1. [Peça Processual] Alberto respondeu a Inquérito Policial por haver, em
determinado dia, subtraído de vizinho seu três galinhas. Os animais serviram à
alimentação da família do investigado, sendo que tudo foi lisamente confessado
no correr da apuração administrativa. Mesmo antes da conclusão do Inquérito,
Alberto e seu vizinho fizeram as pazes sendo que o agente ativo do delito cuidou
de indenizar a vítima pelo prejuízo sofrido, paga recebida de bom grado.
Concluída a investigação a autoridade policial cuidou de indiciar Alberto pelo
crime do artigo 155, caput, Código Penal. Feita vista dos autos ao Ministério
Público, o Promotor de Justiça ofereceu denúncia contra Alberto a seguir o
indiciamento policial e lhe propôs o benefício do artigo 89, Lei 9099/95. Conclusos
os autos, o magistrado lançou a decisão seguinte: “Vistos etc. Os índices de
criminalidade da comarca tem crescido assustadoramente nos últimos anos. A
seguir as tendências mais modernas de enfrentamento da criminalidade,
especialmente as lições da ‘broken windows theory’ a ditar que mesmo as
menores infrações merecem sanção, tenho seja de se dar seguimento ao
processo até julgamento. Assim, recuso a proposta de suspensão condicional do
processo e recebo a denúncia. Cite-se na forma do artigo 396, Código de
Processo Penal.” Surpreso com o desfecho do que lhe parecia estar resolvido,
Alberto procura a Defensoria Pública. Considerando-se o prejuízo sofrido pelo
assistido, elabore a medida ou o recurso a ser apreciado pelo Tribunal competente
a que revertida a decisão judicial em comento, lançando mão de todas as teses
viáveis à defesa dos interesses do assistido.

CHAVE DE CORREÇÃO:
A questão tem peso máximo de quatro pontos.
A primeira perspectiva que se há de levar em conta é a formulação dos
pontos argumentativos de direito material relacionados ao caso. Com relação às
ponderações dessa natureza, tem-se que arbitrados dois dos quatro pontos
possíveis. Ademais, tem-se que sua distribuição razoável há de se dar da seguinte
maneira: um ponto para os que identificaram o Estado de Necessidade por

justificante possível de ser reconhecida de plano, bem como a aplicação do
princípio da insignificância da lesão ao bem jurídico tutelado. O outro ponto a ser
arbitrado, há de ser considerado a partir do reconhecimento da causa de
diminuição de pena do § 2º, artigo 155, Código Penal, bem como da aplicação da
causa de diminuição de pena do artigo 16, Código Penal, - arrependimento
posterior – para gerar diminuição bastante da pena cominada a que o assistido
tivesse direito mesmo à transação penal1.
Ademais, convém se destacar que pacífica a possibilidade da utilização
das causas de diminuição de pena atuam na cominação abstrata da pena, a fazer
gerar influência nos benefícios despenalizadores da transação e da suspensão
condicional do processo2.
No que pertine à avaliação de direito processual, os dois pontos
restantes serão de ser arbitrados na forma seguinte: um ponto para a eleição do
Hábeas Corpus por via correta a atacar a decisão; e um ponto para sustentação
da inviabilidade de negativa da suspensão condicional do processo por parte do
juízo.
Convém recordar que a questão sugeria a necessidade da interposição
de recurso ou medida bastante a atacar a decisão a ser submetida ao Tribunal
competente. Parece, então, não ser bastante a simples oferta de resposta escrita
do artigo 396, Código de Processo Penal. É que, bem ou mal, havia flagrante
constrangimento ilegal a debelar imediatamente, tudo a atender o melhor interesse
do assistido.
Para além disso, convém ressaltar a inviabilidade da utilização do
Recurso em Sentido Estrito, inconformidade cujo avio se acha restrito aos casos

1 A pena cominada ao crime de furto simples é de no mínimo um ano e no máximo quatro, artigo
155, Código Penal. Agregadas às diminuições apontadas mesmo em seus patamares mínimos –
menos um terço por conta do § 2º, artigo 115, e menos um terço por conta da prescrição do artigo
16, mesmo diploma legal – chega-se à conclusão de que a pena máxima cominada ao delito é de
um ano e quatro meses, a permitir a aplicação de transação penal.
2 Por todos, Jesus, Damásio, O juiz pode, em face das circunstâncias atenuantes genéricas, fixar a
pena aquém do mínimo legal abstrato?, in http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=956,
consultado no dia 3 de julho de 2010.

expressamente previstos no corpo do artigo 581, Código de Processo Penal, de
acordo com a maioria da doutrina3.
Não se desconhece, contudo, a posição de Pacelli de Oliveira acerca do
tema4, a dizer, mesmo, da possibilidade da aplicação analógica do Recurso em
Sentido Estrito a atacar justo a decisão que denega a suspensão condicional do
processo. Há de se levar em conta, entretanto, que o caso trazido, afora apontar
matéria processual, exigia o enfrentamento de matéria de mérito – causa de
justificação e insignificância -, cujo conhecimento não se poderia dar pela via do
Recurso em Sentido Estrito.
Cumpria ao candidato identificar, ainda, que o juízo não pode, de ofício,
negar a possibilidade de suspensão condicional do processo ofertada pelo órgão
acusador, salvo se ferido algum dos requisitos objetivos do artigo 89, Lei 9099/95.
É que se o juízo assim procede, chamando a si a responsabilidade de aferir a
discricionariedade relacionada ao benefício, assenhora-se da titularidade do
manejo da ação penal.
Convém recordar que a oferta da suspensão condicional do processo é
ato administrativo de carga mista, com fração vinculada e fração discricionária. No
que atine à carga vinculada, a dizer com o atendimento de requisitos objetivos,
parece evidente que o juízo possa recusar a aplicação do benefício, caso o
acusador se desborde da lei. Dá-se por exemplo a oferta de suspensão
condicional do processo ao reincidente, em franco descumprimento ao que dispõe
o artigo 89, Lei 9099/95, parte final.
De outra volta é a avaliação a dizer com a disposição do artigo 77, II,
Código Penal, aplicável ao caso por conta de expressa remissão realizada pelo
dispositivo a criar o benefício. Nesse contexto, cumpre apenas ao acusador e
somente a ele avaliar a possibilidade de aplicação da medida, tudo sob pena de o
julgador terminar por desencadear ação penal de ofício.

3 Por todos, Nucci, Guilherme de Souza, Manual de Processo Penal e de Execução Penal, 6ª
edição, editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 854.
4 Curso de Processo Penal, 13ª edição, Editora Lúmen Júris, 2010, p.876.

Logo, em discordando da propositura do benefício da suspensão
condicional do processo, somente resta ao juiz a aplicação analógica do artigo 28,
Código de Processo Penal, tudo de acordo com inteligência inevitável a decorrer
da aplicação da Súmula 696, Supremo Tribunal Federal5.
Abaixo, então, apresenta-se breve quadro analítico da distribuição dos
pontos, gizando-se, evidentemente, que a apresentação de resposta proporcional
ocasionou arbitramento parcial de pontuação.
Resposta

Pontuação

Identificação correta da peça processual

Um ponto

Sustentação do Estado de Necessidade e do Princípio da

Um ponto

Insignificância
Identificação da aplicação do arrependimento posterior e

Um ponto.

do furto mínimo e o reflexo gerado por sobre a
competência
Ponderação relacionada à impossibilidade de que o juízo

Um ponto.

a oferta da suspensão condicional do processo e a
necessidade de invocação analógica do artigo 28, Código
de Processo Penal.

2. [Dissertação] A Polícia Federal, com a devida autorização judicial, instalou
escuta telefônica na residência de Pedro. Seguiam pistas a dizer que o
investigado traficava drogas. No correr do período da diligência,
descobriram que Pedro, de fato, comercializava tóxico nas cercanias da
cidade. Não se esclareceu qual a origem do estupefaciente. Para além
disso, com a ouvida das gravações colhidas, os policiais descobriram, por
5 Súmula 696: Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do
processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a
questão ao procurador-geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal.

conta de ligações realizadas por Quincas, vizinho de Pedro, que pedira
para utilizar o aparelho emprestado, provas do crime de tráfico de animais
silvestres. Com efeito, Quincas negociava a entrega de pássaros da flora
nativa do Amazonas para lojas em São Paulo, tudo sem licença das
autoridades. Dado esse contexto, pergunta-se: a.) será possível utilizar as
ligações colhidas para processar Quincas pelo delito do artigo 29, Lei
9605/98, mesmo se prove que Pedro de nada sabia? b.) e caso se apure
que Pedro de tudo sabia e que o dinheiro da venda dos animais era
utilizado para a aquisição de mais drogas, haverá alguma diferença no
aproveitamento da prova? c.) caso se confirme a hipótese da letra ‘b’
qual(is) o(s) juízo(s) competente(s) para conhecer do(s) processo(s)?

CHAVE DE CORREÇÃO.
A questão em apreço tinha o peso de um ponto e meio. Assim, em
considerando se tratarem de três subdivisões, é correto se arbitre o peso de meio
ponto a cada uma.
No que pertine à alínea “a”, de se destacar que o crime do artigo 29, Lei
9605/98, é apenado com detenção. A princípio, então, não é possível a utilização
de quebra de sigilo telefônico para sua apuração. Para além disso, ainda que não
houvesse tal óbice, há também a questão da obtenção da informação por reflexo.
Calha destacar que a autorização para quebra de sigilo telefônico é restrição de
direito fundamental de determinada pessoa a perquirir a prática de determinada
empreitada criminosa, não se podendo fazer com que atinja todos e qualquer um
indistintamente6.
De todo e qualquer modo, ainda que se tenha por acertada a posição
menos radical – da admissão do aproveitamento dos conhecimentos fortuitos no

6 Assim, de Camargo Aranha, Adalberto José Q. T. in "Da prova no Processo Penal, Ed. Saraiva,
7ª edição, 2006, pág. 295. Em sentido contrário, Nucci, Guilherme de Souza in "Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas", Ed. Revista dos Tribunais, 1ª edição 2006, págs. 355/356.

correr da produção da prova – a escuta seria inadmissível porque o crime a apurar
é apenado com detenção7.
No que pertine à alínea “b”, a posição do Supremo Tribunal Federal é
pacífica no caso da possibilidade de aproveitamento da prova para o julgamento
de crimes apenados com detenção, caso conexos com crime apenado com
reclusão8.
No que diz com a alínea “c” e a matéria de competência, dada a
conexão teleológica entre os delitos, artigo 76, II, Código de Processo Penal,
haverá um único processo a ser apreciado pelo juízo de competência comum.
Ademais, dada a ausência de elementos a apontar o tráfico por internacional e o
cancelamento da Súmula 91 do STJ, a competência é da Justiça Estadual9.

7 Por todos, Streck, Lenio Luiz, As interceptações telefônicas e os direitos fundamentais, Livraria
do Advogado, Porto Alegre, 2001, p. 129.
8 Hc 83515/RS.
9 Assim, AgRg no REsp 704209 / PA.

