
 

DIREITO PENAL – OAB 

2ª FASE – QUESTÕES PRÁTICAS 

PROF. SIDNEY FILHO 

1. (Delegado de Polícia/AP - FGV) Manoel é empresário, sócio majoritário (99,9%), da XACOMIGO, empresa do ramo 
de bebidas. Ao longo do ano de 2009, Manoel fraudou a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos e omitindo 
operações comerciais nos livros exigidos pela lei fiscal de modo a reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) devido por sua empresa. Em apenas um ano, Manoel conseguiu amealhar meio milhão de reais com a 
referida prática. 
Ocorre que durante uma fiscalização de rotina, os fiscais estaduais descobriram as práticas escusas de Manoel e autuaram 
a empresa. Os advogados de Manoel apresentaram uma impugnação meramente protelatória, já que os fatos são 
irrefutáveis e estão comprovados por farta documentação. A interposição do recurso, porém, fez com que a autuação não 
restasse definitiva, dando mais tempo a Manoel. Com a finalidade de manter-se na posse do dinheiro obtido, dando 
aparência lícita ao mesmo, Manoel contrata o Escritório de Advocacia Silva & Associados, de João Silva, e pede que ele 
transforme o dinheiro obtido de forma criminosa em ativos aparentemente lícitos. João Silva elabora e executa a seguinte 
seqüência de ações: 

 
1. abertura de cinco contas correntes, em cinco diferentes bancos nacionais, em nome de Maria, falecida 
faxineira de João Silva, utilizando uma procuração com poderes irrestritos para fazer todo tipo de transação 
financeira (João Silva falsificara a assinatura de Maria em várias procurações, a serem usadas nos passos 
seguintes, na frente de Manoel, que dera várias risadas ao ver a letra de semi-analfabeto de João); 
2. depósito do meio milhão de reais em diferentes dias, nas cinco diferentes contas, sempre em valores que não 
despertassem suspeitas, e posterior transferência do valor total para uma conta situada nas Ilhas Virgens 
Britânicas, também em nome e Maria; 
3. uma nova transferência do valor, dessa vez para a empresa TIUIFME, com sede no Uruguai, constituída como 
sendo de propriedade de Maria. 
4. compra da empresa XACOMIGO pela TIUIFME, pagando meio milhão de reais a mais do que o preço real da 
XACOMIGO. 
5. finalizada a compra, a empresa TIUIFME constituiu como procurador e representante comercial, no Brasil, 

Manoel. 
Na prática, tudo continuará como antes e Manoel conseguiu dar aparência lícita para o meio milhão de reais que 
obtivera reduzindo o ICMS. 

 
À luz da situação narrada esclareça, de forma juridicamente fundamentada, quais os crimes pelos quais Manoel e João 
podem ser processados se fossem denunciados no dia de hoje. 
Fundamente as suas respostas demonstrando conhecimento acerca dos institutos jurídicos aplicáveis ao caso e 
indicando os dispositivos legais pertinentes. 
 

2. (Delegado de Polícia/AP - FGV) João de Souza comete crime de furto na comarca de Oiapoque. Alguns dias depois, 
comete novo furto em Macapá, com o mesmo modus procedendi. Uma semana depois, comete novo furto, nas mesmas 
condições dos anteriores, mas dessa vez na comarca de Tartarugalzinho. Um dos objetos furtados em Macapá foi um 
talão de cheque, com o qual João emitiu um cheque, falsificando a assinatura, para adquirir uma televisão LCD de 42 
polegadas em uma loja de eletrodomésticos situada na comarca de Ferreira Gomes. 
Qual ou quais os foros competentes para julgar os crimes cometidos por João? 
Fundamente as suas respostas demonstrando conhecimento acerca dos institutos jurídicos aplicáveis ao caso e 
indicando os 
dispositivos legais pertinentes. 

 
3. (Delegado de Polícia/AP - FGV) Instaurado inquérito policial nº 123/10, da Delegacia Especializada em 
Entorpecentes, para apuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, são identificados e indiciados 3 suspeitos da 
prática do crime, os quais seriam intermediários entre o traficante internacional que traz a droga proveniente do exterior e 
os traficantes que vendem a droga diretamente aos usuários. Os indiciados são José da Silva, João de Souza e Joaquim 
dos Santos. Com o avançar das investigações, são inquiridas várias testemunhas, as quais temem por suas vidas caso os 
indiciados tomem conhecimento dos seus depoimentos, bem como reunidas provas da participação de José, João e 



Joaquim no crime. Autorizada a interceptação telefônica por quinze dias (medida cautelar nº 456/10), são coletadas 
provas suficientes para o oferecimento da denúncia, razão pela qual o pedido de interceptação não é renovado, sendo os 
autos da medida cautelar juntados aos autos do inquérito, elaborando o Delegado um relatório conclusivo e 
encaminhando os autos à justiça, que os remete ao Ministério Público. 
O promotor de justiça, contudo, requisita como diligência a oitiva dos investigados, providência que não tinha sido 
tomada pelo delegado. Ao intimar o indiciado João de Souza, comparece antes da data aprazada para realização da oitiva 
um advogado com procuração com poderes específicos para defendê-lo nos autos do inquérito policial nº 123/10, 
solicitando vista dos autos e obtenção de cópias. Tendo em vista o disposto no art. 20 do CPP, pergunta-se: 

1. Poderá o Delegado de Polícia indeferir pedido de vista dos autos do inquérito, formulado por advogado 
constituído pelo indiciado, alegando que a divulgação dos depoimentos das testemunhas coloca suas vidas em 
risco? 
2. Poderá o Delegado de Polícia indeferir pedido de vista da cautelar apensada aos autos do inquérito, alegando 
que o mandato outorgado está restrito aos autos do inquérito? 
3. Poderá o Delegado de Polícia restringir o acesso do advogado de João aos documentos e conversas que se 
refiram exclusivamente a João? 
4. Poderá o Delegado de Polícia deixar de intimar João de Souza e devolver os autos à Justiça, requerendo ao 
juiz que indefira a diligência do promotor por ser a mesma desnecessária? 

 
Fundamente as suas respostas demonstrando conhecimento acerca dos institutos jurídicos aplicáveis ao caso e 
indicando os 
dispositivos legais pertinentes. 

4. (Delegado de Polícia/AP - FGV) Luiz da Silva, acusado pelo crime de estupro contra Maria dos Santos, entra 
furtivamente na casa de uma amiga da vítima e subtrai de sua escrivaninha uma carta assinada pela própria Maria, 
admitindo que as acusações contra ele formuladas eram falsas, e que foram motivadas por vingança, já que a vítima era 
em verdade apaixonada pelo réu e foi por ele desprezada. De posse da carta, o advogado do réu promove sua juntada no 
processo, sob a alegação de que a vítima decidira confessar ao acusado que tudo não passava de uma mentira e que 
estava arrependida, requerendo que o Juiz o absolva, com base em tais evidências de sua inocência. Contudo, consciente 
de que tal fato não ocorrera dessa forma, o promotor de justiça requer autorização judicial para a interceptação das 
comunicações telefônicas do acusado e seu advogado, a qual é deferida, vindo aos autos a transcrição de conversa entre 
Luiz da Silva e seu advogado na qual o acusado revela que a prova fora obtida mediante a entrada furtiva na casa da 
amiga da vítima, mas que achou melhor apresentar outra versão em juízo de modo a dar aparência lícita para a prova que 
levará a absolvição do acusado. O promotor de justiça então requer o desentranhamento da carta em virtude da sua 
ilicitude. Pergunta-se: 

1. Poderá o juiz determinar o desentranhamento da carta obtida por meio da entrada furtiva de Luiz na casa de 
uma amiga de Maria em virtude do que foi comprovado na interceptação telefônica? 
2. Poderá o Juiz proferir sentença absolutória válida com fundamento na carta obtida por meio da entrada furtiva 
de Luiz na casa de uma amiga de Maria, exclusivamente? 

Fundamente as suas respostas demonstrando conhecimento acerca dos institutos jurídicos aplicáveis ao caso e 
indicando os 
dispositivos legais pertinentes. 

 
5. (OAB/SP – 112) 10. Manoel chega em casa, após o dia de trabalho, e sua mãe diz que policiais estiveram à sua 
procura, aduzindo ser ele a pessoa que roubou Maria. Imediatamente, Manoel dirige-se à Delegacia, com vistas a elucidar 
não ser ele o verdadeiro autor do delito. Neste momento, o Delegado de Polícia efetua sua prisão em flagrante delito para 
garantia da ordem pública. Quais os argumentos que podem ser invocados a favor de Manoel? Justifique. 
 
6. (OAB/SP – 112) 11. Em que crime estará incurso o agente que, propositalmente, interrompe fornecimento de força e 
luz em escola pública, com o intento de não serem realizadas na data prevista os exames finais do ano letivo? 
 
7. (OAB/SP – 113) 12. João da Silva e Antonio de Souza, em 10 de abril do corrente ano, desentenderam-se devido à 
posição de uma cerca que separa as propriedades de ambos. Após acalorada discussão, inclusive com agressões verbais, 
João da Silva, munido de uma marreta, destruiu a lateral direita do veículo pertencente a Antonio. Se João da Silva 
cometeu crime, classifique juridicamente sua conduta. Indique a natureza da eventual ação penal e o prazo final para sua 
distribuição. 
 
8. (UnB/CESPE – OAB/SP 134) 101. Há corrente doutrinária e jurisprudencial que entende ser inconstitucional a 
internação do inimputável por prazo indeterminado. Que fundamentos podem embasar essa corrente? 
 



9. (CESPE UNIFICADO 2008.2) 102. Pietro, acusado de ter atropelado fatalmente Júlia, esposa de Maurício, foi 
absolvido, após o regular trâmite processual, por falta de provas da autoria. Inconformado, Maurício continuou a 
investigar o fato e, cerca de um ano após o trânsito em julgado da decisão, conseguiu reunir novas provas da autoria de 
Pietro. Considerando a situação hipotética apresentada, na qualidade de advogado(a) consultado(a) por Maurício, elabore 
parecer acerca da possibilidade de Maurício se habilitar como assistente da acusação e de Pietro ser novamente 
processado. 
 
10. (CESPE UNIFICADO 2008.2) 103. Ivan, Caio e Luiz, reunidos na residência de Caio, em São José – PR, 
planejaram subtrair, mediante grave ameaça, bens e valores da agência de um banco privado localizado em Piraquara – 
PR. Para tanto, ainda em São José, adquiriram armas de uso restrito e, na cidade de Curitiba – PR, subtraíram, sem grave 
ameaça ou violência à pessoa, o automóvel que, posteriormente, foi utilizado durante a ação. Consumado o crime, os 
agentes foram presos em flagrante, após perseguição policial, no município de Quatro Barras – PR. Considerando a 
situação hipotética acima apresentada e supondo que todos os municípios mencionados sejam sede de comarca da justiça 
estadual, responda, com o devido fundamento 
legal, às perguntas a seguir. Que crimes cometeram Ivan, Caio e Luiz? Qual é o juízo competente para julgá-los? 
 
11. (CESPE UNIFICADO 2008.2) 104. Enilton, brasileiro, com 23 anos de idade, casado, previamente combinado com 
Lúcia, brasileira, solteira, com 19 anos de idade, e tendo contado com o apoio efetivo desta, enganou Sofia, brasileira, 
com13 anos de idade, dizendo-se curandeiro, e, a pretexto de curá-la de uma suposta síncope, com ela manteve 
conjunção carnal consentida, o que acarretou a perda da virgindade da adolescente. Ato contínuo, enquanto Lúcia 
segurava a adolescente, Enilton, contra a vontade da garota, praticava vários atos libidinosos diversos da conjunção 
carnal, o que provocou, embora inexistente a intenção de lesionar, a incapacidade de Sofia, por mais de 30 dias, para as 
ocupações habituais. Considerando a situação hipotética apresentada, tipifique a(s) conduta(s) de Enilton e Lúcia. 
 
12.  (CESPE UNIFICADO 2008.2) 105. José, policial militar responsável pelo controle do trânsito, abordou Gonçalo, 
pedindo-lhe que retirasse o veículo da via por este estar mal estacionado, oportunidade em que Gonçalo retrucou-lhe: 
“Quero ver o militarzinho borra-botas que é homem para me fazer tirar o carro!”. José conduziu Gonçalo até a delegacia 
mais próxima, onde a autoridade efetuou os procedimentos cabíveis e encaminhou as partes para o juízo criminal 
competente. Na audiência preliminar, Gonçalo confirmou as ofensas proferidas e pediu desculpas a José, que as aceitou, 
ocorrendo a conciliação nos termos previstos em lei. Em face da situação hipotética apresentada e considerando que 
Gonçalo não tenha antecedentes criminais, responda, de forma fundamentada, às perguntas a seguir. Que crime Gonçalo 
praticou? Em face do crime praticado, o representante do Ministério Público tem legitimidade para tomar alguma 
providência legal? 
 
13. (CESPE UNIFICADO 2008.2) 106. Penélope, grávida de 6 meses, foi atingida por disparo de arma de fogo 
efetuado por Teobaldo, cuja intenção era matar a gestante e o feto. Socorrida por populares, a vítima foi levada ao 
hospital e, em decorrência das lesões sofridas, perdeu o rim direito. O produto da concepção veio ao mundo e, alguns 
dias depois, em virtude dessas circunstâncias, morreu. Considerando a situação hipotética apresentada, tipifique a(s) 
conduta(s) de Teobaldo. 
 
 


