COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES DE PENAL E PROCESSO PENAL

58) Patrícia foi a um shopping center a fim de comprar um celular para sua filha,
Maria, de 10 anos, que a acompanhava. Não encontrando o modelo desejado,
Patrícia saiu da loja, esclarecendo o ocorrido para a criança que, inconformada
com o fato, começou a chorar. Patrícia chamou a atenção de sua filha, o que fez
com que seu colega de trabalho Henrique, que passava pelo local, a advertisse, de
que não deveria assim agir com a criança, iniciando uma discussão e acabando por
empurrá-la contra a parede. Em razão do comportamento de Henrique, Patrícia
sofre uma pequena lesão na perna. Ela efetuou o registro e a perícia confirmou a
lesão; contudo, dois dias depois, ela compareceu à Delegacia e desistiu da
representação. Em razão de a vítima ser do sexo feminino, o Ministério Público
ofereceu denúncia contra Henrique pela prática do crime de lesão corporal no
âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no Art. 129, §
9º, do Código Penal. Considerando as informações narradas, o advogado de
Henrique deverá alegar que
A) apesar de o crime ser de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar
contra a mulher, será cabível, em caso de condenação, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito.
B) o crime em tese praticado é de lesão corporal leve simples, de modo que, apesar de
irrelevante a vontade da vítima para o oferecimento da denúncia, pode ser oferecida
proposta de suspensão condicional do processo.
C) apesar de o crime ser de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar
contra a mulher, deverá ser rejeitada a denúncia por depender de representação da
vítima.
D) o crime em tese praticado é de lesão corporal leve simples, devendo a denúncia ser
rejeitada por depender de representação da vítima.
GABARITO COMENTADO: letra D. Note que o crime praticado por HENRIQUE
não deve ser tipificado no artigo 129, § 9°, do Código Penal. A tipificação correta é o
artigo 129, caput, do Código Penal. HENRIQUE é apenas colega de trabalho da vítima.
Assim sendo, temos crime de ação penal pública condicionada à representação da
vítima, na forma do artigo 88 da Lei 9.099/95 – “Art. 88. Além das hipóteses do
Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal
relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas”. Não sendo situação
de violência doméstica praticada contra mulher, INAPLICÁVEL a Súmula 542/STJ –
“Súmula 542 - A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de
violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”. Como houve
retratação da representação (leia o artigo 25 do CPP – “Art. 25. A representação será

irretratável, depois de oferecida a denúncia”), não restou adimplida a condição de
procedibilidade para oferecimento da denúncia e esta deve ser rejeitada.
59) Mário foi denunciado pela prática de crime contra a Administração Pública,
sendo imputada a ele a responsabilidade pelo desvio de R$ 500.000,00 dos cofres
públicos. Após a instrução e confirmação dos fatos, foi proferida sentença
condenatória aplicando a pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, que
transitou em julgado. Na decisão, nada consta sobre a perda do cargo público por
Mário. Diante disso, ele procura um advogado para esclarecimentos em relação
aos efeitos de sua condenação. Considerando as informações narradas, o advogado
de Mário deverá esclarecer que
A) a perda do cargo, nos crimes praticados por funcionário público contra a
Administração, é efeito automático da condenação, sendo irrelevante sua não previsão
em sentença, desde que a pena aplicada seja superior a 04 anos.
B) a perda do cargo, nos crimes praticados por funcionário público contra a
Administração, é efeito automático da condenação, desde que a pena aplicada seja
superior a 01 ano.
C) a perda do cargo não é efeito automático da condenação, devendo ser declarada em
sentença, mas não poderia ser aplicada a Mário diante da pena aplicada ser inferior a 04
anos.
D) a perda do cargo não é efeito automático da condenação, devendo ser declarada em
sentença, mas poderia ter sido aplicada, no caso de Mário, mesmo sendo a pena inferior
a 04 anos.
GABARITO COMENTADO: letra D. A perda do cargo prevista no artigo 92, I, do
Código Penal não é efeito automático da condenação. Deve ser devidamente
fundamentada no bojo da sentença. Nos termos do artigo 92, I, a, do mesmo diploma,
nota-se que tal efeito pode ser aplicada quando o crime é praticado “com abuso de
poder ou violação de dever para com a Administração Pública”, quando a pena
privativa de liberdade é igual ou maior a um ano. Daí porque a perda do cargo poderia
ser aplicada ao caso descrito no quesito. Confira o artigo 92 do Código Penal (transcrevi
apenas as partes do artigo que devem ser lidas para responder ao quesito): “Art. 92 São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função pública ou
mandato eletivo: a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual
ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de
dever para com a Administração Pública; (...) Parágrafo único - Os efeitos de que
trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na
sentença.
60) Matheus, José e Pedro, irmãos, foram condenados pela prática dos crimes de
homicídio simples contra inimigo, roubo majorado pelo concurso de agentes e
estupro simples, respectivamente. Após cumprirem parte das penas privativas de
liberdade aplicadas, a mãe dos condenados procura o advogado da família para
esclarecimentos sobre a possibilidade de serem beneficiados por decreto de indulto.

Com base apenas nas informações narradas, o advogado deverá esclarecer que, em
tese,
A) Matheus e José poderão ser beneficiados, pois os crimes praticados por eles não são
classificados como hediondos, diferentemente do que ocorre com o crime imputado a
Pedro.
B) apenas José poderá ser beneficiado, pois os crimes praticados por Matheus e Pedro
são classificados como hediondos.
C) Matheus, José e Pedro poderão ser beneficiados, pois, apesar de hediondos os delitos
praticados pelos três, o indulto poderá ser concedido em respeito ao princípio da
individualização da pena.
D) Matheus, José e Pedro poderão ser beneficiados, tendo em visto que nenhum dos
delitos praticados é classificado como hediondo.
GABARITO COMENTADO: letra A. Nos termos do artigo 2º, I, da Lei 8.072/90
dispõe que os crimes hediondos e os equiparados a hediondos são insuscetíveis de
anistia, graça e indulto: “Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: I anistia, graça e indulto”. Tal determinação legal é reflexo do quanto determinado no
artigo 5°, XLIII, da Constituição Federal: “XLIII - os crimes hediondos são - a lei
considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da
tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. Estupro é crime hediondo, na
forma do artigo 1º, V, da Lei 8.072/90. Destarte, o único dos irmãos que não pode ser
beneficiado por indulto é PEDRO (já que os crimes praticados pelos outros irmãos não
são hediondos nem equiparados a hediondos).
61) Jorge foi condenado, definitivamente, pela prática de determinado crime, e se
encontrava em cumprimento dessa pena. Ao mesmo tempo, João respondia a uma
ação penal pela prática de crime idêntico ao cometido por Jorge. Durante o
cumprimento da pena por Jorge e da submissão ao processo por João, foi
publicada e entrou em vigência uma lei que deixou de considerar as condutas dos
dois como criminosas. Ao tomarem conhecimento da vigência da lei nova, João e
Jorge o procuram, como advogado, para a adoção das medidas cabíveis. Com base
nas informações narradas, como advogado de João e de Jorge, você deverá
esclarecer que
A) não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge em razão de a sentença
condenatória já ter transitado em julgado, mas poderá buscar a de João, que continuará
sendo considerado primário e de bons antecedentes.
B) poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos
civis e penais da condenação de Jorge, inclusive não podendo ser considerada para fins
de reincidência ou maus antecedentes.

C) poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos
penais da condenação de Jorge, mas não os extrapenais.
D) não poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, tendo em vista que os fatos
foram praticados anteriormente à edição da lei.
GABARITO COMENTADO: letra C. Houve abolitio criminis, que findou
beneficiando tanto JORGE, quanto JOÃO. A nova lei que deixa de considerar o fato
como sendo criminoso é causa da extinção da punibilidade, na forma do artigo 107, III,
do Código Penal e pode ser aplicada mesmo que exista sentença condenatória transitada
em julgado, na forma do artigo 2° do Código Penal. É importante salientar que o
instituto afeta apenas os efeitos penais da condenação – “Art. 2º - Ninguém pode ser
punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude
dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória”.
62) Pretendendo causar unicamente um crime de dano em determinado
estabelecimento comercial, após discussão com o gerente do local, Bruno,
influenciado pela ingestão de bebida alcoólica, arremessa uma grande pedra em
direção às janelas do estabelecimento. Todavia, sua conduta imprudente fez com
que a pedra acertasse a cabeça de Vitor, que estava jantando no local com sua
esposa, causando sua morte. Por outro lado, a janela do estabelecimento não foi
atingida, permanecendo intacta. Preocupado com as consequências de seus atos,
após indiciamento realizado pela autoridade policial, Bruno procura seu advogado
para esclarecimentos. Considerando a ocorrência do resultado diverso do
pretendido pelo agente, o advogado deve esclarecer que Bruno tecnicamente será
responsabilizado pela(s) seguinte(s) prática(s) criminosa(s):
A) homicídio culposo e tentativa de dano, em concurso material.
B) homicídio culposo, apenas.
C) homicídio culposo e tentativa de dano, em concurso formal.
D) homicídio doloso, apenas.
GABARITO COMENTADO: letra B. Houve, no caso concreto, resultado diverso do
pretendido, na forma do artigo 74 do Código Penal (aberratio criminis). Quando se quer
atingir um bem jurídico (patrimônio, no caso apresentado) e se atinge outro (vida) por
erro na execução, o Código Penal determina que o agente responda pelo resultado
diverso do pretendido alcançado a título de crime culposo, se o fato é previsto como
crime culposo (BRUNO desejava cometer crime de dano e acabou acertando e matando
VITOR com o uso de uma pedra; como existe modalidade culposa para o crime de
homicídio, é por esse crime que BRUNO deve responder). Confira a redação do artigo
74 do Código Penal: “Art. 74 - Fora dos casos do artigo anterior, quando, por
acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido,
o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo; se ocorre
também o resultado pretendido, aplica-se a regra do art. 70 deste Código”.

63) Cadu, com o objetivo de matar toda uma família de inimigos, pratica, durante
cinco dias consecutivos, crimes de homicídio doloso, cada dia causando a morte de
cada um dos cinco integrantes da família, sempre com o mesmo modus operandi e
no mesmo local. Os fatos, porém, foram descobertos, e o autor, denunciado pelos
cinco crimes de homicídio, em concurso material. Com base nas informações
expostas e nas previsões do Código Penal, provada a autoria delitiva em relação a
todos os delitos, o advogado de Cadu
A) não poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista que os
crimes foram praticados com violência à pessoa, somente cabendo reconhecimento do
concurso material.
B) não poderá buscar o reconhecimento de continuidade delitiva, tendo em vista que os
crimes foram praticados com violência à pessoa, podendo, porém, o advogado pleitear o
reconhecimento do concurso formal de delitos.
C) poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, mesmo sendo o delito
praticado com violência contra a pessoa, cabendo, apenas, aplicação da regra de
exasperação da pena de 1/6 a 2/3.
D) poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, mas, diante da violência
contra a pessoa e da diversidade de vítimas, a pena mais grave poderá ser aumentada em
até o triplo.
GABARITO COMENTADO: letra D. Como CADU cometeu crimes da mesma
espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, pode-se pleitear
reconhecimento de crime continuado, descrito no artigo 71 do Código Penal. Como os
crimes são dolosos, cometidos com violência/grave ameaça e contra vítimas diferentes,
ele deve ser enquadrado no chamado crime continuado qualificado, que permite
agravamento de uma só das penas aplicadas, se idênticas, ou da maior das penas, se elas
forem diferentes, até o triplo. É importante salientar que a Súmula 605 do STF (que
afirma não ser possível aplicar continuidade delitiva aos crimes contra a vida) está
superada – entendimento do STF e do STJ. Confira o artigo 71 do Código Penal: “Art.
71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Parágrafo único
- Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave
ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais
grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70
e do art. 75 deste Código”.
64) Durante as investigações de um crime de associação criminosa (Art. 288 do
CP), a autoridade policial representa pela decretação da prisão temporária do
indiciado Jorge, tendo em vista que a medida seria imprescindível para a

continuidade das investigações. Os autos são encaminhados ao Ministério Público,
que se manifesta favoravelmente à representação da autoridade policial, mas deixa
de requerer expressamente, por conta própria, a decretação da prisão temporária.
Por sua vez, o magistrado, ao receber o procedimento, decretou a prisão
temporária pelo prazo de 10 dias, ressaltando que a lei admite a prorrogação do
prazo de 05 dias por igual período. Fez o magistrado constar, ainda, que Jorge não
poderia permanecer acautelado junto com outros detentos que estavam presos em
razão de preventivas decretadas. Considerando apenas as informações narradas, o
advogado de Jorge, ao ser constituído, deverá alegar que
A) o prazo fixado para a prisão temporária de Jorge é ilegal.
B) a decisão do magistrado de determinar que Jorge ficasse separado dos demais
detentos é ilegal.
C) a prisão temporária decretada é ilegal, tendo em vista que a associação criminosa não
está prevista no rol dos crimes hediondos e nem naquele que admite a decretação dessa
espécie de prisão.
D) a decretação da prisão foi ilegal, pelo fato de ter sido decretada de ofício, já que não
houve requerimento do Ministério Público.
GABARITO COMENTADO: letra A. O prazo para decretação da prisão temporária é
de 5 dias, na forma do artigo 2° da Lei 7.960/89. O fato de poder ser a prisão temporária
prorrogada por igual período não permite ao magistrado decretá-la por 10 dias, por
ofensa ao texto legal: “Art. 2° A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em
face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério
Público, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de
extrema e comprovada necessidade”.

65) Maria recebe ligação de duas delegacias diferentes, informando a prisão em
flagrante de seus dois filhos. Após contatar seu advogado, Maria foi informada de
que Caio, seu filho mais velho, praticou, em Niterói, um crime de lesão corporal
grave consumado, mas somente veio a ser preso no Rio de Janeiro. Soube, ainda,
que Bruno, seu filho mais novo, foi preso por praticar um crime de roubo simples
(pena: 04 a 10 anos de reclusão e multa) em Niterói e um crime de extorsão
majorada (pena: 04 a 10 anos de reclusão, aumentada de 1/3 a 1/2, e multa) em São
Gonçalo, sendo certo que a prova do roubo influenciaria na prova da extorsão, já
que o carro subtraído no roubo foi utilizado quando da prática do segundo delito.
Considerando apenas as informações constantes do enunciado, o advogado de
Maria deverá esclarecer que o(s) juízo(s) competente(s) para julgar Caio e Bruno
será(ão),
A) Niterói, nos dois casos, sendo que, entre os crimes de roubo e extorsão, há, de acordo
com o Código de Processo Penal, continência.

B) Niterói, nos dois casos, sendo que, entre os crimes de roubo e extorsão, há, de acordo
com o Código de Processo Penal, conexão.
C) Rio de Janeiro e São Gonçalo, respectivamente, sendo que, entre os crimes de roubo
e extorsão, há, de acordo com o Código de Processo Penal, continência.
D) Niterói e São Gonçalo, respectivamente, sendo que, entre os crimes de roubo e
extorsão, há, de acordo com o Código de Processo Penal, conexão.
GABARITO COMENTADO: letra D. Nos termos do quesito, CAIO cometeu o crime
de lesão corporal grave em Niterói. Como o Código de Processo Penal adotou, em
relação à competência em razão do lugar, a teoria do resultado (artigo 70 do Código de
Processo Penal - “Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar
em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for
praticado o último ato de execução”), será competente o juízo de Niterói. Em relação
aos crimes cometidos por BRUNO, temos conexão instrumental/probatória (artigo 76,
III, do Código de Processo Penal) e, segundo determinado pelo artigo 78, II, a, do
Código de Processo Penal, deve prevalecer a competência do juízo onde foi cometido o
crime mais grave (juízo de São Gonçalo): “Art. 78. Na determinação da
competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: (...)
Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria: a) preponderará a do lugar da
infração, à qual for cominada a pena mais grave”.
66) Maicon, na condução de veículo automotor, causou lesão corporal de natureza
leve em Marta, desconhecida que dirigia outro automóvel, que inicialmente disse
ter interesse em representar em face do autor dos fatos, diante da prática do crime
do Art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. Em audiência preliminar,
com a presença de Maicon e Marta acompanhados por seus advogados e pelo
Ministério Público, houve composição dos danos civis, reduzida a termo e
homologada pelo juiz em sentença. No dia seguinte, Marta se arrepende, procura
seu advogado e afirma não ter interesse na execução do acordo celebrado.
Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Marta deverá
A) interpor recurso de apelação da sentença que homologou a composição dos danos
civis.
B) esclarecer que o acordo homologado acarretou renúncia ao direito de representação.
C) interpor recurso em sentido estrito da sentença que homologou composição dos
danos civis.
D) esclarecer que, sendo crime de ação penal de natureza pública, não caberia
composição dos danos civis, mas sim transação penal, de modo que a sentença é nula.
GABARITO COMENTADO: letra B. Como o crime tipificado no artigo 303 do
Código de Trânsito é de ação penal pública condicionada a representação (artigo 88 da
Lei 9.099/95) e infração de menor potencial ofensivo (pena máxima que não excede 2
anos). Assim sendo, como houve homologação pelo juízo da composição civil dos
danos, forçoso reconhecer que houve decisão irrecorrível e que se operou renúncia ao
direito de representação, na forma do artigo 74, parágrafo único, da Lei 9.099/95: “Art.

74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz
mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil
competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou
de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado
acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação”.
67) Caio vinha sendo investigado pela prática de crime de organização criminosa.
Durante os atos de investigação, agentes da Polícia Civil descobriram que ele
realizaria ação no exercício da atividade criminosa da organização que deixaria
clara a situação de flagrante e permitiria a obtenção de provas. Todavia, a
investigação também indicava que nos dias seguintes outros atos do grupo
criminoso seriam praticados por Caio, o que permitiria a identificação de outros
envolvidos na organização. Diante disso, a autoridade policial determina
diretamente e em sigilo que ocorra ação controlada, comunicando apenas ao
Ministério Público, retardando a intervenção policial para que a medida se
concretizasse de forma mais eficaz à formação da prova e obtenção de
informações. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Caio
poderá buscar a invalidade da chamada “ação controlada”, porque
A) não foi deferido acesso aos autos, antes do encerramento da diligência, à defesa
técnica, mas tão só ao Ministério Público e ao delegado.
B) não é instrumento previsto na Lei de Organização Criminosa, diferente da infiltração
de agentes, devidamente disciplinada no diploma legal.
C) não houve prévia comunicação ao juiz competente, que nos termos da lei, poderia,
inclusive, estabelecer os limites do ato.
D) não poderia haver retardo na realização da prisão em flagrante, sob pena de não mais
ser admitida medida cautelar restritiva de liberdade, apesar de ser possível o retardo na
formação e obtenção das provas.
GABARITO COMENTADO: letra C. A técnica de ação controlada, tal qual regulada
pela Lei 12.850/13, depende de comunicação prévia da autoridade policial ao juízo, que
poderá estabelecer limites a sua utilização. Confira o artigo 8°, § 1o, da Lei 12.850/13:
“Art. 8o Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou
administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela
vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a
medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e
obtenção de informações. § 1o O retardamento da intervenção policial ou
administrativa será previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso,
estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público”.
68) Um Delegado de Polícia, ao tomar conhecimento de um suposto crime de ação
penal pública incondicionada, determina, de ofício, a instauração de inquérito
policial. Após adotar diligência, verifica que, na realidade, a conduta investigada
era atípica. O indiciado, então, pretende o arquivamento do inquérito e procura
seu advogado para esclarecimentos, informando que deseja que o inquérito seja
imediatamente arquivado. Considerando as informações narradas, o advogado
deverá esclarecer que a autoridade policial

A) deverá arquivar imediatamente o inquérito, fazendo a decisão de arquivamento por
atipicidade coisa julgada material.
B) não poderá arquivar imediatamente o inquérito, mas deverá encaminhar relatório
final ao Poder Judiciário para arquivamento direto e imediato por parte do magistrado.
C) deverá elaborar relatório final de inquérito e, após o arquivamento, poderá proceder a
novos atos de investigação, independentemente da existência de provas novas.
D) poderá elaborar relatório conclusivo, mas a promoção de arquivamento caberá ao
Ministério Público, havendo coisa julgada em caso de homologação do arquivamento
por atipicidade.
GABARITO COMENTADO: letra D. O inquérito policial é indisponível para
autoridade policial, que não poderá determinar seu arquivamento, na forma do artigo 17
do Código de Processo Penal. O arquivamento é promovido (pedido) pelo Ministério
Público é determinado (homologado) pelo juízo. Caso o motivo do arquivamento seja a
atipicidade da conduta, o arquivamento faz coisa julgada formal e material.
69) Pablo e Leonardo foram condenados, em primeira instância, pela prática do
crime de furto qualificado, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 diasmulta, por fatos que teriam ocorrido quando Pablo tinha 18 anos e Leonardo, 21
anos. A pena-base foi aumentada, não sendo reconhecidas atenuantes ou
agravantes nem causas de aumento ou diminuição. Intimados da sentença, o
promotor e o advogado de Leonardo não tiveram interesse em apresentar recurso,
mas o advogado de Pablo apresentou recurso de apelação. Por ocasião do
julgamento do recurso, entenderam os desembargadores por reconhecer que o
crime restou tentado, bem como que deveria ser aplicada a atenuante da
menoridade relativa a Pablo. Com base nas informações expostas, os efeitos da
decisão do Tribunal
A) não poderão ser estendidos a Leonardo, tendo em vista que houve trânsito em
julgado da sua condenação.
B) poderão ser integralmente estendidos a Leonardo, aplicando-se a atenuante e a causa
de diminuição de pena da tentativa.
C) poderão ser parcialmente estendidos a Leonardo, aplicando-se a causa de diminuição
de pena da tentativa, mas não a atenuante.
D) não poderão ser estendidos a Leonardo, pois, ainda que sem trânsito em julgado, em
recurso exclusivo de Pablo não poderia haver reformatio in mellius para o corréu.
GABARITO COMENTADO: letra C. É possível estender a LEONARDO a causa de
diminuição da tentativa, na forma do artigo 580 do Código de Processo Penal:
“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do
recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de
caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Observe que a causa de

diminuição (tentativa) tem natureza objetiva, por isso se estende ao corréu. Já a
atenuante da menoridade tem natureza subjetiva, por isso aproveita apenas a PABLO.

