Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG,
Comentários: como o problema diz a o juízo e a comarca em que o processo está correndo, a FGV exigiu do
examinando as informações 1ª Vara Criminal e Belo Horizonte-MG. Quem usou reticências ou XXX não recebeu a
pontuação pelo endereçamento. A respeito do uso do Doutor, veja como a banca cobrou no gabarito: 1)
Endereçamento correto: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte-MG (0,10). Portanto, como se vê, a
banca não pontua – e nem poderia – pronomes de tratamentos ou formalismos ao se tratar com autoridades no
cotidiano forense. Fica a critério de cada um, sem que isso cause qualquer impacto na nota.

Leonardo, já qualificado nos autos, vem, por seu advogado, interpor Recurso de Apelação, com fundamento
no art. 593, I, do Código de Processo Penal.
Comentários (1): no passado, as partes pulavam linhas entre o endereçamento e a qualificação para que o juiz pudesse
despachar no espaço em branco deixado. Hoje em dia, com o processo digital, a prática perdeu o sentido. De qualquer
forma, gosto de pular linhas, mas por questões estéticas – a peça, em minha opinião, fica mais bonita. Entretanto, não
existe exigência legal nesse sentido e é algo que a FGV ignora na correção, não tendo qualquer influência na nota.
Caso você também goste de pular linhas, cuidado com exageros, pois esse precioso espaço pode fazer falta se a peça
for muito extensa.
Comentários (2): quanto ao nome da peça, não tem problema em ser dizer apenas Apelação. Utilizei a expressão
Recurso de Apelação em razão de a FGV ter feito menção expressa a ela no padrão de prova. Todavia, volto a dizer: se
quiser, diga apenas Apelação. Ademais, cuidado com a fundamentação da apelação. Já vi examinando reprovar por
esquecer de mencionar o inciso do art. 593 do CPP.

Requer seja recebido e processado o recurso, com as inclusas razões, e encaminhado ao Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais.
Comentários: por curiosidade, olhei todos os gabaritos de apelação já cobrados pela FGV, e descobri que a banca
jamais pontuou o pedido de recebimento e processamento do recurso. De qualquer forma, penso que seja válido o
pedido na peça de interposição.

Pede deferimento.
Belo Horizonte, 15 de maio de 2017.
Advogado, OAB.
Comentários: jamais esqueça de colocar a data conforme o que for pedido pela banca – geralmente, o último dia de
prazo. Além disso, trabalhe exclusivamente com as informações trazidas pelo enunciado. Se a FGV disser o dia da
semana, é porque, provavelmente, há alguma pegadinha, como prazo final em um domingo, devendo a peça ser
protocolada na segunda-feira seguinte. Esqueça feriados, anos bissextos ou qualquer coisa que modifique a contagem
e que não conste no problema trazido na prova – caso contrário, a banca teria de dar acesso a um calendário. As
informações que devem ser consideradas são apenas as do enunciado.

Razões de Apelação
Apelante: Leonardo.

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
Colenda Câmara,
Douto Procurador de Justiça,
Em que pese o inegável conhecimento jurídico do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, a respeitável sentença não merece prosperar,
devendo ser reformada, em razão da exposição a seguir.
Comentários (1): recordo-me que, quando fiz o Exame de Ordem, morria de medo de esquecer esse monte de
informações introdutórias das razões de um recurso. Acontece que, em verdade, pouco do que foi dito é pontuado.
No gabarito do XXII Exame de Ordem, havia apenas quesito para o endereçamento correto (TJ/MG). Todo o restante
do que foi dito neste exemplo não valeria ponto algum.
Comentários (2): muitos se questionam se a interposição deve ser feita em uma página e as razões em outra. A
resposta é não. Tenha em mente: só é proibido o que consta no edital. Por isso, pare de matar suas dúvidas com o
primo do vizinho, que fez a prova e passou. O que pode ou não está no edital. O resto é invenção. Voltando ao tema
deste comentário, como o edital não faz essa exigência, não é necessário pular para a página seguinte. Aliás, nem é
recomendável, pois pode acabar faltando espaço para que você elabore a sua peça. Tenha apenas um cuidado: comece
as razões dizendo, expressamente, Razões de Apelação, para que o examinador entenda onde acaba a interposição e
onde começam as razões.

I. DOS FATOS
No dia ..., o apelante, decidido a praticar o delito de roubo, agindo sozinho, adentrou em estabelecimento
comercial e, simulando o porte de arma de fogo, ameaçou as pessoas presentes. No entanto, no momento
de subtrair a quantia em dinheiro do caixa, ao perceber que o único funcionário que estava trabalhando é
cadeirante, desistiu da conduta inicialmente pretendida e abandonou o local. Em seguida, foi preso em
flagrante por policiais militares.
O Ministério Público o denunciou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e por concurso de
pessoas, na forma tentada. Em audiência, apenas o recorrente foi ouvido. Em memoriais, o Ministério
Público pediu a sua condenação. O apelante, no entanto, não ofereceu memoriais em razão da renúncia do
seu advogado, e não lhe foi dada a oportunidade de nomear um outro para a substituição do renunciante.
O Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte o condenou à pena de quatro anos de reclusão.
O quantum levou em consideração a prática de ato infracional como maus antecedentes e a majorante do
emprego de arma de fogo. Ademais, fixou o regime inicial fechado por entender que o delito de roubo é
grave.

Comentários: no tópico dos fatos, faça apenas um resumo do enunciado. A banca não o leva em consideração ao dar
a nota ao examinando.

II. DO DIREITO
Portanto, Excelências, conforme o exposto, é imperiosa a reforma da sentença recorrida, visto que está
em contrariedade à lei, como se vê com mais clareza em exposição abaixo.
Comentários: embora a FGV não tenha pontuado o pedido de reforma da sentença XXII Exame de Ordem, acho
interessante o requerimento.

(a) DA NULIDADE
Diante da renúncia do advogado, o juiz da 1ª Vara Criminal deveria ter intimado o apelante para
manifestação a respeito. Deveria ter se dado oportunidade para que o recorrente decidisse pela nomeação
de um novo advogado ou pela atuação da Defensoria Pública. Ao simplesmente nomear a Defensoria Pública
para o oferecimento de memoriais, o julgador violou o princípio da ampla defesa, visto que o direito à
defesa não foi exercido em sua plenitude. Destarte, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos
processuais desde as alegações finais apresentadas pela Defensoria Pública.
Comentários (1): sempre divida o do direito em subtópicos – um para cada tese de defesa. A correção da FGV é muito
ruim. Ajude o examinador a localizar as suas teses sem dificuldade.
Comentários (2): no XX Exame de Ordem, a FGV não exigiu a fundamentação das teses acima alegadas. No entanto, é
algo atípico. Em regra, tem de fundamentar tudo o que é dito. Fiz da forma como o gabarito exigiu, mas penso que o
mais seguro seria a menção, por exemplo, ao art. 5º, LV, da CF, que assegura a ampla defesa ao acusado.
Comentários (3): sempre diga a consequência do que está sendo pedido. Se a tese é de nulidade, peça o
reconhecimento da nulidade. Se a tese é absolutória, peça a absolvição. A banca sempre pontua.

(b) DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
Como exposto acima, o apelante desistiu, voluntariamente, de prosseguir na execução do delito de roubo,
do art. 157 do Código Penal. Portanto, trata-se de inegável hipótese de desistência voluntária, do art.
15 do Código Penal, situação em que deve responder pelos atos já praticados, e não pela tentativa, do
art. 14, II, do Código Penal. Em relação ao delito de roubo, é necessária a sua absolvição.
Comentários: perceba que, ao sustentar a tese, utilizei todas as expressões utilizadas pelo legislador no art. 15 do CP.
Fiz isso porque, sempre, a banca traz no gabarito as exatas palavras do que diz a legislação. Portanto, evite dizer com
outras palavras o que diz a lei. Ademais, ao sustentar uma tese, procure explicar em que ela consiste e quais são as
suas consequências. Em uma peça real, bastaria pedia a desistência voluntária. Não seria necessário explicar em que
consiste e qual é a consequência. No entanto, no Exame de Ordem, a FGV quer saber se o examinando conhece o
assunto. Por isso, faça sempre uma exposição, como quem explica um assunto a alguém que não o conhece. Se a tese
for, por exemplo, o arrependimento posterior (CP, art. 16), imagine que o examinador fez a seguinte pergunta: o que
é arrependimento posterior?

(c) DA AMEAÇA
Considerando que, quando reconhecida a desistência voluntária (Código Penal, art. 15), o agente deve
responder apenas pelos atos já praticados, o apelante poderia, em tese, ser responsabilizado pelo crime
de ameaça, do art. 147 do Código Penal, em razão da desclassificação. Ocorre que, segundo o art. 147,
parágrafo único, do Código Penal, o crime de ameaça é de ação penal pública condicionada. Como se sabe,
com fundamento no art. 36 do Código de Processo Penal, o direito de representação deve ser exercido
no prazo de 6 (seis) meses, contados desde o dia em que se sabe quem é o autor do crime. Portanto, é
inegável ter havido a decadência do direito de representação pelo crime de ameaça, devendo ser
reconhecida a causa extintiva da punibilidade (Código Penal, art. 107, IV).
Comentários: quando se sustenta uma tese, o examinando deve avaliar as consequências do seu reconhecimento.
Quando sustentamos a desistência voluntária no subtópico “b”, foi dito que o apelante deveria responder apenas
pelos atos efetivamente praticados. Portanto, é importante que, em uma situação como a do enunciado, o
examinando se pergunte: houve algum ato efetivamente praticado até a desistência? Com base no texto do problema,
ficou bem clara a prática da ameaça. No XXII Exame de Ordem, o gabarito da FGV aceitou uma ou outra tese (absolvição
ou desclassificação), alternativamente. Entretanto, é incomum a banca agir dessa forma. Em regra, o gabarito exige
tudo, tese principal e tese subsidiária. Na dúvida, peça tudo o que for possível.

(d) DA PENA
Caso, todavia, Vossas Excelências mantenham a condenação, é necessária a correta aplicação da pena ao
apelante, visto que a sentença recorrida violou uma série de disposições legais.
Inicialmente, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal, pois
o apelante não ostenta qualquer circunstância judicial negativa. Errou o magistrado ao considerar a
existência de maus antecedentes em virtude de representação julgada procedente pela prática de ato
infracional quando ainda era inimputável, adolescente.
Ademais, na época dos fatos, o recorrente tinha menos de 21 (vinte e um anos), razão pela qual faz jus
à atenuante da menoridade relativa, com fundamento no art. 65, I, do Código Penal. Além disso, também
tem direito à atenuante da confissão espontânea, conforme art. 65, III, “d”, do Código Penal.
Deve ser afastada a causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pois não houve o efetivo
emprego de arma de fogo, mas a mera simulação de porte de uma.
A tentativa deve ser reduzida ao máximo, em 2/3 (dois terços), visto que a conduta do recorrente foi
encerrada logo no início do iter criminis.

Ao se reconhecer o que foi pedido acima, o apelante passa a fazer jus à suspensão condicional da pena,
com fundamento no art. 77 do Código Penal, pois a pena a ser fixada não ultrapassará 2 (dois) anos.
Por fim, é imperiosa a imposição de regime aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, “c”, do Código
Penal, em razão do quantum de pena fixado e porque a gravidade em abstrata do delito não é motivação
idônea para a imposição de regime mais gravoso do que o previsto em lei – nesse sentido, Súmulas 718 e
719 do STF e 440 do STJ.
Comentários (1): o fato de pedir a absolvição não impede que você peça, subsidiariamente, teses referentes à
imposição de pena, para o caso de manutenção da condenação do apelante.
Comentários (2): muitos não gostam de memoriais e de apelação em razão das teses de fixação de pena. No entanto,
reflita: a banca atribuiu, no XXII Exame de Ordem, 1,95 ponto para quem sustentou as teses de aplicação de pena
acima. O mais desesperado deve ter pensado: ninguém jamais conseguiria lembrar de todos esses pedidos. Todavia,
veja que nada do que foi dito acima não consta do enunciado. Há um parágrafo inteiro da peça dizendo o que o juiz
disse na sentença. Bastava rebater, ponto a ponto, a decisão. Ou seja, quase 50% da nota da peça foi entregue de
graça. Na prova que estamos resolvendo, quem acertou o endereçamento, a fundamentação da peça, a data e as
teses referentes à imposição de pena, mas deixou de aplicar TODAS as teses da peça, recebeu 2,75 pontos. Por essa
razão, considero a apelação um verdadeiro presente, visto que o examinando já inicia a prova com metade da nota da
peça na conta.
Comentários (3): fiz referência ao já extinto art. 157, § 2º, I, do Código Penal porque, na atual redação (art. 157, § 2ºA, I), o aumento de pena é de 2/3 (dois terços), e não mais de 1/3 (um terço) até ½ (metade). De qualquer forma, a
questão do simulacro de arma de fogo permanece igual: não enseja a incidência da majorante.
Comentários (4): é um erro comum pedir que seja reconhecida a atenuante do art. 61, I, do CP. Como já disse em
outras peças, nunca diga as coisas pela metade. Se quer fazer referência a algo, diga expressamente: que seja
reconhecida a atenuante da menoridade relativa, do art. 65, I, do CP. Caso contrário, o quesito provavelmente será
zerado.
Comentários (5): ao sustentar uma melhor imposição de pena, sempre analise a possibilidade de substituição (CP, art.
44) ou de sursis (CP, art. 77).

III. DO PEDIDO
Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o recurso, com a expedição de alvará de soltura.
Comentários (1): em recurso, sempre peça o conhecimento e o provimento.
Comentários (2): fiz o exemplo da forma como o gabarito exigiu, mas acho mais seguro um pedido mais completo. Em
sua peça, procure pedir a consequência do provimento do recurso (absolvição, por exemplo).
Comentários (3): sempre que o cliente estiver preso e a sua tese ocasionar a sua soltura, peça a expedição de alvará.
Entenda: quando uma pessoa está em um presídio ou local similar, exceto na prisão temporária, que tem revogação
automática, a ordem de soltura do juiz é essencial para que a autoridade (ex.: diretor do presídio) possa soltá-lo.

Pede deferimento.
Belo Horizonte/MG, 15 de maio de 2017.
Advogado, OAB.

