Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da ... Vara Criminal da Comarca de Araruama/RJ
OBSERVAÇÃO:
Ao endereçar a peça, observe se o enunciado menciona a Vara (1ª Vara Criminal; Vara de Drogas etc.) e a Comarca.
Isso porque a FGV ponta essas informações. Entretanto, caso o problema não traga essas informações, não invente,
sob pena de anulação da prova por identificação. Veja o que diz o edital a respeito do assunto:

Patrick, já qualificado na denúncia, vem, por seu advogado, oferecer Resposta à Acusação, com
fundamento nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, com fundamento nos fatos a seguir
expostos:
OBSERVAÇÃO (1):
Como o réu já foi qualificado na denúncia, não é necessário qualificá-lo novamente em resposta à acusação. Quando
for necessário qualificar – por exemplo, na queixa-crime -, limite-se aos dados básicos: “Fulano, profissão ..., residente
no endereço ...”. A banca não pedirá menção ao CPF, ao RG ou outras informações. O gabarito apenas pedirá a
qualificação, sem esmiuçar quais dados devem constar. Jamais invente dados – por exemplo, “CPF 1234”.
OBSERVAÇÃO (2):
A resposta à acusação é a primeira peça de defesa, cabível logo após a citação do réu. Se o problema mencionar que
houve audiência ou que existe sentença, a resposta não será a peça cabível. Portanto, é impossível confundi-la com
outras peças de defesa.
Em minha opinião, o fundamento da peça é o art. 396 do CPP. No entanto, há quem entenda pelo art. 396-A. A FGV já
pediu ambos, mas no último Exame de Ordem pediu a fundamentação com base no art. 396-A. Para evitar problemas,
ao fundamentar a sua resposta à acusação, utilize sempre os dois dispositivos.

I. DOS FATOS
No dia 05/03/2017, o réu presenciou Lauro, namorado de sua sobrinha, a agredindo. Ao perceber a
injusta agressão, sem ter outro meio para defendê-la, visto que estava imobilizado, em razão de sua perna
estar enfaixada, disparou arma de fogo contra Lauro, buscando causar-lhe lesão corporal para dar fim à
agressão. No entanto, a arma não funcionou, mas o som provocado pelo disparo foi suficiente para que
Lauro fugisse.
Em consequência do fato acima descrito, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado, pela
prática do delito do art. 129, § 1º, inciso III, c/c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

No dia 26/02/2018, em uma primeira diligência, ao encontrar o imóvel onde o réu reside fechado, o
oficial de justiça decidiu pela citação por hora certa.
OBSERVAÇÃO (1):
A lei não exige a divisão da peça em “dos fatos”, “do direito” e “do pedido”. Contudo, a correção da FGV é falha. É
muito comum a ocorrência de erros de correção. Por isso, quanto mais organizada a sua peça, menor a chance de o
examinador errar na correção de sua peça. Das dicas que posso dar, talvez esta seja das mais valiosas. Sempre faça a
divisão da peça em tópicos.
OBSERVAÇÃO (2):
Em resposta à acusação, não é atribuída pontuação à descrição dos fatos. Por isso, limite-se a resumir, ao máximo, o
que diz o enunciado. Não é o momento para sustentar as teses. Apenas diga, em poucas palavras, o que consta no
problema proposto pela banca. Na segunda fase, o tempo é limitado. Não perca tempo com o que não vale pontos.

II. DO DIREITO
(a) DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA
Segundo o art. 362 do Código de Processo Penal, a citação por hora certa é cabível quando o acusado
estiver se ocultando. Não foi o caso, pois o réu apenas não estava em casa. Além disso, de acordo com
o art. 252 do Código de Processo Civil, para a realização do procedimento denominado “hora certa”, é
necessário que o oficial de justiça tenha procurado pelo citando em duas oportunidades. Todavia, como já
mencionado, o oficial de justiça realizou a citação por hora certa já em sua primeira diligência, em
evidente nulidade processual.
Portanto, deve ser reconhecida a nulidade, com fundamento no art. 564, III, “e” do Código de Processo
Penal, visto ter havido nulidade na citação do réu.
OBSERVAÇÃO (1):
Procure dividir o tópico “do direito” em subtópicos. Isso porque, como já dito, a FGV erra muito ao corrigir as provas.
Por esse motivo, quanto mais a sua peça estiver organizada, menor a chance de prejuízo por eventuais erros do
examinador. Tenha em mente o seguinte: a correção da FGV é feita exclusivamente com base no gabarito. O que é
dito com outras palavras, ainda que esteja respondido corretamente, é considerado errado. Como alguns brincam, o
sistema de correção é o do cara-crachá. Por isso, não encha linguiça. Seja direto em seus argumentos. Além disso,
procure sempre utilizar as exatas palavras do texto legal. Exemplo: ao identificar que a tese de defesa é a obediência
hierárquica, elabore a sua resposta com as palavras do art. 22 do CP, que assim dispõe:
“Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal,
de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.”.
Neste caso, a resposta poderia ser a seguinte: “(...) o réu cometeu o delito em estrita obediência à ordem, não
manifestamente ilegal, de superior hierárquico, devendo ser punido apenas o autor da ordem, com fundamento no
art. 22 do Código Penal”. Não tente mudar o texto legal, respondendo com outras palavras, pois o gabarito exigirá
as exatas palavras do que diz a lei. Conheço muitas histórias de pessoas que reprovaram em virtude disso, de
modificar o texto da lei para responder com as próprias palavras. Além disso, leve à sua prova todas as informações

presentes no dispositivo – em nosso exemplo, “estrita obediência a ordem”, “não manifestamente ilegal de superior
hierárquico” e “só é punível o autor da ordem”. A banca pontua essa transcrição do que diz a legislação.
OBSERVAÇÃO (2):
O índice remissivo do vade mecum é o seu melhor amigo na prova. Ainda que você nunca tenha ouvido falar em citação
por hora certa, basta ir até o índice remissivo do seu CPP e procurar por “citação”. Em segundos, a fundamentação
será localizada. Ao localizar o dispositivo, veja as remissões que o seu vade faz abaixo dele. Veja em seu vade mecum
o que diz o art. 362 do CPP. É bem provável que ele faça remissões ao art. 252 do CPC (onde o assunto está atualmente
previsto) e ao art. 564, III, “e” do CPP. A segunda fase não é uma prova de conhecimento, mas de capacidade de
pesquisa. Quanto maior o domínio do vade mecum, maior será a sua nota.
OBSERVAÇÃO (3):
Em resposta à acusação, como tese preliminar, procure por erros na citação (como foi o caso do enunciado) e no
recebimento da petição inicial, com fundamento no art. 395 do CPP. Se a denúncia for inepta, por exemplo, peça a
rejeição da inicial, com fundamento no art. 395, I, do CPP. Além disso, veja se o juiz é competente. Embora os assuntos
previstos no art. 95 do CPP tenham de ser tratados em exceção (peça avulsa), e não no corpo da própria resposta à
acusação (CPP, art. 396-A, § 1º), se houver em sua prova alguma daquelas teses (ex.: suspeição), alegue-os na própria
resposta à acusação. Não é o ideal, mas é melhor obter a pontuação e deixar a briga com a banca para quem for
prejudicado por essa exigência. O que importa é a aprovação. Jamais faça as duas peças, exceção e resposta à
acusação. Em hipótese alguma a FGV exigirá do examinando para que faça duas peças em uma mesma prova – a não
ser, é claro, em recursos, quando devem ser feitas a interposição e as razões.

(b) DA LEGÍTIMA DEFESA
O réu apenas disparou a arma de fogo para a defesa de sua sobrinha, em evidente hipótese de legítima
defesa, com fundamento nos arts. 23, II, e 25, ambos do Código Penal. Não houve a prática de crime,
visto que o acusado usou, em legítima defesa de outrem, os meios necessários para repelir a injusta
agressão atual, à época, devendo ser absolvido sumariamente, com fundamento no art. 397, I, do Código
de Processo Penal.
OBSERVAÇÃO (1):
Em resposta à acusação, o seu foco será sempre a absolvição sumária, com fundamento no art. 397 do CPP. Ao
identificar a resposta como peça cabível, tente extrair do enunciado todas as teses absolutórias previstas no dispositivo
mencionado. Jamais peça em resposta à acusação a absolvição com fundamento no art. 386 do CPP. Além disso, fale
sempre em absolvição sumária. Se disser apenas absolvição, a pontuação não será atribuída.
OBSERVAÇÃO (2):
Se um mesmo assunto for tratado em mais de um dispositivo, mencione todos eles, e não apenas um ou outro. Na
prova do último Exame de Ordem, a FGV aceitou um ou outro – o art. 23, II, ou o art. 25 do CP. No entanto, pode
ocorrer de o gabarito exigir todos os dispositivos. Não economize em fundamentação. Alegue em sua peça tudo o que
for encontrado, ainda que pareça absurdo. Esta é uma das dicas mais importantes que posso dar: nunca deixe de dizer
algo. Sempre ouço alguém dizer que não alegou algo porque ficou em dúvida e, ao sair o gabarito, descobre que a
tese foi pontuada. Se a sua mente se perguntar se algo deve ser dito, a resposta será sempre SIM. O que é dito em
excesso não tem a pontuação descontada. O problema é o que não é dito.
OBSERVAÇÃO (3):
Como já mencionei, sempre utilize as palavras trazidas pela legislação ao tratar de uma tese. O art. 23, caput, do CP
fala que “não há crime” naquelas hipóteses, incluída a legítima defesa. O gabarito da FGV atribuiu 0,40 para quem
dissesse que “a conduta narrada evidentemente não constitui crime”. Ou seja, quase 10% da nota da peça foi atribuída

para a mera transcrição do que diz o art. 23 do CP. Em outro quesito, a banca atribuiu 0,25 para as expressões “meios
necessários” e “repelir injusta agressão atual”, previstas expressamente no art. 25 do CP. Ou seja, bastava transcrever
na resposta as palavras da lei. No último Exame de Ordem, a banca deu, no total, 1,8 ponto por mera transcrição do
que diz a lei – ou seja, 36% da nota da peça podia ser obtida com a simples repetição das expressões utilizadas na
legislação.
OBSERVAÇÃO (4):
A banca costuma ser repetitiva ao pontuar as teses. Na tese da legítima defesa, o pedido de absolvição sumária, com
fundamento no art. 397, I, do CPP, foi pontuado duas vezes: no quesito 5, no valor de 0,40, e no quesito 12, avaliado
em 0,40. Ou seja, quem pediu a absolvição sumária no “do direito” e no “do pedido” recebeu um total de 0,80. No
entanto, quem falou apenas no “do pedido” em absolvição sumária, a nota ficou em 0,40. Portanto, seja repetitivo.
Peça as consequências das suas teses duas vezes: uma no “do direito” e uma no “do pedido”. A banca provavelmente
pontuará em dobro.

(c) DO CRIME IMPOSSÍVEL
O laudo pericial da arma, juntado aos autos, aponta pela total incapacidade de realização de disparos.
Dessa forma, está evidente o crime impossível, hipótese em que não se pune a tentativa por ineficácia
absoluta do meio, o que torna impossível a consumação do crime, com fundamento no art. 17 do Código
Penal. Destarte, deve ser absolvido sumariamente, visto não ter existido crime, com fundamento no art.
397, III, do Código de Processo Penal.
OBSERVAÇÃO:
Novamente, a banca pontuou as exatas palavras do que diz a legislação. No quesito 6, a banca atribuiu incríveis 0,80
para quem transcreveu o trecho do art. 17 do CP que diz “não se pune a tentativa quando”. Para a obtenção de quase
um ponto, bastava repetir na prova o que diz o art. 17 do CP. No entanto, volto a dizer: não diga com outras palavras
o que diz a lei. Apenas repita o que ela diz.

III. DO PEDIDO
Diante do exposto, requer seja reconhecida a nulidade do processo desde a citação, por inobservância dos
requisitos legais da citação por hora certa, com fundamento nos arts. 362 e 564, III, “e”, ambos do
Código de Processo Penal.
Ademais, requer a absolvição sumária do réu, com fundamento nos arts. 397, I e 397, III, ambos do
Código de Processo Penal, em razão da exclusão da ilicitude pela legítima defesa (Código Penal, arts.
23, II, e 25) e pela atipicidade da conduta em virtude do crime impossível (Código Penal, art. 17).
Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer a intimação e a oitiva das testemunhas ao final
arroladas.
OBSERVAÇÃO (1):

No do pedido, vez ou outra, a banca pede que para que o examinando repita a tese de defesa sustentada. No XXV
Exame de Ordem, isso não aconteceu, e a banca pediu apenas a absolvição sumária. De qualquer forma, para evitar
prejuízo à nota, acho interessante que as teses também sejam mencionadas no “do pedido”.
OBSERVAÇÃO (2):
Em resposta à acusação, nunca esqueça de dizer que a absolvição é sumária. Além disso, utilize sempre como
fundamento o art. 397 do CPP, e jamais o art. 386. Caso contrário, a banca não atribuirá a pontuação.
OBSERVAÇÃO (3):
Em resposta, é comum ter mais de uma tese absolutória. Fundamente todas elas, individualmente. No XXV Exame de
Ordem, a banca exigiu o art. 397, I e III, do CPP. Quem disse apenas um inciso ou outro teve a pontuação prejudicada.
OBSERVAÇÃO (4):
Cuidado, pois em resposta sempre haverá (em Exame de Ordem) testemunha a ser arrolada. Peça para que sejam
intimadas e ouvidas.

Pede deferimento.
Araruama,9 de março de 2018.
Advogado ..., OAB ....
OBSERVAÇÃO (1):
A banca quase sempre pede para que a peça seja datada no último dia de prazo. Costuma valer pouco (geralmente,
0,10), mas pode ser a diferença na aprovação. Atenção à data da peça!
OBSERVAÇÃO (2):
Jamais invente o nome da cidade ou qualquer outra informação. No exemplo, como a banca disse o nome da
Comarca, pude utilizar no modelo. Caso contrário, teria de dizer “Cidade ...”. Ademais, não diga que se trata do
“Advogado Fulano” ou que a OAB é a de nº “1234”. Configura identificação, causa de anulação da peça.

ROL DE TESTEMUNHAS
(a)
(b)
(c)

Maria, endereço ...;
José, endereço ...;
Natália, ....

OBSERVAÇÃO:
Não invente nome de testemunha. Caso o enunciado não traga a informação, diga “Testemunha ...”. Além disso, não
invente endereços.

RESPOSTA À ACUSAÇÃO – RESUMO SOBRE A PEÇA
1. INTRODUÇÃO
A resposta à acusação é a primeira defesa a ser oferecida pelo réu na fase processual, logo após a citação.
2. COMO IDENTIFICÁ-LA
O problema dirá que a petição inicial (denúncia ou queixa) foi recebida e que o seu cliente foi citado para oferecer
defesa.
3. PRAZO
O prazo é de 10 dias. No entanto, é preciso tomar cuidado, pois a FGV costuma pedir para que o examinando date a
peça no último dia de prazo. Se isso acontecer, atenção:
a) o prazo é contado da citação, e não da juntada do mandado aos autos. Por isso, se o oficial de justiça citou o réu no
dia 2 de agosto, mas o mandado foi juntado aos autos no dia 5, o prazo final será o dia 12, e não o dia 15;
b) caso a citação tenha se dado por edital, o prazo passa a correr do dia em que comparecer ao processo (pessoalmente
ou por advogado por ele nomeado);
c) se o problema disser o dia da semana em que a citação ocorreu, você terá de fazer o cálculo de acordo com o
calendário fornecido. Ex.: o réu foi citado na quinta, 2. Portanto, o prazo encerra no dia 12, um domingo. Por ser prazo
processual, deve ocorrer a sua prorrogação para o primeiro dia útil seguinte, segunda, 13. Neste caso, se a FGV pedisse
para que a peça fosse datada no último dia de prazo, a resposta correta seria o dia 13;
d) entretanto, se o enunciado não fornecer o dia da semana, apenas conte os 10 dias. Ex.: o réu foi citado no dia 2.
Logo, o último dia de prazo é o dia 12. Lembre-se: a FGV só pode exigir informações que ela própria fornece. O que
não estiver no enunciado, não existe no mundo.
4. COMPETÊNCIA
A peça deve ser endereçada ao juiz que recebeu a petição inicial e determinou a citação. Ainda que ele seja
incompetente, enderece a peça a quem citou o réu – neste caso, a incompetência deverá ser alegada como tese de
defesa.
Alegação de incompetência em resposta à acusação
O CPP deixa bem claro, em seu art. 396-A, § 1º: a incompetência deve ser arguida em exceção, em peça separada, e
não no corpo da resposta à acusação. No entanto, caso, em sua prova, o problema deixe bem claro que o juiz que
recebeu a inicial é incompetente, não deixe de alegar a tese em sua resposta. Reflita:
a) se a FGV exigir a incompetência como tese de resposta à acusação, haverá uma chuva de recursos por quem não a
alegou, e não há como prever se a banca voltará atrás de sua posição. Quem, entretanto, alegá-la, ganhará a
pontuação e ficará livre desse estresse;
b) Se a banca exigir a incompetência e anular o quesito após os recursos, a sua pontuação continuará a mesma. Logo,
é melhor alegar a incompetência desde o começo e não ter que depender de anulação;
c) Por fim, caso a FGV não pontue a incompetência, a sua alegação será simplesmente ignorada, e nenhum ponto será
perdido. Não há prejuízo para quem alega teses além daquelas trazidas no gabarito.
Portanto, seja qual for o cenário, é melhor alegar a incompetência desde o começo.
5. TESES E PEDIDOS
Em resposta à acusação, você terá os seguintes objetivos:

1º. A rejeição da petição inicial, nos termos do art. 395 do CPP. Durante muito tempo, discutiu-se se seria possível ao
juiz, em resposta à acusação, a rejeição da petição inicial. A ideia é seguinte: em resposta, o juiz já recebeu a inicial, e,
por isso, não poderia voltar atrás. Entretanto, atualmente, há julgados do STJ que entendem pela possibilidade.
2º. A desclassificação do delito para outro menos gravoso. Também já foi alvo de muita polêmica a possibilidade de
desclassificação em resposta à acusação. Hoje em dia, há posicionamento da jurisprudência favorável à possibilidade.
No Exame de Ordem, na última vez em que caiu resposta, havia uma tese de desclassificação.
3º. A anulação de atos processuais. Em resposta, como o processo recém começou, poucas são as nulidades possíveis.
Consigo apenas imaginar alguma nulidade no recebimento da inicial, por violação ao art. 395 do CPP, ou na citação do
acusado.
4º. A desconstituição do crime. Neste ponto, o legislador demonstrou que não sabe nada de Direito Penal. Como
sabemos, se afastada a ilicitude de uma conduta, o fato deixa de ser crime. Ademais, pela teoria tripartida, se presente
alguma causa de exclusão da culpabilidade, o crime também deixa de existir. No entanto, o art. 397 assim dispõe:
“Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver
sumariamente o acusado quando verificar:
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime.”.
Se pensarmos de acordo com o que se sabe a respeito de teoria do crime, concluiremos que os incisos I e II pertencem
ao inciso III: se presente causa de exclusão da ilicitude ou alguma dirimente, o fato narrado não constitui crime.
Entretanto, como o legislador dividiu o art. 397 da forma acima, devemos fundamentar a absolvição da seguinte forma:
Se afastado o fato típico (ex.: erro de tipo essencial inevitável, princípio da insignificância etc.), a absolvição deve se
dar pelo art. 397, III;
Se afastada a ilicitude (ex.: legitima defesa), a absolvição deve ocorrer pelo art. 397, I;
Se presente alguma dirimente (ex.: erro de proibição inevitável), exceto inimputabilidade, a absolvição deve ser
fundamentada no art. 397, II.
5º. A demonstração de causa de extinção da punibilidade. As causas de extinção da punibilidade estão, em regra, no
art. 107 do CP. Em qualquer peça processual, a extinção da punibilidade deve ser declarada, não sendo causa de
absolvição. Entretanto, a Lei 11.719/08 trouxe o bizarro inciso IV do art. 397, que determina a absolvição, por exemplo,
em caso de prescrição. A resposta à acusação é a única peça em que isso acontece.
Em resumo:

Testemunhas
Em resposta, a FGV sempre pede que sejam arroladas as testemunhas mencionadas no enunciado. Por isso, não deixe
de incluir o pedido subsidiário de intimação das suas testemunhas.

6. FUNDAMENTAÇÃO
Para mim, a resposta à acusação está prevista no art. 396 do CPP, e não no 396-A. Para evitar dor de cabeça, fique em
cima do muro, e fundamente a peça nos dois. Atenção: no rito do júri, a resposta à acusação está prevista no art. 406
do CPP.
7. RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO JÚRI
Nunca caiu na segunda fase. Além de a fundamentação ser diferente (art. 406, e não art. 396), há muita polêmica
sobre a possibilidade de absolvição sumária nesta fase, com fundamento no art. 397 do CPP. Infelizmente, não há
como dizer neste resumo se a incidência do dispositivo é ou não possível no rito do júri. No entanto, a minha dica é a
seguinte: se o enunciado trouxer uma das hipóteses do dispositivo, peça a absolvição sumária com fundamento no
art. 397. Na pior das hipóteses, o artigo não estará no gabarito e nenhum ponto será atribuído à nota - mas também
não haverá desconto.

GABARITO DO XXV EXAME DE ORDEM

