEM - APELAÇÃO ➔ Falta de justa causa: absolvição do 
delito de violação de domicílio por ser 
absorvido (princípio da consunção) 
pelo furto qualificado. 

➔ Excesso na punição: (a) afastamento 
da agravante da reincidência, conforme 
art. 63 do CP; (b) redução da pena pela 
aplicação do princípio da consunção; 
(c) fixação de regime inicial aberto (CP, 
art. 33, § 2º, c); (d) substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de 
direitos (CP, art. 44). 

XII EXAME DE ORDEM - APELAÇÃO ➔ Falta de justa causa: atipicidade 
material em razão do princípio da 
insignificância. 

➔ Excesso na punição: (a) 
reconhecimento da causa de 
diminuição do art. 155, § 2º, do CP, 
intitulada furto privilegiado; (b) pena-
base no mínimo legal, por ter o juiz 
considerado a reincidência para elevá-
la e também como circunstância 
agravante, em hipótese de bis in idem; 
(c) afastamento da agravante da 
reincidência, com fundamento no art. 
63 do CP; (d) fixação de regime inicial 
aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, c, do 
CP ou na Súmula 269-STJ; (e) 
substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos (CP, 
art. 44) (f) desenvolvimento a respeito 
da aplicação apenas da pena de multa, 
conforme art. 155, § 2º, do CP. 

XI EXAME DE ORDEM – RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO 

➔ Excesso na punição: desclassificação 
do delito de homicídio doloso (CP, art. 
121) para o de homicídio culposo em 
delitos de trânsito (CTB, art. 302). O 
padrão de resposta exigiu a explicação 
entre as modalidades de dolo e de 
culpa, com fundamento no art. 18 do 
CP. 

X EXAME DE ORDEM – REVISÃO CRIMINAL ➔ Excesso na punição: (a) 
desclassificação do delito de furto 
qualificado para o de furto simples; (b) 
reconhecimento da causa de 
diminuição do arrependimento 
posterior (CP, art. 16); (c) fixação de 
regime inicial semiaberto, com 
fundamento na Súmula 269-STJ. 



 

 

IX EXAME DE ORDEM - MEMORIAIS ➔ Nulidade: inobservância do rito da Lei 
n.º 9.099/95, com a anulação do 
processo desde o recebimento da 
denúncia. 

➔ Extinção da punibilidade: o 
reconhecimento da tese de nulidade, 
em razão do tempo decorrido, dá causa 
à prescrição. 

➔ Falta de justa causa: falta de prova 
suficiente para a condenação. 

➔ Excesso na punição: (a) afastamento 
da agravante da gravidez por se tratar 
de hipótese de erro sobre a pessoa 
(CP, art. 20, § 3º); (b) afastamento da 
agravante da reincidência. 

VIII EXAME DE ORDEM – RESPOSTA À 
ACUSAÇÃO 

➔ Falta de justa causa: atipicidade da 
extorsão por ausência da elementar 
vantagem indevida. 

➔ Extinção da punibilidade: em razão da 
tese de desclassificação de extorsão 
para o exercício arbitrário das próprias 
razões, de ação penal privada, ocorreu 
a decadência. Por esse motivo, é 
sempre importante, quando houver 
tese de desclassificação, a análise das 
teses em relação do novo delito 
encontrado. 

➔ Excesso na punição: desclassificação 
do crime de extorsão para o delito de 
exercício arbitrário das próprias razões 
(CP, art. 345). 

VII EXAME DE ORDEM - APELAÇÃO ➔ Justa causa: a ré não poderia ter sido 
sumariamente absolvida por 
inimputabilidade, pois não era a única 
tese de defesa, conforme o art. 415, 
parágrafo único, do CPP. Por ter sido a 
inimputabilidade declarada em razão 
do estado puerperal, o gabarito exigiu 
que o examinando explicasse que essa 
condição é elementar do delito de 
infanticídio, do art. 123 do CP. 

VI EXAME DE ORDEM – RELAXAMENTO DA 
PRISÃO EM FLAGRANTE 

➔ Nulidades: (a) violação do direito de 
comunicação entre o preso e o 
advogado e a família, com fundamento 
no art. 5º, LXIII, da CF e art. 7º, III, do 
Estatuto da OAB; (b) não 
encaminhamento do auto de prisão em 
flagrante ao juiz competente e à 
Defensoria Pública, no prazo de vinte e 



 

 

quatro horas, como determina o art. 
306, § 1º, do CPP (a banca também 
aceitou o art. 5º, LXII, da CF). 

➔ Falta de justa causa: a única prova 
contra o preso em flagrante foi obtida 
em violação ao direito de não produzir 
prova contra si, conforme art. 5º, LXIII, 
da CF e art. 8º, 2, d, do Decreto n.º 
678/92 (Pacto de San José da Costa 
Rica). 

V EXAME DE ORDEM - APELAÇÃO ➔ Nulidade: vedação à reformatio in 
pejus, com fundamento no art. 617 do 
CPP. 

➔ Extinção da punibilidade: prescrição. 
➔ Falta de justa causa: atipicidade 

material em razão do princípio da 
insignificância. 

➔ Excesso na punição: (a) afastamento 
da qualificadora do abuso de confiança 
ou a desclassificação para o furto 
simples; (b) aplicação da causa de 
diminuição denominada furto 
privilegiado, do art. 155, § 2º, do CP; (c) 
substituição da pena privativa de 
liberdade em restritiva de direitos ou a 
suspensão condicional da pena ou a 
diminuição da pena por bis in idem (a 
banca trouxe as teses em um mesmo 
quesito, alternativamente). 

IV EXAME DE ORDEM - APELAÇÃO ➔ Nulidade: (a) inobservância do art. 226, 
II, do CPP; (b) ausência de apreensão 
da arma para a realização da perícia, 
conforme art. 158 do CPP. 

➔ Falta de justa causa: prova insuficiente 
(CPP, art. 386, V ou VII). 

➔ Excesso na punição: (a) fixação da 
pena-base no mínimo legal (CP, art. 
59); (b) afastamento da majorante do 
emprego de arma de fogo (CP, art. 157, 
§ 2º-A, I); (c) Fixação de regime mais 
benéfico (CP, art. 33, § 2º). 

2010.3 EXAME DE ORDEM – RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO 

➔ Nulidade: (a) ilegalidade na decretação 
da interceptação telefônica, com 
fundamento no art. 2º da Lei n.º 
9.296/96; (b) ilicitude por derivação da 
prova testemunhal (CPP, art. 157, § 
1º); (c) vício na mutatio libelli por 
violação aos arts. 384 e 411, § 3º, do 
CPP. 



 

 

➔ Falta de justa causa: insuficiência de 
prova por ausência de prova pericial. 

2010.2 EXAME DE ORDEM – RESPOSTA À 
ACUSAÇÃO 

➔ Nulidade: (a) incompetência da Justiça 
Estadual (CF, art. 109, V); (b) nulidade 
da decretação da interceptação 
telefônica, com fundamento nos arts. 2º 
e 5º da Lei n.º 9.296/96 (a banca 
também exigiu o art. 93, IX, da CF); (c) 
ilegalidade da busca e apreensão por 
constar no mandado informações 
genéricas; (d) inépcia da denúncia, em 
violação aos arts. 8º, 2, b, do Decreto 
678/92, 5º, LV, da CF e 41 do CPP. 

➔ Falta de justa causa: (a) não houve a 
prática do delito do art. 239, parágrafo 
único, da Lei n.º 8.069/90 em virtude da 
ausência de dolo. Portanto, conduta 
atípica; (b) não ficou configurada a justa 
causa para persecução penal pela 
prática do delito do art. 317, § 1º, do 
CP. 

 

2.3. OS ERROS MAIS COMUNS 

Embora o assunto já tenha sido tratado com mais cuidado em nosso manual de prática penal, 

decidimos fazer um modelo genérico de petição, apenas para o registro de erros comuns 

cometidos por examinandos nos últimos anos. 

Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da ... Vara Criminal da Comarca ... 

➔ O uso de “Excelentíssimo”, de “Senhor”, de “Doutor” ou de qualquer outra forma de 

tratamento não é pontuado pela banca (veja no gabarito abaixo o que é realmente 

pontuado). Fica a critério de cada examinando. 

➔ Se o problema disser a Vara e/ou a Comarca e/ou o Estado, deve haver menção expressa 

no endereçamento. Em todas as últimas provas, a FGV tem trazido essa informação no 

enunciado. Se o problema disser que o processo está tramitando em Goiânia/GO, a 

deverá constar o nome da cidade no endereçamento da sua peça. 

➔ Em queixa-crime, cuidado com a competência do Juizado Especial Criminal. Foi um erro 

cometido por muitos examinandos no XV Exame de Ordem. 

➔ A FGV não é de trazer tese de incompetência na peça. No entanto, caso caia, atenção: 

não corrija a incompetência no endereçamento. Ex.: o processo está correndo na Vara do 

Júri, mas a competência é da Vara Criminal comum. A sua peça deverá ser endereçada 

ao juízo incompetente (do Júri) e, como tese, a incompetência deverá ser sustentada. 

 

(SALTO DE LINHAS) 



 

 

➔ O salto de linhas não é pontuado pela banca. De qualquer forma, por questões estéticas, 

o examinando pode saltar algumas linhas entre o endereçamento e a qualificação. Apenas 

não exagere, pois pode acabar faltando espaço para o restante da peça 

João, já qualificado nos autos, vem, por seu advogado, oferecer PEÇA, com fundamento no 

art. X do CPP, pelas razões a seguir expostas: 

➔ Apenas em peças iniciais é necessário qualificar o cliente. Até hoje, apenas na queixa-

crime, no XV Exame de Ordem, houve atribuição de pontuação para a qualificação. De 

qualquer forma, caso, por exemplo, seja feita a qualificação completa em memoriais – peça 

em que não há necessidade, afinal, o processo já está tramitando -, nenhum ponto será 

perdido. A única ressalva importante é a respeito da não identificação da prova: não 

invente dados. No VII Exame de Ordem, o enunciado não dizia o nome do cliente. Por 

isso, devia ser dito “Nome ...” ou “Nome XXX”, como manda o edital. 

➔ Em queixa-crime, não esqueça de mencionar, na qualificação, a procuração com poderes 

especiais, conforme art. 44 do CPP. 

➔ Também em queixa-crime, não esqueça de qualificar o querelado (contra quem a ação 

está sendo proposta). 

➔ O gabarito da queixa-crime: 

 

I. DOS FATOS 

(...) 

➔ O edital e a lei não exigem a divisão da peça em Dos Fatos e Do Direito. De qualquer 

forma, por questões estéticas, é algo legal de se fazer. Além disso, como é bem provável 

que a maioria adote essa divisão, não é uma boa ideia fugir do padrão – imagine que você 

é o examinador e, após corrigir algumas dezenas de peças com a divisão, surge uma 

diferente, sem a divisão. Quanto mais fácil de corrigir a sua peça, menor a chance de o 

examinador cometer algum equívoco na hora de corrigir. 

➔ Alguns professores sustentam que, em queixa-crime, o tópico Dos Fatos é pontuado. No 

entanto, não é bem assim. Para entender a situação, veja o gabarito a seguir, extraído do 

XV Exame de Ordem: 



 

 

 

➔ Naquela prova, havia a prática de dois delitos: um de injúria e um de difamação. No 

enunciado, havia a descrição de duas condutas fáticas. O que o examinador queria saber, 

em verdade, qual conduta correspondia a cada delito. Ou seja, ele queria saber do 

examinando em que consiste a injúria e a difamação, com base nos fatos trazidos no 

problema. 

➔ Portanto, não é correto dizer que o examinador pontuou o tópico Dos Fatos. A pontuação 

foi atribuída a quem fez a ligação entre cada fato e os delitos. Exemplo de como poderia 

ser respondido no Do Direito: 

Ao dizer que o querelante é um “idiota” e “bêbado”, a querelada ofendeu a sua dignidade, em 
evidente hipótese de prática do crime de injúria, conforme art. 140 do Código Penal. 

Ademais, ao dizer que o querelado, “no dia 10 do mês passado”, foi trabalhar embriagado, a 
querelada imputou-lhe fato ofensivo à sua reputação, configurado, portanto, o delito de 
difamação, do art. 139 do Código Penal. 

➔ Ou seja, no Dos Fatos daquela queixa-crime, como em qualquer peça, bastava um resumo 

do enunciado (no máximo, dois parágrafos). 

 

II. DO DIREITO 

 

➔ Infelizmente, há um grave problema no Exame de Ordem aplicado pela FGV: a banca erra 

muito na correção. A resposta é dada como pede o gabarito, mas o examinador não atribui 

a pontuação. Em todos esses anos, das centenas de examinandos que tivemos contato, 

a cada dez correções, a FGV errou em nove. Alguns perdem pouco (alguns décimos) 

enquanto outros sofrem um grande prejuízo (já vimos a banca descontar de um 

examinando, equivocadamente, mais de dois pontos). Por isso, a organização da peça é 

fundamental para evitar esses erros do examinador. 

➔ A FGV já percebeu esse problema. Prova disso é que, nas últimas provas, a banca tem 

exigido que o examinando diga, na peça, o que é tese preliminar, o que é tese de mérito 

e o que é tese subsidiária. Veja: 



 

 

 

➔ Outro ponto que demonstra a preocupação da banca com os erros de correção é a 

exigência de que as respostas das questões indiquem o que está sendo respondido (“A”, 

“B” etc.). 

➔ Mesmo com as modificações, o examinador continua errando frequentemente na 

correção. Para evitar que isso ocorra em sua prova, a sugestão é a seguinte: divida o 

tópico Do Direito em subtópicos, um para cada tese. Ex.: (a) Preliminar: nulidade da 

citação; (b) Mérito: erro de tipo; (c) Pedidos subsidiários: pena-base no mínimo legal etc. 

Como exposto acima, houve a desistência voluntária, com fundamento no art. 15 do Código 

Penal, hipótese em que o acusado deve ser responsabilizado apenas pelos atos já praticados. 

Portanto, é imperiosa a sua absolvição pela prática do crime X. 

➔ Um erro comum na segunda fase é a forma como o examinando sustenta a tese. Em um 

caso real, bastaria ao advogado dizer que houve a desistência voluntária. No entanto, a 

FGV exige do examinando o instituto, o conceito do instituto, a sua fundamentação e a 

consequência de sua incidência. Ou seja, deve ser feita uma explicação a respeito da 

tese. No exemplo acima, perceba que mencionamos a tese (desistência voluntária), a 

fundamentação legal (art. 15 do Código Penal), em que consiste (mera transcrição do que 

diz o dispositivo legal) e a consequência (absolvição). Veja como ficou o gabarito: 

 

➔ No item 5.2, veja que a banca exigiu a transcrição do que diz o art. 15 do CP (responder 
apenas pelos atos já praticados). A banca fez isso em todos os últimos Exames de Ordem. 

➔ Outro erro comum é deixar de alegar algo por parecer errado. Perdemos as contas de 

quantos examinandos, após a reprovação, disseram: “Ah! Eu havia percebido a tese X, 

mas achei que estava errada e não a aleguei”. Entenda: o que estiver em sua peça e não 

constar no gabarito não causará prejuízo. O problema é a omissão. Exemplo: no gabarito, 

o gabarito traz, como tese subsidiária, apenas a pena-base no mínimo legal. No entanto, 

na prova, o examinando pede a pena-base no mínimo legal e também a atenuante da 

menoridade relativa. Neste caso, ele ganhará a pontuação pela pena-base no mínimo 



 

 

legal. E a alegação da atenuante, não causará prejuízo? Não! O que é dito além é ignorado 

pelo examinador. 

 

III. DO PEDIDO 

 

➔ O pedido é a consequência lógica do Do Direito. Não faz sentido sustentar uma tese e 

depois não fazer qualquer pedido. Portanto, ao identificar uma tese, o examinando, 

automaticamente, garante a pontuação do respectivo pedido. Ex.: identificada a tese do 

erro de tipo, se houver uma ação em trâmite, o pedido de absolvição terá de ser feito. 

➔ Falando em absolvição, outra confusão que sempre é feita: os arts. 386, 397 e 415 do 

CPP. Para não errar mais, grave em sua mente: a absolvição sumária do art. 397 só cabe 

em resposta à acusação. A absolvição sumária do art. 415 do CPP só é aplicável à 

primeira fase do rito do júri. Por fim, quanto a todo o restante, a absolvição (que não é 

sumária) deve ser fundamentada no art. 386 do CPP. Cuidado: nas hipóteses dos arts. 

397 e 415, tem de dizer absolvição sumária. Já na absolvição do art. 386, diga apenas 

absolvição, sem sumária. 

➔ De todas as peças, consideramos os pedidos da queixa-crime os mais difíceis. Procure 

memorizá-los (veja o manual de prática). 

➔ Em resposta à acusação e em queixa-crime, a banca sempre atribui pontuação ao 

arrolamento de testemunhas. 

Diante do exposto, requer a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, ..., do Código 

de Processo Penal. 

 

➔ Em algumas peças, a banca atribui a pontuação em duplicidade. Em memoriais, por 

exemplo, tudo é pontuado em dobro. Veja o exemplo a seguir, extraído do último Exame 

de Ordem: 



 

 

 

➔ Tese de nulidade: pontuada no quesito 3 (0,20) e no quesito 13 (0,05). 

➔ Tese absolutória: pontuada no quesito 5 (0,30) e no quesito 14 (0,30). 

➔ Pedidos subsidiários: pontuados nos quesitos 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (2,85) e nos quesitos 

14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5 (0,60). 

➔ Se a peça for um recurso, não esqueça de pedir o conhecimento e provimento. 

➔ Caso o cliente esteja preso, peça a expedição de alvará de soltura. 



 

 

Comarca ..., 16 de janeiro de 2019. 

 

Advogado ..., OAB .... 

 

 

➔ Outro ponto que sempre gera dúvida é a questão da data. Já soubemos de examinando 

que colou o calendário no vade-mécum. Outro, passou alguns dias memorizando quais 

foram os últimos anos bissextos. Isso é coisa de maluco! Entenda: não é preciso 

memorizar datas. O próprio enunciado traz as informações necessárias. Veja o exemplo 

do último Exame de Ordem: 

Em seguida, a defesa técnica de Lauro foi intimada, em 04 de setembro de 2018, terça-feira, 
sendo quarta-feira dia útil em todo o país, para apresentação da medida cabível. 

➔ O enunciado diz tudo o que é preciso saber: a intimação ocorreu no dia 4 de setembro, 

uma terça-feira, e o dia seguinte, quarta, dia 5, foi dia útil em todo o país (portanto, a 

contagem deveria começar do dia 5). Se o enunciado não disser o dia da semana, faça a 

contagem direta, sem considerar dias da semana – ainda que você saiba todos os dias da 

semana da história de cabeça. 

 

3. MATERIAL PERMITIDO 

Com certa frequência, alguém entra em contato com o nosso grupo e pergunta a respeito do 

material permitido no dia da prova. Vez ou outra aparece algum leitor que diz que “o professor 

do curso X disse que marcações na cor verde são proibidas” ou algum outro absurdo do tipo. 

Entenda: o edital delimita o que pode e o que não pode. Veja: 



 

 

 



 

 

 

 

➔ O que estiver na lista de material permitido é direito seu. Se o fiscal de sala tentar proibir 

o acesso a um material permitido, peça a presença do coordenador e exija a anotação em 

ata do ato do fiscal. Por outro lado, o que for proibido, não leve, pois é quase certo que 

poderá causar algum problema. 

➔ Na dúvida, antes de iniciar a prova, chame o fiscal e mostre a ele o material. A atitude 

demonstrará a sua boa-fé e evitará surpresas, caso o fiscal resolva criar caso 

posteriormente. 

➔ Nesses anos todos, no entanto, nunca ouvimos falar de alguém que tenha tido dor de 

cabeça em relação ao material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

➔ EQUIPE CADERNO DE PROVA – MENSAGENS FINAIS 

 

É normal se sentir inseguro nesses dias que antecedem a prova. Se tivesse de fazer o Exame 
de Ordem no próximo dia 20, também sentiria um frio na barriga, afinal, ainda não sabemos o 
que será cobrado pela banca. No entanto, como vimos nas publicações feitas por nossa equipe, 
a FGV é bastante previsível no Exame de Ordem – e, na segunda fase do XXVII, não há motivo 
para ser diferente. Por isso, procure não se preocupar tanto. Com um bom uso do vade-mécum, 
não haverá questão ou tese a ser sustentada que não possa ser localizada. Ademais, no dia, 
cuidado com o tempo – as horas voam durante a realização da prova. Outro problema pode ser 
o cansaço. Chegará um momento da prova em que a mente pedirá uma folga. Quando isso 
acontecer, vá ao banheiro e lave o rosto. Aproveite e beba um pouco de água. Com calma e 
persistência, a segunda fase não será um problema. Boa prova! 

Leo. 

Tudo vai dar certo! Vocês possuem um vade-mécum para consultar e com a procura das palavras 
no índice remissivo, conseguirão se localizar acerca da resposta; tudo está ao seu alcance, só 
procurar. Eu estava muito aflita quando fiz, me perdi no tempo, analisando Todas as teses para 
a peça e terminei minhas questões faltando 2 minutos para as 18h; meu conselho é separar bem 
o tempo para não ocorrer esse desespero; tomar uma água, respirar e continuar...Vocês estão 
preparados! Não deixem o nervosismo acima da inteligência ok?! E lembre-se, cada um tem o 
seu "time", se por acaso, não ocorreu como o esperado, é só continuar, a vida é assim, amanhã 
será melhor ainda! Mas... é apenas uma prova, não se esqueçam! Vocês são melhores que ela.  
Abraços.  

Fabi Pizano. 

1 – Não faça a resposta completa no rascunho para depois passar a limpo. NÃO DÁ TEMPO. 
Opte por fazer somente um “esqueleto”, ou seja, colocando no rascunho apenas as informações 
principais. 

Comece pela peça. 

Leia atentamente o enunciado, sublinhando todas as informações que lhe chamarem a atenção. 
Entenda O QUE efetivamente está sendo perguntado e dê a sua resposta com atenção a isso. 
Se te pedirem tese processual, busque tese processual. Se te pedirem tese material, busque 
tese material. Se pedirem medida pra evitar a condenação, busque o que está sendo pedido. 
Enfim! 

Depois, nas folhas de rascunho, destaque teses, dados e artigos fundamentais para a sua peça, 
definindo também a ordem dos tópicos a serem construídos, de modo que isso lhe fará ganhar 
tempo e ajudará a elaborar uma resposta organizada, seja da peça, seja das questões. 

Em suas teses, lembre-se que não basta apenas indicar o erro encontrado ou o "miolo" da tese 
de defesa cabível. Além de mostrar o problema, você tem que dizer qual é ou quais são as 
soluções!!! Precisa dizer qual a postura ativa você espera do judiciário diante daquela situação, 
com todos os fundamentos legais. Precisa falar tudo completo? ÓBVIO QUE PRECISA! O 
examinando  muitas vezes perde pontos em coisas que sabe por respostas incompletas! 



 

 

 

Por outro lado, também não encha linguiça com coisas impertinentes. Deve ser completo, mas 
com coisas relevantes. Seja coerente. Não imagine coisas, não suponha dados e nem situações 
que não foram dadas a você. 

2 – Ordem de resolução: Recomendo (você pode ter preferências distintas ou sentir, dependendo 
da situação, que é melhor de outra forma, é só uma dica) que faça 1º o esqueleto da peça, depois, 
vá para as questões e já as responda ou construa ao menos as ideias principais de respostas. 
Apenas no fim construa realmente a peça, isso porque ela, por si só, não aprova, as questões 
são necessárias e são complexas e se você deixa para fazê-las apenas ao final de tudo, quando 
chegar lá, seu raciocínio já não será tão satisfatório, dado ao grau de exaustão que a prova leva 
os examinandos. Portanto, elabore os esqueletos com a “cabeça fresca” e depois passe a limpo, 
sem perder tempo. Não negligencie nenhum dos dois. Também não adianta saber tudo e não ter 
tempo para colocar no papel. Equilíbrio é a palavra chave! 

3 – Questões que você não sabe: Pule e deixe para o final, não desperdice tempo. Responda o 
que sabe primeiro e depois retorne a ela. 

4 – Lembre que você estudou os ritos processuais. Em processo penal, há inevitavelmente 1 peça 
para cada caso, mas o que te possibilitará essa fácil identificação, é ter gravado na mente os 
momentos processuais. Ex.: Após a citação: Resposta à acusação. Após a instrução e antes da 
sentença: Memoriais. Contra sentença de pronúncia: RESE... E assim por diante! 

5 – Você estudou e fez os treinos com o Vade Mecum que você utilizara no dia da prova, 
Intimidade com o Código é tudo!!! Assim, no dia da prova tenho certeza que você já saberá até 
em que local da página está tal artigo, o que te poupará tempo. 

1º: Ao iniciar falando de algum tema, já no começo, “jogue a tese na cara do gol”. Ex.: O caso é 
de absolvição sumária do agente, com base atipicidade da conduta. (Depois dê a explicação 
detalhada e fundamentada...) 

2º: Na explicação detalhada, você repete, explicando melhor, dando detalhes, colocando artigos, 
mas com outras palavras (na verdade, com todos os termos possíveis!): Exemplo: Com efeito, o 
fato praticado pelo réu caracteriza furto de uso, não possuindo qualquer tipificação legal, de 
modo que não constitui crime, tornando a conduta atípica, devendo o réu ser absolvido 
sumariamente, nos termos do art. 397, III, do CPP. 

Deu para entender? Furto de uso. Atípico. Não constitui crime. Não tem tipificação legal. 
Qualquer forma descrita no gabarito você pontuará sem precisar de recurso porque o examinador 
terá compreendido. 

(Ah! Lembre-se de olhar sempre o artigo certo da absolvição. Neste caso, usamos o 397, que é 
para absolvição sumária, usado somente em Resposta à acusação (rito comum e júri). E temos 
vários outros artigos de absolvição aplicados em outras peças e outros momentos, por exemplo. 
Fique ligado! 

Uma boa forma de identificar para que serve aquele artigo, quando existem outros que tratam do 
mesmo tema, é olhar o título no qual ele está inserido. Assim, possivelmente você saberá se é 
regra geral ou rito ou peças especiais.  



 

 

 

Enfim, detalhes, que se você deixar que passem despercebidos, perderá pontos “bestas”.  

Ainda sobre dicas de resolução, se prepare para tudo! Analise a questão amplamente. Veja se 
existe alguma possibilidade escondida, um benefício a mais, um princípio aplicável, enfim... 
Sempre que se deparar com "datas ou idades", por exemplo, pode se preparar para alguma coisa 
(causa extintiva de punibilidade, atenuante, agravante...). Tente sempre fazer uma análise 
completa! 

Um grande abraço do amigo Fernando Sabino 

Instagram:  fernando_sabino 

Nesse momento um misto de sentimentos invade sua mente, a vontade de se superar, de vencer 
e de alcançar a tão almejada Carteira da OAB.  

Tudo isso faz parte da nossa vida, precisamos desses sentimentos como motivação para atingir 
nossos objetivos. Você se dedicou, ainda assim, irá surgir a dúvida, será que sou capaz? Ah! 
Você é capaz de realizar seus sonhos, porém, cada um sabe a luta que passa, então não se 
compare a ninguém.  

Mantenha a calma, você estudou e pode sim, ser aprovado. Eu acredito em você e estou na 
torcida pela sua vitória, lembre-se de manter a cabeça erguida e a fé sempre em dia.  

Karina Khalil. 

Toda vez que me sinto desanimada, triste ou longe dos meus objetivos, lembro de uma entrevista 
que cabe bem em toda as situações de nossas vidas e é perfeita para o Exame da OAB, editando 
a entrevista, ela dizia:" Muitas vezes algumas  situações são decididas por pequenas diferenças 
ou mehlor mínimas nuances, por isso, precisamos ter uma visão graciosa, porém sem exageros,  
porque, não sendo grandiosa, não chegamos em lugar algum, lutemos como os Leões e não 
como Águias, pois o Leão sim é forte, mesmo sendo atacado ele ataca, REAGE com SUAS 
GARRAS e não desiste até a sua Vitória ou até  sua Morte". Sejamos valentes e persistentes 
com o Leão. Boa sorte!!! 

Silvia. 

Bom dia gente. Confesso que fiz a primeira prova da oab estudando de maneira cansativa e 
desesperada. O meu maior mal foi que lá no íntimo eu não acreditava em mim mesmo. Eu queria 
botar cola no vade.  Queria fazer alguma coisa. Joguei a responsabilidade em Deus. Mas eu não 
tinha segurança. Na prova eu me perdia. Perdi muito tempo goleando vade pensando que uma 
alma Boa pudesse me mostrar a resposta. Fiz 35 na primeira fase. Como se não bastasse via 
pessoas que eu dava cola na faculdade passar e eu não.  Me senti hipertensão incompetente. 
Resolvi  buscar um grupo no whatsApp através do Google. E foi assim que achei este grupo. 
Comecei a anotar todas as orientações postadas.  Na época se falava muito em ceisc e num tal 
de Léo. Comecei a observar que este cidadão tinha um certo respeito no grupo. Imaginei que 
fosse um bacharel mais dedicado. Passei a estudar com foco e seguindo suas orientações.  
Comecei a ganhar confiança. Fiz de novo a 1 fase e acertei 42. Achei que eu era o cara. Fiz a 
segunda fase e não passei. Achei que sabia tudo e fiquei perdido na hora da prova. Passei a 
seguir todos os conselhos passados no grupo pelo então Professor Léo e sua auxiliares.  Mas 



 

 

confiança mesmo adquiri no dia que o professor Léo corrigiu uma prova minha que fiz só com o 
vade e me Deu nota 6.8 com as devidas orientações. Era uma resposta a acusação. Aprendí a 
não perder tempo usando índice remissivo. E parti para a repescagem dessa vez com muita 
segurança. Sabia o que fazer. Quando acabou a prova, pelos comentários no corredor e pelo 
que eu tinha feito, sabia que eu tinha passado. Mas fica a ansiedade. O resultado é que a peça 
foi memoriais, minha nota foi 7.8 e observei que se eu entrasse com recurso chegaria a mais de 
9. Portanto, fiquem atento a tudo que se posta neste grupo. A vitória passa por aqui. Pegue 
carona e não perca sua viagem porque o seu destino está bem ali.  Boa prova a todos. 

Alberto Rodrigues. 

Depois de uma tentativa não sucedida de passar na OAB, não desisti. Com a ajuda de Deus e 
do grupo de prática penal do Prof. Léo, consegui! Nunca desista de seus sonhos ;D 

Ruth Alves. 

 


