Na avaliação das provas, será considerado o acerto das respostas dadas, o grau
conhecimento do tema demonstrado pelo candidato, a fluência e a coerência da
exposição e a correção (gramatical e jurídica) da linguagem.

Gabarito Prova-Prática (1)
Com base na legislação aplicável, a correta compreensão do problema ensejará a
elaboração de uma defesa prévia, com fulcro no art. 55 da Lei 11.343/2006, a ser oferecida
pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Valmor Valdemarino Valente.
Outras fórmulas jurídicas diversas da defesa prévia, tais como, exceção de
incompetência, resposta à acusação, relaxamento da prisão, isoladamente, não serão
pontuadas.
Escolhida a defesa prévia, devidamente fundamentada no art. 55 da lei 11.343/2006, o
candidato será pontuado em até 50 pontos, a partir da análise dos tópicos eleitos para fins de
valoração e abaixo elencados, à luz das técnicas redacionais próprias da peça processual.

TÓPICOS:
1. Endereçamento: a defesa prévia deve ser endereçada ao Juiz de Direito da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Belém/Pará (3 pontos).
2. Data da apresentação da peça: o candidato deve apresentar a defesa prévia no dia
30.06.2015, porquanto os réus foram intimados no dia 10.06.2015, iniciando-se a contagem do
prazo no dia seguinte, prazo esse de 10 dias (art. 55 da lei 11.343/06), contando-se em dobro,
em obediência à prerrogativa dos membros da Defensoria Pública (art. 44, I, da LC 80/94). (6
pontos)
3. Incompetência do juízo: deve o candidato requerer a incompetência do juízo (art. 1º
da lei 9.296/96), porquanto o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pará,
durante a fase investigatória, decretou a interceptação telefônica, bem como, expediu o
mandado de busca e apreensão que culminou da prisão em flagrante dos acusados. A
incompetência pode ser postulada em peça autônoma, ou, pelo princípio da instrumentalidade
das formas, em preliminar de defesa (8 pontos).
4. Colidência de interesses: deve o candidato arguir, preliminarmente, a impossibilidade
de o mesmo Defensor Público patrocinar a defesa conjunta dos acusados, devido à colidência
de teses defensivas, nos termos do art. 4º-A, V, da LC 80/94 (8 pontos).
5. Provas ilícitas e trancamento da ação: em preliminar, deverá arguir o candidato a
nulidade da interceptação telefônica, porquanto decretada ao arrepio de indícios razoáveis de
autoria, consistente na mera suspeita da autoridade policial. Ademais, a diligência policial

decorreu da instauração de inquérito policial baseada em denúncia anônima. Outrossim, com
apoio na teoria dos frutos da árvore envenenada, deve o candidato sustentar a nulidade da
busca e apreensão realizada com base na interceptação telefônica ilegal. Por conseguinte, o
candidato deve requerer o trancamento da ação, em razão da denúncia oferecida pelo
Ministério Público estar alicerçada exclusivamente em provas ilícitas (interceptação telefônica
e busca e apreensão). (16 pontos)
6. Relaxamento da prisão: deve o candidato desenvolver argumentação no sentido do
relaxamento da prisão preventiva, haja vista a ilegalidade da prisão em flagrante –
posteriormente convertida em preventiva –, porque decorrente da interceptação telefônica e
busca e apreensão ilícitas. O relaxamento da prisão pode ser postulado em peça autônoma,
ou, pelo princípio da instrumentalidade das formas, na defesa prévia (6 pontos).
7. Pedidos: a) o reconhecimento da incompetência do juízo, remetendo-se os autos ao
juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (0,5); b) o reconhecimento da nulidade da
interceptação telefônica e, por conseguinte, da busca e apreensão realizada, devendo ser
desentranhadas dos autos as provas consideradas ilícitas (0,5); c) trancamento da ação, uma
vez que a denúncia alicerçou-se, exclusivamente, nas provas obtidas de forma ilícita (0,5); d)
relaxamento da prisão, porque decorrente da interceptação telefônica e busca e apreensão
ilícitas (0,5); e) a intimação de outro Defensor Público, a fim de patrocinar a defesa de corréu
José Joselino Josimar, devido à existência de interesses colidentes (0,5); f) rol de testemunhas
(0,5). (3 pontos)

-------------------------------------------------------------------

Gabarito Prova-Prática (2)
Com base na legislação aplicável, a correta compreensão do problema ensejará a
elaboração de uma defesa prévia, fulcro no art. 55 da lei 11.343/2006, a ser oferecida pela
Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de José Joselino Josimar.
Outras fórmulas jurídicas diversas da defesa prévia, tais como, exceção de
incompetência, resposta à acusação, relaxamento da prisão, isoladamente, não serão
pontuadas.
Escolhida a defesa prévia, devidamente fundamentada no art. 55 da lei 11.343/2006, o
candidato será pontuado em até 50 pontos, a partir da análise dos tópicos eleitos para fins de
valoração e abaixo elencados, à luz das técnicas redacionais próprias da peça processual.

TÓPICOS:
1. Endereçamento: a defesa prévia deve ser endereçada ao Juiz de Direito da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Belém/Pará (2 pontos).
2. Data da apresentação da peça: o candidato deve apresentar a defesa prévia no dia
30.06.2015, porquanto os réus foram intimados no dia 10.06.2015, iniciando-se a contagem do
prazo no dia seguinte, prazo esse de 10 dias (art. 55 da lei 11.343/06), contando-se em dobro,
em obediência à prerrogativa dos membros da Defensoria Pública (art. 44, I, da LC 80/94). (4
pontos)
3. Incompetência do juízo: deve o candidato requerer a incompetência do juízo (art. 1º,
da Lei 9.296/96), porquanto o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pará,
durante a fase investigatória, decretou a interceptação telefônica, bem como, expediu o
mandado de busca e apreensão que culminou da prisão em flagrante dos acusados. A
incompetência pode ser postulada em peça autônoma, ou, pelo princípio da instrumentalidade
das formas, em preliminar de defesa (6 pontos).
4. Colidência de interesses: deve o candidato arguir, preliminarmente, a impossibilidade
de o mesmo Defensor Público patrocinar a defesa conjunta dos acusados, devido à colidência
de teses defensivas, nos termos do art. 4º-A, V, da LC 80/94 (6 pontos).
5. Provas ilícitas e trancamento da ação: em preliminar, deverá arguir o candidato a
nulidade da interceptação telefônica, porquanto decretada ao arrepio de indícios razoáveis de
autoria, consistente na mera suspeita da autoridade policial. Ademais, a diligência policial
decorreu da instauração de inquérito policial baseada em denúncia anônima. Outrossim, com
apoio na teoria dos frutos da árvore envenenada, deve o candidato sustentar a nulidade da
busca e apreensão realizada com base na interceptação telefônica ilegal. Por conseguinte, o
candidato deve requerer o trancamento da ação, em razão da denúncia oferecida pelo
Ministério Público estar alicerçada exclusivamente em provas ilícitas (interceptação telefônica
e busca e apreensão). (13 pontos)
6. Relaxamento da prisão: deve o candidato desenvolver argumentação no sentido do
relaxamento da prisão preventiva, haja vista a ilegalidade da prisão em flagrante –
posteriormente convertida em preventiva -, porque decorrente da interceptação telefônica e
busca e apreensão ilícitas. O relaxamento da prisão pode ser postulado em peça autônoma,
ou, pelo princípio da instrumentalidade das formas, na defesa prévia (5 pontos).
7. Exclusão da culpabilidade: o candidato deve sustentar a exclusão da culpabilidade do
réu, porquanto agia sob coação moral irresistível, consistente em ameaças de morte por parte
do corréu Valmor Valdemarino Valente (5 pontos).

8. Afastamento da causa de aumento de pena: o candidato deverá sustentar,
fundamentadamente, o afastamento da causa de aumento de pena consistente na prática de
tráfico entre Estados da Federação, prevista no art. 40, V, da lei 11.343/06, medida em que o
réu desconhecia a origem da substância entorpecente (5 pontos).
9. Pedidos: a) o reconhecimento da incompetência do juízo, remetendo-se os autos ao
juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (0,5); b) o reconhecimento da nulidade da
interceptação telefônica e, por conseguinte, da busca e apreensão realizada, devendo ser
desentranhadas dos autos as provas consideradas ilícitas (0,5); c) trancamento da ação, uma
vez que a denúncia alicerçou-se, exclusivamente, nas provas obtidas de forma ilícita (0,5); d)
relaxamento da prisão, porque decorrente da interceptação telefônica e busca e apreensão
ilícitas (0,5); e) a absolvição sumária do réu, forte no art. 397, II, CPP (0,5); f) o afastamento da
causa de aumento de pena, prevista no art. 40, V, da lei 11.343/06 (0,5); g) a intimação de
outro Defensor Público, a fim de patrocinar a defesa de corréu Valmor Valdemarino Valente,
devido à existência de interesses colidentes (0,5); h) rol de testemunhas (0,5). (4 pontos)

