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GABARITO  PROVA ÚNICA EM 14/10/2018 

 

Questões objetivas 

 

01  A    11  A    21  C    31  ANULADA    41  D 

02  ANULADA    12  C    22  D    32  C    42  A 

03  B    13  C    23  D    33  B    43  D 

04  D    14  B    24  B    34  C    44  B 

05  C    15  C    25  B    35  ANULADA    45  D 

06  D    16  ANULADA    26  D    36  A    46  C 

07  A    17  B    27  D    37  A    47  B 

08  C    18  D    28  B    38  D    48  D 

09  B    19  A    29  A    39  A    49  A 

10  D    20  D    30  C    40  C    50  D 

 

Questão subjetiva - Padrão de resposta e distribuição de pontos. 

 

Em 19 de setembro de 2018, FULANO, nascido em 30 de novembro de 1999, convidou BELTRANO, nascido                 
em 31 de dezembro de 2000, para, mediante grave ameaça, cometida com o emprego de arma de fogo,                  
subtraírem pertences pessoais e dinheiro dos passageiros de um ônibus do transporte coletivo municipal de               
Manaus, a ser por eles escolhido. 

No dia 20 de setembro de 2018, às 10h, cada um com um revólver calibre 38, devidamente municiados,                  
FULANO e BELTRANO entraram em um ônibus que transportava aproximadamente 30 passageiros, quando             
anunciaram em alta voz que subtrairiam os pertences de todos os usuários do serviço público ali presentes, mas                  
que nenhum passageiro seria ferido, se houvesse a efetiva colaboração na entrega dos bens.  

Antes que qualquer objeto fosse subtraído, dois policiais militares que utilizavam o transporte coletivo, sem               
estarem fardados, renderam FULANO e BELTRANO e pediram o apoio de uma viatura que estava próxima ao                 
local do fato, a qual os conduziu perante a autoridade policial, para que tomasse as providências necessárias.  

Constatou-se, ainda, que FULANO adquiriu as armas de fogo, de terceira pessoa não identificada, no dia 20 de                  
setembro de 2018, às 8h, com a finalidade de praticar o fato acima narrado.  

Diante do caso acima, e tendo em conta as normas legais, o entendimento doutrinário e jurisprudencial                
dominantes, responda fundamentadamente, cada um dos itens abaixo, sem a necessidade de citação de              
dispositivos legais: 

a) FULANO cometeu crime(s)? Se sim, qual(is)? Se não, qual o motivo?  

b) BELTRANO cometeu crime(s)? Se sim, qual(is)? Se não, qual o motivo?  

c) Se a abordagem dos policiais militares a FULANO e BELTRANO ocorresse antes de estes anunciarem a                 
subtração patrimonial, a consequência jurídica para FULANO seria diferente, ou seja, haveria a prática de               
crime(s) diverso(s), ou não haveria crime? 

d) Na situação acima, é possível concluir-se que FULANO encontrava-se em flagrante delito? 

e) Em audiência de custódia, caso o magistrado entenda que a prisão de FULANO é ilegal, que medida deverá                   
adotar? 

f) Ainda em audiência de custódia, caso o magistrado entenda que a prisão de FULANO é legal, mas que ele                    
pode responder ao possível futuro processo fora do cárcere, que medida deverá tomar?  
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g) Em tese, na audiência mencionada nas duas letras anteriores, será possível ao magistrado decretar a prisão                 
preventiva de FULANO? 

Questão subjetiva - Padrão de resposta e distribuição de pontos. 

 

ITEM PONTOS 

a) Sim. FULANO cometeu os crimes de roubo, majorado pelo concurso de pessoas             
e emprego de arma de fogo, na forma tentada (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, c/c art. 14,                    
II, do Código Penal), pois ao anunciar a subtração dos pertences dos passageiros,             
deu início aos atos executórios do crime de roubo, que somente não se consumou              
por circunstâncias alheias à sua vontade, e de corrupção de menores (art. 244-B do              
ECA), ao convidar BELTRANO, menor de idade, para o cometimento do delito.  
 
Pelo equívoco na inserção do termo subtraíram em vez de subtrairiam, no segundo             
parágrafo, também será aceita resposta considerando o crime de roubo majorado           
como consumado. 

0,00/0,25/0,50/0,75/ 
1,00 

b) Não, pois, por ser menor de 18 (dezoito) anos, a conduta praticada por              
BELTRANO é considerada pelo ECA (arts. 103 e 104) como ato infracional            
análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma              
de fogo, na forma tentada. 
 
Pelo equívoco na inserção do termo subtraíram em vez de subtrairiam, no segundo             
parágrafo, também será aceita resposta considerando o ato infracional análogo ao           
crime de roubo majorado consumado. 

0,0 / 0,5 / 1,0 / 1,5 

c) Sim, pois não tendo sido iniciada a prática de atos executórios, não haveria roubo               
majorado tentado, restando a possibilidade de punição pelos crimes de porte ilegal            
de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), crime de mera                
conduta, e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). 

0,00/0,25/0,50/0,75/1,0
/1,5 

d) Sim, pois ao anunciar a subtração dos pertences dos passageiros, FULANO deu             
início aos atos executórios (cometimento) do crime de roubo, situação que se            
enquadra no art. 302, I, do CPP, que considera em flagrante delito quem está              
cometendo a infração penal (flagrante próprio). 
 
Pelo equívoco na inserção do termo subtraíram em vez de subtrairiam, no segundo             
parágrafo, será aceita resposta considerando o crime de roubo majorado como           
consumado; ou 
 
Sim, há flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido               
(art. 14 da Lei nº 10.826/03) e de corrupção de menores, pois o convite feito a                
BELTRANO, do qual estava acompanhado no momento da prisão, para juntos           
praticarem o crime de roubo, permite o enquadramento da conduta no verbo            
“induzir”, previsto no art. 244-B do ECA, no caso de o candidato haver             
interpretado a expressão “Na situação acima” como referente ao questionamento          
de letra “c”. 

0,00/0,25/0,50/0,75/1,0 

e) Deverá relaxar a prisão de FULANO, com fundamento no art. 5º, LXV, da CF e                
art. 310, I, do CPP.  

0,0 /0,25/ 0,5  
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f) Deverá conceder liberdade provisória a FULANO, com fundamento no art. art.            
5º, LXVI, da CF e art. 310, III, do CPP.  

0,0 /0,25/ 0,5  

g) Por serem os supostos crimes dolosos, punidos com pena máxima superior a 4              
(quatro) anos (art. 313, I, do CPP), é possível a decretação de prisão preventiva,              
convencendo-se o juiz da presença dos requisitos do art. 312 do CPP (prova da              
existência do crime e indícios de autoria, necessidade de prisão para garantia da             
ordem pública, da instrução criminal, ou aplicação da lei penal), e entender            
inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 310, III,            
do CPP). 

0,00/0,25/0,50/0,75/1,0
0/1,25/1,50/2,0 

ORTOGRAFIA/ SINTAXE/ SEMÂNTICA 0,0 / 0,5 / 0,75/1,0 / 
1,5 / 2,0  

 

 


