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1ª Questão: Direito Penal - Valor: 40 pontos 
 
 Durante um concerto de uma Orquestra Sinfônica na praça principal de 
uma cidade do interior do Estado, dois grupos de cinco pessoas são flagrados 
consumindo substância entorpecente (cannabis sativa, vulgo “maconha”).   
 Foram presos em flagrante Geriacildo e Hermitanaldo no primeiro grupo 
e Clandoristino no segundo grupo, tendo as demais pessoas fugido. 
 Tocante ao primeiro grupo, apurou-se, em sede policial, que Geriacildo 
foi quem forneceu a droga para o primeiro grupo, que era composto por 
pessoas desconhecidas, as quais dele adquiriram a droga, mediante 
pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por “trouxinha”.  Gericiacildo se 
fazia acompanhar por Hermitanaldo, o qual conhecera naquele dia, tendo se 
prontificado a, em troca de uma comissão de 20% sobre o valor total das 
vendas, arregimentar interessados na platéia do espetáculo e levá-los até o 
local onde ficava Geriacildo posicionado.  Com eles foram apreendidas 30 
(trinta) “trouxinhas” que ainda não haviam sido comercializadas, bem como a 
importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), provenientes da venda de outras 
10 (dez) “trouxinhas”.  Parte deste numerário, R$ 100,00 (cem reais), estava 
em poder de Hermitanaldo, o que confirmava o acerto deles quanto à 
atividade empreendida naquele dia.  Tanto um, como outro, já tinham 
antecedentes criminais, condenados que haviam sido por furtos cometidos 
naquela cidade, em decisões anteriores já transitadas em julgado.   
 Tocante ao segundo grupo, ficou apurado que Clandoristino, em 
verdade, trouxe para o espetáculo 5 (cinco) “trouxinhas”, a fim de consumir 
com os outros quatro amigos de longa data que conseguiram fugir, porém 
deixaram cair a droga já preparada em forma de cigarro, que foi apreendida, 
juntamente com a “trouxinha”, ainda intacta, arrecadada com Clandoristino.  
Clandoristino era primário e ostentava bons antecedentes, sendo sua vida 
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pregressa plenamente favorável a qualquer benefício penal que se pudesse 
cogitar, tendo sido esta a primeira vez que o mesmo trouxe droga para 
oferecer àqueles amigos, o que fez gratuitamente. 
 Esses fatos ocorreram no dia 07 de outubro de 2006. 
 Sendo você o Promotor de Justiça da cidade, comarca de Juízo único, 
ao receber, no dia 13 de outubro de 2006, os respectivos procedimentos, 
devidamente concluídos, encartadas todas as peças necessárias à formação 
da opinio delicti, que providências adotaria em face de Geriacildo e 
Hermitanaldo, bem como em face de Clandoristino?   
 Explicite, fundamentadamente, sua opinio, classificando as condutas 
típicas atribuídas a cada um, à luz das normas penais aplicáveis às espécies.   

 

 

2ª Questão: Direito Penal - Valor: 20 pontos 

 
É possível a um indivíduo atuar em legítima defesa em favor de um 

terceiro, quando este consente com a ofensa ao bem jurídico atacado?  
 

 

3ª Questão: Direito Penal - Valor: 40 pontos 
 
Cornélio, desconfiado do comportamento de sua noiva Fabiana, 

sigilosamente, aguarda no interior de seu veículo a saída da mesma do local 
em que trabalha, pois acreditava que o estranho comportamento desta 
decorria de um possível outro relacionamento amoroso.  Ao verificar que 
Fabiana saiu do trabalho e embarcou em um veículo conduzido por um 
homem, que identificou como sendo seu sócio Ricardo, acometido por um 
ciúme incontrolável e intensa ira, aciona a ignição de seu veículo e inicia 
movimento com o automóvel, empreendendo velocidade excessiva em 
direção ao veículo em que se encontrava Fabiana e seu consorte, vindo, em 
seguida, a colidir intencionalmente com a lateral do automóvel, que ainda se 
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encontrava parado. Em razão da colisão dos automóveis proporcionada pela 
conduta de Cornélio, Fabiana e Ricardo sofrem lesões corporais, tendo 
aquele, logo após a colisão, engatado marcha a ré em seu veículo e se 
afastado do local com o escopo de fugir à responsabilidade penal. 

Providenciado o socorro às vítimas, os fatos foram registrados na 
Delegacia de Polícia com atribuição na circunscrição, restando comprovado 
através dos autos de exame de corpo de delito a que foram submetidas 
aquelas, que as lesões sofridas por Fabiana foram de natureza leve, enquanto 
as lesões sofridas por Ricardo resultaram na incapacidade deste para o 
exercício de suas ocupações habituais por mais de trinta dias. No curso da 
investigação, inquiridos sobre os fatos, Ricardo e Fabiana identificaram 
Cornélio como o motorista do veículo que colidiu com o outro veículo em que 
ambos se encontravam e, alegando compreenderem a atitude ciumenta de 
Cornélio, manifestaram perante a autoridade policial os seus intentos de não o 
verem ser processado criminalmente.  Tal reconhecimento foi confirmado por 
Fifi, que passava pelo local e serviu como testemunha do fato, juntamente 
com o policial Queiroz.   

Os fatos se deram no dia 13 de julho do corrente ano, por volta de 
18:00h, na av. dos Enganados, em frente ao nº 69, na cidade de Paraty, 
comarca de Juízo único. 

Encaminhados os autos do procedimento investigatório, devidamente 
instruído e relatado ao órgão ministerial, com base nos elementos acima 
informados, na qualidade de Promotor de Justiça, analise a repercussão 
jurídico-penal dos fatos acima descritos e as providências a serem adotadas, 
elaborando, se for o caso, a peça processual pertinente.   

Paralelamente, exponha, de modo fundamentado, o raciocínio adotado 
em sua opinio delicti. 

Atenção: não assinar. 
 

 

Boa Sorte! 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 
1ª Questão: Direito Processual Penal - Valor: 50 pontos 
 
Em relação ao procedimento da Lei n° 11.343/06, indaga-se: 
 

a) Em processo que apurava delito de tráfico de entorpecentes, por razões 
desconhecidas, a droga desapareceu, e, assim, não foi realizado o 
exame de corpo de delito, ou seja, o laudo toxicológico. Poderá o 
Promotor, com base no art. 167 do Código de Processo Penal, valer-se 
de prova testemunhal para suprir a falta do laudo direto? 

b) Que rito procedimental deve ser seguido no caso de haver concurso de 
crime de tráfico de drogas com latrocínio consumado ? 

c) Ao agente preso em flagrante delito de tráfico de drogas pode ser 
concedida liberdade provisória, acaso verifique o juiz que não estão 
presentes os requisitos da custódia cautelar ? 

 
2ª Questão: Direito Processual Penal - Valor: 50 pontos 
 
Em relação à competência: 
 

a) Diferencie sucintamente competência absoluta e relativa.  

b) A competência de foro, ou territorial, é absoluta ou relativa ?  

c) Verificando, o juiz, em determinado processo-crime, que é incompetente 
para julgar o feito, pode assim declarar-se ? 

 

Boa Sorte! 
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DIREITO ELEITORAL 

 

1ª Questão: Direito Eleitoral - Valor: 50 pontos 

O candidato com registro deferido pela Justiça Eleitoral, com menos de 01 
(um) ano de domicílio, poderá ter a sua elegibilidade questionada pelo 
Ministério Público ou Partido Político, em grau de recurso, perante o Tribunal 
Superior Eleitoral? 

RESPOSTA OBJETIVAMENTE JUSTIFICADA 

 

2ª Questão: Direito Eleitoral - Valor: 50 pontos 

A inelegibilidade decorrente de condenação por sentença proferida em sede 
de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), logo após a eleição, impede 
a diplomação do candidato eleito? 

RESPOSTA OBJETIVAMENTE JUSTIFICADA 

 

Boa Sorte! 


