
 
 

OFICINA DIREITO PENAL 
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Prof. Sidney Filho 
 
RELAXAMENTO DE PRISÃO 
(OAB UNIFICADO–2006.3) Maria José, indiciada por tráfico de drogas, apontou, em 
seu interrogatório extrajudicial, realizado em 3/11/2006, Thiago, seu ex-namorado, 
brasileiro, solteiro, bancário, residente na rua Machado de Assis, n.º 167, no Rio de 
Janeiro–RJ, como a pessoa que lhe fornecia entorpecentes. No dia 4/11/2006, cientes 
da assertiva de Maria José, policiais foram ao local em que Thiago trabalhava e o 
prenderam, por suposta prática do crime de tráfico de drogas. Nessa oportunidade,não 
foi encontrado com Thiago qualquer objeto ou substância que o ligasse ao tráfico de 
entorpecentes, mas a autoridade policial entendeu que, na hipótese, haveria flagrante 
impróprio, ou quase-flagrante, porquanto se tratava de crime permanente. 
Apresentado à autoridade competente, Thiago afirmou que nunca teve qualquer 
envolvimento com drogas e muito menos passagem pela polícia. Disse, ainda, que 
sempre trabalhou em toda a sua vida, apresentou a sua carteira de trabalho e declarou 
possuir residência fixa. Mesmo assim, lavrou-se o auto de prisão em flagrante, sendo 
dada a Thiago a nota de culpa, e, em seguida, fizeram-se as comunicações de praxe. Com 
base na situação hipotética descrita acima, e considerando que Thiago está sob custódia 
decorrente de prisão em flagrante, redija a peça processual, privativa de advogado, 
pertinente àdefesa de Thiago. 
 
LIBERDADE PROVISÓRIA 
José, sabendo que sua filha Manuela está grávida de dois meses e que seu namorado é 
casado, decide fazer com que a filha pratique o aborto. Em contato com uma clínica, 
José marca a realização do aborto para dali a dois dias. Contrária à prática, Manuela 
comparece ao Distrito Policial do bairro onde se localiza a clínica e relata à autoridade 
de plantão tudo o que irá ocorrer no dia seguinte. Quando Manuela se encontrava na 
clínica, iniciada a manobra abortiva, os policiais, comandados pelo delegado, invadem o 
local e prendem em flagrante José e o médico Alfredo. A acusação é de tentativa de 
aborto. Manuela, juntamente com seu namorado, no auto de prisão em flagrante, acusa 
José e o médico Alfredo da intenção de praticarem o crime. Ambos são primários e não 
registram nenhum antecedente criminal. QUESTÃO: Na condição de advogado (a) do 
médico Alfredo, preso no 1º DP, elaborar a medida cabível que melhor atenda a seus 
interesses, no sentido de ser libertado da forma mais rápida. 
 
REVOGAÇÃO DE PRISÃO 
 (OAB/SP 137) Foi instaurado contra Mariano, brasileiro, solteiro, nascido em 
23/1/1960, em Prado – CE, comerciante, residente na rua Monsenhor Andrade, n.º 12, 
Itaim, São Paulo – SP, inquérito policial a fim de apurar a prática do delito de fabricação 
de moeda falsa. Intimado a comparecer à delegacia, Mariano, acompanhado de 
advogado, confessou o crime, inclusive, indicando o local onde falsificava as moedas. 
Alegou, porém, que não as havia colocado em circulação. As testemunhas foram ouvidas 



e declararam que não sofreram qualquer ameaça da parte do indiciado. O delegado 
relatou o inquérito e requisitou a decretação da prisão preventiva de Mariano, 
fundamentando o pedido na garantia da instrução criminal. Foi oferecida denúncia 
contra o acusado pelo crime de fabricação de moeda falsa. O juiz competente para 
julgamento do feito decretou a custódia cautelar do réu, a fim de garantir a instrução 
criminal.Em face dessa situação hipotética e considerando que as cédulas falsificadas 
eram quase idênticas às cédulas autênticas e, ainda, que Mariano é residente na cidade 
de São Paulo há mais de 20 anos, não tem antecedentes criminais e possui ocupação 
lícita, redija, em favor do réu, peça privativa de advogado e diversa de habeas corpus, 
para tentar reverter a decisão judicial. 
 
RESPOSTA À ACUSAÇÃO 
Alessandro, de 22 anos de idade, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso 
nas penas previstas no art. 213, por crime praticado contra Geisa, de 20 anos de idade. 
Na peça acusatória, a conduta delitiva atribuída ao acusado foi narrada nos seguintes 
termos: "No mês de agosto de 2000, em dia não determinado, Alessandro dirigiu-se à 
residência de Geisa, ora vítima, para assistir, pela televisão, a um jogo de futebol. 
Naquela ocasião, aproveitando-se do fato de estar a sós com Geisa, o denunciado 
constrangeu-a a manter com ele conjunção carnal, fato que ocasionou a gravidez da 
vítima, atestada em laudo de exame de corpo de delito. Certo é que, embora não se 
tenha valido de violência real ou de grave ameaça para constranger a vítima a com ele 
manter conjunção carnal, o denunciando aproveitou-se do fato de Geisa ser incapaz de 
oferecer resistência aos seus propósitos libidinosos assim como de dar validamente o 
seu consentimento, visto que é deficiente mental, incapaz de reger a si mesma." Nos 
autos, havia somente a peça inicial acusatória, os depoimentos prestados na fase do 
inquérito e a folha de antecedentes penais do acusado. O juiz da 2.ª Vara Criminal do 
Estado XX recebeu a denúncia e determinou a citação do réu para se defender no prazo 
legal, tendo sido a citação efetivada em 18/11/2008. Alessandro procurou, no mesmo 
dia, a ajuda de um profissional e outorgou-lhe procuração ad juditia com a finalidade 
específica de ver-se defendido na ação penal em apreço. Disse, então, a seu advogado 
que não sabia que a vítima era deficiente mental, que já a namorava havia algum tempo, 
que sua avó materna, Romilda, e sua mãe, Geralda, que moram com ele, sabiam do 
namoro e que todas as relações que manteve com a vítima eram consentidas. Disse, 
ainda, que nem a vítima nem a família dela quiseram dar ensejo à ação penal, tendo o 
promotor, segundo o réu, agido por conta própria. Por fim, Alessandro informou que 
não havia qualquer prova da debilidade mental da vítima. Em face da situação 
hipotética apresentada, redija, na qualidade de advogado(a) constituído(a) pelo 
acusado, a peça processual, privativa de advogado, pertinente à defesa de seu cliente. 
Em seu texto, não crie fatos novos, inclua a fundamentação legal e jurídica, explore as 
teses defensivas e date o documento no último dia do prazo para protocolo. 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2.ª Vara Criminal DA 
COMARCA ... do Estado XX 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
RESPOSTA À ACUSAÇÃO 
Processo nº... 
 
 
 
 
 
 Alessandro, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., vem, por meio de seu 
advogado que esta subscreve (procuração anexada), apresentar a presente RESPOSTA 
À ACUSAÇÃO, com base no Art. 396 e 396-A do CPP e demais legislação aplicável à 
espécie, nos autos do processo que lhe move a Justiça Pública, pelos aspectos de fato e 
de direito a seguir expostos: 
 
I – DOS FATOS 
 
 
 
2 – DO DIREITO 
 
2.1 – DA NULIDADE 
 
2.1.1 – DA FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE 
 

Trata-se, em tese, da prática do crime de estupro, tipificado no Art. 213 do CP. 
Acontece que tal crime é de, via de regra, processado mediante Ação Penal Pública 
Condicionada à Representação do Ofendido ou do seu representante legal, conforme o 
Art. 225 do CP. 
 
 Observa-se, entretanto, que, como foi dito nos fatos, nem a vítima nem a família 
dela quiseram dar ensejo à ação penal. Portanto, falta a representação como condição 
de procedibilidade da Ação Penal, devendo, então, o presente processo ser declarado 
nulo com base no Art. 564, II do CPP. 
 
 
2.1.2 – DA FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO 
 
 Observa-se, Excelência, que o processo é acompanhado apenas pelos 
depoimentos prestados na fase do inquérito e a folha de antecedentes penais do 
acusado. 



 
 Portanto, muito embora a presente infração tenha deixado vestígios, o processo 
deve ser declarado nulo pela ausência de exame de corpo de delito, com base no Art. 
158 do CPP. 
 
 Ademais, ainda que os vestígios tivessem desaparecidos, essa omissão só poderia 
ser suprida mediante prova testemunha, o que no fato não aconteceu, com base no Art. 
167 do CPP. Assim, deve o processo, por mais um motivo, ser declarado nulo, desde o 
seu início, com fundamento no Art. 564, III, b. 
 
 Saliente-se também que não há qualquer prova ou mesmo exame de corpo de 
delito, atestando a deficiência mental da suposta vítima, o que, novamente, é fato 
idôneo a ensejar a nulidade do presente processo. 
 
2.2 DA FALTA DE JUSTA CAUSA 
 
 Excelência, o dleito previsto no Art. 213 do CP, somente se consuma se houver 
violência física (real) ou grave ameaça, no intuito de ter a conjunção carnal ou qualquer 
outro ato libidinoso.  
 
 Ocorre que, como mesmo narra a denúncia “Certo é que, embora não se tenha 
valido de violência real ou de grave ameaça para constranger a vítima a com ele manter 
conjunção carnal (...)”. Sendo assim, trata-se de fato atípico, devendo o acusado ser 
absolvido sumariamente, com base no Art. 397, III, do CPP pois o fato narrado não 
constitui crime.   
 
 Saliente-se, inclusive, que o acusado já a namorava Geisa havia algum tempo, que 
sua avó materna, Romilda, e sua mãe, Geralda, que moram com ele, sabiam do namoro e 
que todas as relações que manteve com a vítima eram consentidas, razão pela qual 
novamente constata-se ser fato atípico a conduta narrada na deunúncia.  
 
 Caso Vossa Excelencia, não entenda por absolver sumariamente o acusado, que o 
absolva ao final, após a audiência de instrução, inclusive com a oitiiva das testemunhas 
abaixo arroladas, com fundamento no Art. 386, III do CPP. 
 
 
2.2.2 DO ERRO DE TIPO 
 
 Excelência, ainda que se diga que o acusado “aproveitou-se do fato de Geisa ser 
incapaz de oferecer resistência aos seus propósitos libidinosos assim como de dar 
validamente o seu consentimento, visto que é deficiente mental, incapaz de reger a si 
mesma”, deve, no presente caso, o erro de tipo, previsto no Art. 20, caput, do CP ser 
alegado em favor do denunciado. 
 
 Tal fato se dá, porque Alessandro não sabia ser Geisa deficiente mental. Dessa 
forma o Art. 20, caput, do CP dispõe que o dolo é excluído, havendo crime, no máximo, 



na forma culposa. Entretanto, no crime de estupro, não há forma culposa. Portanto, 
deve o agente ser absolvido, com base no Art. 386, VI do CPP 
 
 
3. DOS PEDIDOS 
 
 Diante do Exposto, requer que Vossa Excelencia se digne do que se segue: 
 

a) Declarar a nulidade, desde o início, do presente processo, por ausência de 
condição de procedibilidade (representação) ou, caso assim não entenda, pela 
ausência de exame de corpo de delito. 

 
 

b) Em assim não entendendo, requer-se a absolvição sumária do acusado pelo fato 
não constituir crime 

c) Caso assim não entenda, requer-se, em audiência a outiva das testemunhas 
abaixo arroladas, bem como a produção dos meios de prova admitidos, e, ao final, 
seja o acusado absolvido com base no Art. 386, III do CPP 

d) Por fim, caso Vossa Excelencia não atenda nenhum dos pedidos anteriores, que 
absolva o acusado por conta do erro de tipo. 

 
 

Nestes termos, 
Cofia no Deferimento. 
 
 

 Local..., 28/11/2008  
 
 
 

ADVOGADO  
OAB/SECIONALNº... 

 
Rol de Documentos 
1. 
2. 
3. 
 
Rol de Testemunhas 

1. Geralda, nacionalidade... 
2. Romilda, .... 

 
 
QUEIXA-CRIME 
(OAB/MG – 2001 - ADAPTADO) Na tarde do dia 29 (vinte e nove) de fevereiro do 
corrente ano, por volta das 15:00 horas, DEOLICE PEREIRA, brasileira, casada, 



funcionária pública, residente a rua José Silvéiro, 122, apto 1302, bairro Casa Branca, 
nesta Capital, compareceu ao restaurante “BOM DE BOCA”, localizado na Av. Rio 
Branco, bairro Pindorama, também nesta Capital, onde fez uso do “self service”. 
Durante a refeição, após já Ter se servido do primeiro prato, a Sra. DEOLICE PEREIRA 
dirigiuse ao garçon do citado estabelecimento comercial, Sr. FRANCISCO DA CRUZ, 
alegando que não iria efetuar o pagamento das despesas do almoço, tendo em vista esta 
a comida “muito salgada, uma porcaria”. Diante do acontecido, o garçon disse para a 
Sra. DEOLICE, educadamente, que aproximadamente 500 pessoas já haviam se servido 
da comida naquele dia, e nenhum havia apresentado qualquer tipo de reclamação. 
Diante da insistência da Sra. DEOLICE em não saldar o débito contraído, o Sr 
FRANCISCO chamou a dona do restaurante “BOM DE BOCA”, Sra. MARIA CELESTE, 
brasileira, solteira, comerciante, residente a Rua Francisco Pedrosa, 213 bairro 
Floresta, nesta Capital, que imediatamente foi ao encontro da freguesa. 
Após ouvir atentamente às reclamações da freguesa, a Sra. MARIA CELESTE ponderou 
que a mesma poderia servir novo prato, sem qualquer ônus pela substituição. No 
entanto, de modo brusco, a Sra. DEOLICE interrompeu o diálogo e, dirigindo-se à pessoa 
de MARIA CELESTE, começou a dizer que “eu não vou comer esta merda de comida, 
essa merda não presta”, não querendo conversa com “você, sua puta, piranha, pintada”, 
“vai se foder, vai tomar naquele lugar...”. Não satisfeita, antes de ser retirada do 
estabelecimento comercial por outros fregueses que ali se encontravam, a Sra. DEOLICE 
ainda desferiu uma “cusparada” no rosto de MARIA CELESTE, dizendo que “eu não vou 
comer neste lugar nojento, pois a sua proprietária é uma sem vergonha, vagabunda”. 
Certo é que os atos se deram na presença de inúmeras pessoas, fregueses, que se viam 
no interior do estabelecimento, que, como dito, não só retiraram a Sra. DEOLICE, como 
também tentaram acalmar a proprietária do restaurante, que, muito abalada, desandou 
a chorar, quase tendo uma crise nervosa. Seguindo conselhos, e ainda abalada, a 
comerciante lhe procura como advogado no último dia 21(vinte e um) de março. Você 
entendendo, dada a notoriedade dos fatos, da desnecessidade de procedimento 
inquisitório, decide, após a devida outorga do instrumento procuratório, aviar a peça 
com vistas à instauração da persecutio criminis in judicio. 
QUESTÃO: REDIJA A PEÇA EM QUESTÃO COM TODOS OS CONTORNOS DE 
NATUREZA PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
 
MEMORIAIS 
(OAB/SP 133 - ADAPTADO) Pedro foi acusado de roubo qualificado por denúncia do 
Promotor de Justiça da comarca, o dia 1 de julho de 2006. Dela constou que ele subtraiu 
importância em dinheiro de Antônio, utilizandose de um revólver de brinquedo. 
Arrolou, para serem ouvidos, a vítima e dois policiais militares. 
O Juiz ouviu-o no dia 5 de setembro de 2006, sem a presença de defensor, ocasião em 
que ele confessou, com detalhes, a prática delituosa, descrevendo a vítima e afirmando 
que o dinheiro fora utilizado na compra de drogas. Afirmou, ainda, que havia sido 
internado várias vezes para tratamento. O defensor nomeado arrolou três testemunhas 
na defesa prévia. A vítima, ao ser ouvida, confirmou o fato e afirmou que não viu o rosto 
do autor do crime porque estava encoberto e, por isso, não tinha condições de 
reconhecê-lo. Os dois policiais afirmaram que ouviram a vítima gritando que havia sido 
roubada, mas nada encontraram; contudo, no dia seguinte, houve, no mesmo local, 



outro roubo, sendo o acusado preso quando estava fugindo e, por isso, ligaram o fato 
com o do dia anterior; o acusado, por estar visivelmente “drogado”, não teve condições 
de esclarecer o fato. As testemunhas de defesa nada disseram sobre o fato; 
confirmaram que o acusado tinha problemas com drogas e, por isso, era sempre 
internado. Na fase do 402 CPP, nada foi requerido pelas partes. O Promotor de Justiça 
pediu a condenação, alegando que a materialidade estava provada e que a confissão do 
acusado, pelos informes que continha, mostrava ser ele o autor do crime. Quanto às 
penas, entendeu que poderiam ser aplicadas nos patamares mínimos. Intimado o 
acusado para os fins do artigo 403, §3º, do CPP, seus pais resolveram contratar um 
advogado para defendê-lo. 
QUESTÃO: Como Advogado, apresente a peça adequada, com todos os argumentos e 
pedidos cabíveis na defesa do acusado. 
 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 
(OAB/MG 2002) João José da Silva, brasileiro, casado, pedreiro, residente e 
domiciliado na cidade de Belo 
Horizonte, no beco 09, casa 10, da Favela Palmital, doc. de identidade nº M-
1.222.333/SSPMG, e Manoel Sebastião de Souza, brasileiro, casado, também pedreiro, 
residente e domiciliado em Belo Horizonte, na mesma Favela, no beco 11, casa 12, doc. 
de identidade nº M- 2.333.444/SSP-MG, eram desafetos de longa data, vivendo de 
atritos e ameaças de morte há pelo menos 05 (cinco) anos. Quando não se atracavam 
fisicamente nas ruas da favela, mandavam, através de terceiros, recados ameaçadores. 
Ambas as famílias viviam em pânico, posto que, os inimigos não saíam de casa sem 
portarem, quando não um revólver, uma faca do tipo ”peixeira”. Toda a desavença, 
tinha como pano de fundo, boatos na favela relacionados a relacionamento envolvendo 
a filha de João com o filho de Manoel. 
Num domingo de agosto de 2001, estando em um bar, nas proximidades da favela, 
bebendo e jogando sinuca já por longas horas, João vê, entrando no estabelecimento, o 
desafeto, que, na cintura, de forma escancarada, portava seu revólver. Trocaram as 
mais graves ofensas, sendo que João já havia ingerido cerca de 06 (seis) garrafas de 
cerveja. Serenados os ânimos, João se senta numa mesa, pede mais uma cerveja e um 
pastel e mais a conta de consumo. Enquanto era servido e conferia a nota, não percebe 
a aproximação de Manoel, que sai do canto onde se encontrava, passando por detrás de 
João, ainda sentado, dando-lhe um tapa na nuca e saindo correndo do bar. Possesso, 
João se levanta, saca de sua arma, indo atrás de Manoel, e contra ele disparando já na 
rua, enquanto o mesmo corria em desabalada carreira. Segundo laudo de necropsia, 03 
(três) tiros atingiram Manoel nas costas, que teve morte instantânea. Acionada a 
Polícia, João foi preso em flagrante. O inquérito tramitou até seu final não havendo 
dúvidas em torno da materialidade e autoria, tendo o representante do Ministério 
Público, quando do recebimento dos autos do inquisitório, denunciado e pedido a 
condenação de João como incurso no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal. 
Após a regular instrução do processo, feitas as alegações finais escritas, o MM. Juiz 
Sumariante do I Tribunal do Júri da Capital pronuncia João nos termos da exordial 
acusatória decretando seu recolhimento à prisão, tendo sido você, defensor dativo 
nomeado desde o início do feito, intimado da decisão em 05 (cinco) de abril do corrente 



ano. Inconformado com a decisão pronunciatória, maneje a medida recursal pertinente, 
argumentando toda a matéria de direito e de processo porventura existentes. 
 
APELAÇÃO 
(OAB/SP 128 - ADAPTADO) José foi denunciado como incurso no art. 155, § 4o, 
incisos I e II, do Código Penal. Segundo a acusação, José, em 5 de agosto de 2007, por 
volta das 22 horas, invadiu casa localizada na rua Coronel Pereira Vaz, no 85, São Paulo 
– Capital, de propriedade e residência de Armando Paixão, mediante a transposição de 
um muro de 80 centímetros de altura. Na garagem, percebendo que o portão estava 
apenas encostado, sem estar trancado, segundo a denúncia, José resolveu furtar o 
veículo de Armando ali estacionado. Para tanto, quebrou o vidro lateral do veículo e 
ingressou em seu interior, evadindo-se do local com o carro. O veículo foi encontrado, 
no dia seguinte, na garagem do prédio em que José reside. Em juízo, José negou o crime 
em seu interrogatório, afirmando que, a pedido de um conhecido, de nome Pedrinho, 
deixou que este estacionasse o veículo em sua vaga de garagem, pois esta estava 
disponível, nada tendo a ver com a subtração. Que, após este dia, não encontrou mais 
Pedrinho. A vítima, ao ser ouvida, confirmou a subtração. Carlos, vizinho da vítima, 
confirmando reconhecimento feito durante o inquérito policial, afirmou que José foi 
visto por ele, saindo com o veículo. Em suas alegações finais, a defesa sustentou que 
José apenas consentiu que Pedrinho guardasse o carro. Quanto ao reconhecimento feito 
pelo vizinho, alegou que José é pessoa de fisionomia bastante comum e que, 
certamente, fora confundido. Afirmou, ainda, que o fato ocorreu à noite, o que 
dificultava a visualização do condutor do veículo. 
O MM. Juiz da 23a Vara Criminal da comarca da Capital julgou procedente a acusação e 
condenou José pelo crime de furto duplamente qualificado (escalada e rompimento de 
obstáculo). Quanto à aplicação da pena, na primeira fase, o juiz, com base no art. 59 do 
Código Penal, fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão, acima do mínimo legal, porque 
eram duas as qualificadoras do furto, fato que demonstraria dolo intenso do agente. A 
pena de multa foi fixadano mínimo legal. Para o cumprimento da pena, determinou o 
regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 
direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa. José foi intimado 
da sentença no dia 16 de fevereiro e o advogado foi intimado no dia 17 de fevereiro de 
2008. QUESTÃO: Como advogado de José, redija a peça processual mais adequada à sua 
defesa. 
 
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 
(OAB/SP 120) "A", com 21 anos de idade, dirigia seu automóvel em São Paulo, Capital, 
quando parou para abastecer o seu veículo. Dois adolescentes, que estavam nas 
proximidades, começaram a importuná-lo, proferindo palavras ofensivas e 
desrespeitosas. "A", pegando no porta-luvas do carro seu revólver devidamente 
registrado, com a concessão do porte inclusive, deu um tiro para cima, com a intenção 
de assustar os adolescentes. Contudo, o projétil, chocando-se com o poste, ricocheteou, 
e veio a atingir um dos menores, matando-o. "A" foi denunciado e processado perante a 
1.ª Vara do Júri da Capital, por homicídio simples – art. 121, caput, do Código Penal. O 
magistrado proferiu sentença desclassificatória, decidindo que o homicídio ocorreu na 
forma culposa, por imprudência, e não na forma dolosa. O Ministério Público recorreu 



em sentido estrito, e a 1.ª Câmara do Tribunal competente reformou a decisão por 
maioria de votos, entendendo que o crime deveria ser capitulado conforme a denúncia, 
devendo "A" ser enviado ao Tribunal do Povo. O voto vencido seguiu o entendimento da 
r. sentença de 1.º grau, ou seja, homicídio culposo. O V. acórdão foi publicado há sete 
dias. QUESTÃO: Como advogado de "A", elabore a peça adequada. 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
(OAB/SP 124) O juiz, ao proferir sentença condenando João por furto qualificado, 
admitiu, expressamente, na fundamentação, que se tratava de caso de aplicação do 
privilégio previsto no parágrafo segundo, do art. 155 do Código Penal, porque o 
prejuízo da vítima era de R$ 100,00 (cem reais), devendo, em face de sua primariedade 
e bons antecedentes, ser condenado à pena mínima. Na parte dispositiva, fixou como 
pena a de reclusão de 2 (dois) anos, substituindo-a por uma pena restritiva de direito e 
multa, fixando regime inicial aberto. QUESTÃO: Diante do inconformismo de João com 
essa condenação, como seu advogado, tome 
as providências cabíveis para a sua defesa e redija a peça processual adequada. 
 
MANDADO DE SEGURANÇA 
 (OAB/SP 119) Antenor teve seu veículo subtraído e posteriormente localizado e 
apreendido em auto próprio, instaurando a autoridade policial regular inquérito, já que 
estabelecida a autoria. Requereu a liberação do veículo, indiscutivelmente de sua 
propriedade, o que foi indeferido pelo delegado de polícia civil local, a afirmação de que 
só será possível a restituição depois do processo penal transitar em julgado, conforme 
despacho cuja cópia está em seu poder. QUESTÃO: Como advogado de Antenor, agir no 
seu interesse. 
 
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL 
Ésquines foi denunciado e está sendo processado por infração ao artigo 159 do Código 
Penal porque, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, seqüestrou 
Demóstenes, empresário, exigindo de sua família, como condição para sua libertação, a 
importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Foi autuado em flagrante delito no 
momento em que pegava o dinheiro deixado em local previamente combinado e a 
vítima foi encontrada ilesa. O acusado encontra-se preso, por força da flagrância 
delitiva, há mais de 180 (cento e oitenta dias) e ainda não se encerrou a instrução 
criminal, uma vez que o representante do Ministério Público insiste na oitiva de duas 
testemunhas que devem ser ouvidas através de Carta Precatória, por residirem em 
outro Estado. Requerido o relaxamento do flagrante ao Juízo processante, foi o mesmo 
indeferido, ensejando interposição de ordem de Habeas Corpus ao Tribunal 
competente. O Tribunal denegou a ordem requerida fundamentando o V. acórdão no 
fato de que a gravidade da infração se sobrepõe ao eventual excesso de prazo, 
desconfigurando o alegado constrangimento ilegal. Como advogado de Ésquines, tome 
a providência judicial cabível. 
 
REVISÃO CRIMINAL 
 (OAB/SP 128) José, funcionário do Banco do Brasil, moveu ação contra o banco, em 
razão de descontos ilegais efetuados pela instituição em sua folha de pagamento, no 



valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). A ação foi julgada procedente. A sentença 
transitou em julgado no dia 10 de março de 2005. Já na fase de execução, após dois 
meses, no dia 11 de maio do mesmo ano, José, em virtude de sua atividade no Banco do 
Brasil, recebera a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para o 
pagamento de serviços de manutenção do prédio onde o banco estava instalado. Em 
posse do numerário, resolveu ficar com parte do dinheiro, no valor exato de seu 
crédito, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), utilizando o restante, R$ 1.000,00 (mil 
reais), para parcial pagamento dos referidos serviços. Em 15 de junho de 2005, José foi 
denunciado como incurso no artigo 312, “caput”, do Código Penal. A denúncia, sem que 
José fosse notificado para eventual resposta, foi recebida em 20 de junho de 2005. Na 
instrução criminal, ouvido José, este confirmou o fato, dizendo, contudo, que somente 
queria receber seu crédito para cobrir despesas pessoais e familiares. Foram ouvidos, 
também, funcionários do banco que confirmaram o fato. Superadas as fases dos artigos 
402 e 403 do CPP, o MM. Juiz da 23a Vara Criminal da comarca da Capital condenou 
José pelo crime de peculato, fixando a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos de 
reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e a de multa em 10 dias-multa, no valor de 
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada. A pena privativa de liberdade foi 
substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade 
e multa). As partes, Ministério Público e acusado, não apelaram. A decisão transitou em 
julgado no dia 20 de janeiro de 2006. Intimado para o cumprimento das penas, José 
procurou um novo advogado para examinar sua situação e saber o que poderia ser 
feito. 
QUESTÃO: Como advogado de José, redija a peça processual mais adequada à sua 
defesa. 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISÃO CRIMINAL 
 
 
 
 
 
 



 JOSÉ, nacionalidade..., vem, respeitosamente, por meio de seu advogado que esta 
subscreve (procuração anexada), ajuizar a presente REVISÃO CRIMINAL, com base no 
Art. 621, I, do CPP, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 
 
I – DOS FATOS 
  
 O requerente foi condenado com transito em julgado pelo suposto cometimento 
do crime de peculato (art. 312). Ocorre que a condenação se deu de forma contrária a 
evidencia dos autos, razão pela qual vem o mesmo ajuizar a presente ação. 
 
II – DO DIREITO 
 

1. Da Ausência de Dolo 
 
 
III – DO PEDIDO 
 
 Diante do exposto requer o que se segue: 
 
 

a) Seja recebida a presente para, após ouvido o Ministério Público, ser esta julgada 
procedente, para desconstuir a sentença criminal que transitou em julgado em 
face do requerente. 

b)  
 
 
 
 
 
AGRAVO DE EXECUÇÃO 
(OAB/MG 2003) EUSTÁQUIO DA SILVA foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime 
fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Desde então, vem ele 
cumprindo pena na Penitenciária Nélson Hungria, localizada na cidade de Contagem. 
Faltando 8 meses para se concretizar o prazo legal estabelecido para a obtenção de 
liberdade condicional, o condenado tomou conhecimento de que poderia “descontar”, 
da pena restante, 180 dias trabalhados na faxina interna daquela Instituição, 
devidamente comprovados pela respectiva certidão, o que foi pleiteado ao Juízo da 
Execução Criminal de Contagem. No entanto seu pleito foi-lhe negado sob o 
fundamento de que a remição seria impossível em face de o condenado ter sido punido 
por falta grave. Observe-se, porém, que tal sanção disciplinar lhe fora imposta sem que 
se ouvisse o condenado a respeito da indisciplina a ele imputada. No mesmo dia em que 
foi intimado da sentença que indeferiu o pleito da remissão, o condenado entrou em 
contato com sua mãe, a fim de que esta providenciasse um advogado para avaliar 
aquela decisão. Suponha que você seja procurado pela genitora do condenado. Em face 
do exposto, INTERPONHA a medida processual cabível para rever a dita decisão, 
apresentando as razões recursais. 



 
 


