XXII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE PROMOTOR DE
JUSTIÇA SUBSTITUTO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GRUPO I – ESPELHO DE RESPOSTA DA QUESTÃO 4 – DIREITO PENAL
Banca: Dr. Vinícius de Melo Lima
Valor da Questão: 2,0
Diante do problema proposto, referente à análise da punibilidade da conduta do notário por
injusto penal, com o respectivo enquadramento, o candidato deve dissertar sobre o tema da lavagem
de dinheiro e a responsabilidade penal dos profissionais jurídicos, sobretudo em razão das ações
neutras ou socialmente adequadas.
A ação neutra é aquela conduta aparentemente inócua, socialmente adequada ou profissional,
na esfera do concurso de pessoas (participação), que contribui de maneira a intervir direta ou
indiretamente na ocorrência de um determinado injusto penal.
No âmbito da teoria geral do delito, a inserção dogmática das condutas neutras é realizada ora
no plano da tipicidade (objetiva/subjetiva), ora no plano da ilicitude (justificação), nas interações vertical
e horizontal, como uma intervenção não manifestamente punível no injusto penal, sendo comum na
perspectiva dos limites da cumplicidade punível.
Quando o legislador regulou o exercício de determinada atividade econômica ou profissional, a
quebra ou a violação de standards fixados previamente resulta em infração administrativa, podendo
constituir crime, se a ação “neutra” estabeleceu uma conexão de risco em face do bem jurídico
tutelado.
No problema proposto, a conduta do notário configura crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º,
caput, da Lei n.º 9.613/98, combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal), assumindo sentido
delitivo (dolo) e sendo portadora de idoneidade, diante da dissimulação dos pagamentos na corrupção,
revelando, pois, uma conexão de risco que não se enquadra nos limites do risco permitido. Os
mecanismos de autorregulação do próprio notariado, os padrões de conduta estatisticamente
presentes nos casos de lavagem de dinheiro, bem como se o dever violado visava impedir a prática de
um crime de branqueamento, são aspectos importantes para a definição da tipicidade da conduta do
notário.
A seguir, são discriminados os requisitos da resposta e os critérios de pontuação:

REQUISITOS DA RESPOSTA
Exame do problema proposto e do
eventual enquadramento penal
Análise do tema
Conceito e situações exemplificativas
Inserção dogmática das ações
neutras na estrutura da teoria do
delito
O emprego correto da língua
portuguesa, bem como a adequação
discursiva das respostas (coerência e
concatenação das ideias) será
considerado
para
efeito
de
arredondamento ou decréscimo das
notas técnicas, em valor não superior
a 5% do grau atribuído para cada
índice acima estipulado.

PONTUAÇÃO
0,6
0,6
0,2

0,6
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