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DIREITO PENAL 
 

I - PEÇA PROFISSIONAL  
 

Ticio de Souza, candidato a vereador na Capital, no curso de um programa eleitoral, no 
horário gratuito, pela televisão, imputou falsamente um crime ao adversário Caio de Jesus, 
sendo visível o propósito de também obter proveito político na propaganda, resultante daquela 
calúnia. Em represália e para defender sua honra ultrajada, Caio aforou queixa contra Ticio, 
pouco antes de completar-se o prazo de decadência do art. 41, § 1º, da Lei nº 5.250, de 09.02.67, 
cuja petição inicial foi normalmente distribuída para a 5ª Vara Crime da Comarca de Salvador. O 
juiz, de plano, ao supor que se tratava de crime capitulado no art. 138, c/c o art. 141, III, do Código 
Penal ( e não no art. 20 da Lei de Imprensa, como a petição consignava), recebeu a queixa, isso 
depois de ouvir o Ministério Público (art. 45 do CPP). Designou e realizou interrogatório do 
querelado, logo depois, e abriu prazo para a defesa prévia (art. 395 do CPP). 

 
Você, como advogado do querelado Ticio de Souza, nessa oportunidade, que peça 

processual produziria, aproveitando o ensejo para, não apenas limitar-se a requerer produção de 
provas, mas deduzir defesa direta de mérito ou indireta processual ? 

 
Considere na elaboração deste trabalho forense todas as questões que o caso sugere, 

como matéria de defesa, já neste momento inicial da ação penal. 
 

II - QUESTÕES DISSERTATIVAS 
 

1) Afirma-se que, no crime de furto, se a coisa subtraída não tiver valor significativo para o 
seu dono, nem expressão material - e isso ficou objetiva e claramente demonstrado nos autos - o 
crime não se caracterizaria, afastando a própria tipicidade, tanto quanto ocorre, no crime de 
descaminho, se o produto importado ou exportado não representar quantidade ou valor expressivo. 
É certo ? qual seria a justificação ? Fundamente. 

 
2) Afirma-se que a ignorância da lei penal é inescusável. Logo, ninguém se livra alegando 

simplesmente que a ignorava. Mas se o desconhecimento de fato existiu, ficou bem evidenciado, 
no caso concreto, e conforme seja o grau dessa consciência, quais efeitos pode produzir, no 
tocante à aplicação da pena ? Fundamente. 

 
3) (a) Um certo homem ébrio subtraiu a carteira de cédulas do colega, imaginando ser 

sua a coisa, e levou mais o relógio de um outro.   (b)  Morador de zona rural longínqua celebrou 
contrato de parceria agrícola com o vizinho e, afinal, apropriou-se dos bens, na suposição de 
haver um direito ligado à reciprocidade entre os créditos e débitos compensáveis. Há crime nestes 
fatos. Como você julgaria os dois casos ?  Fundamente. 
 
 
(Resposta de cada uma, no máximo em 10 (dez) linhas) 
 


