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DIREITO PENAL 

PEÇA PROFISSIONAL 

Estando os autos conclusos para sentença nos termos do art. 502 do CPP, o juiz de uma das Varas Criminais da 

Capital entendeu ser o caso de nova definição jurídica do fato narrado na denúncia, importando em pena mais 

severa ao réu, que aguarda o julgamento em liberdade. A fim de que o Promotor de Justiça possa aditar a 

denúncia, os autos são baixados e, retornando à conclusão, o magistrado profere sentença condenatória nos 

termos da nova capitulação jurídica. 

Questão: Como advogado do réu, apresente a medida judicial cabível, levando em conta que a sentença foi 

publicada hoje. 

Resposta: 

1. Peça: 

Trata-se de um recurso de apelação. Nos termos do art. 593, I do CPP, da sentença caberá apelação. 

Rigorosamente, não deve ser aceita como correta a peça profissional do “habeas corpus”, pois a questão 

ressalta que a sentença acabou de ser publicada e, neste caso, deve ser dada prioridade para o recurso 

específico, isto é, a apelação. O uso generalizado do “habeas corpus” é uma realidade em nossos Tribunais, 

visto que o recurso de apelação demora muito a ser julgado. Todavia, no presente caso, como o réu está solto 

(há informação no enunciado neste sentido), o que não implica em necessidade da urgência na decisão, não há 

que se falar em outro recurso senão o de apelação. 

 

2. Competência: 

Interposição da apelação ao juiz de primeiro grau e das razões ao Tribunal de Justiça. 

 

3. Tese: 

A tese principal do recurso de apelação restringe-se à nulidade causada pela falta de um requisito essencial 

para a validade do ato (art. 564, IV do CPP). O magistrado não deu atendimento ao art. 384, parágrafo único 

do CPP, ou seja, deveria ter baixado os autos para o MP aditar a denúncia, e depois aberto vista para a defesa 

que poderia até mesmo ouvir testemunhas sobre a ampliação da exordial, em nome da ampla defesa do acusado. 

Não resta dúvidas que se trata de uma nulidade absoluta, uma vez que o prejuízo sofrido pelo réu é evidente: 

cerceamento de defesa. 

Contudo, no mérito, o aluno deverá desenvolver uma tese autônoma, ainda que muito singela, pois não existem 

elementos no texto da questão que permitam algo diferente, mas que ao mesmo tempo assume grande 

importância ao demonstrar que é sabida a diferença entre uma questão processual (nulidade) que deve ser 

discutida previamente ao mérito, e a questão propriamente de mérito. Ainda porque, não é crível que um 

advogado, por mais certo que esteja da nulidade da sentença, restrinja-se a tal argumento em razões de 

apelação. Esta tese deverá ter amparo no art. 386 do CPP, atentando, por exemplo, à falta de provas para a 

condenação do réu. 
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4. Pedido: 

Os pedidos deverão ser alternativos: 

a) reconhecimento da nulidade da sentença ou 

b) absolvição por falta de provas (ou por outro motivo descrito no art. 386 do CPP) 

 

 

QUESTÃO PRÁTICA 1 

O crime de violação de domicílio apresenta resultado? Justifique sua resposta com fundamento nos critérios 

naturalístico e jurídico. 

Resposta: O resultado do crime pode ser analisado sob o aspecto naturalístico e jurídico. Assim, sob o critério 

do resultado naturalístico, o crime de violação de domicílio, classificado como de mera conduta, não 

apresenta resultado, pois sua ocorrência não provoca qualquer modificação no mundo concreto. 

Todavia, sob o prisma do resultado jurídico, o delito de violação de domicílio apresenta como 

resultado a lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal ora analisada, ou seja, aquele que 

viola domicílio alheio atinge a tranqüilidade doméstica, a liberdade de cada um viver livre da 

intromissão de estranhos em seu lar.  

Conclui-se, então, que o crime de violação de domicílio pode ou não apresentar resultado, variando 

de acordo com o critério analisado. 

 

 

QUESTÃO PRÁTICA 2 

Ana, filha de Maria e José, está grávida de João, que não assumirá a criança porque é casado. Maria e José, 

vendo o sofrimento da filha, jovem de apenas 17 anos e que acabou de ingressar na Faculdade de Medicina, 

resolvem fazer constar falsamente na certidão de nascimento do recém-nascido seus nomes como pais. 

Diante das circunstâncias relatadas, Ana, Maria, José e João praticaram fatos relevantes para o Direito 

Penal? Analise individualmente cada uma das condutas e justifique sua resposta. 

Resposta: Trata-se da conhecida hipótese de “adoção à brasileira”, por meio da qual as pessoas, ao invés de 

adotarem regularmente uma criança, registram-na como seu filho. Nestes termos, Maria e José 

praticaram em co-autoria o crime descrito no artigo 242 do Código Penal, ou seja, registraram 

como seu o filho de outrem, alterando direito inerente ao estado civil do recém-nascido. Todavia, 

entendendo o magistrado tratar-se de crime praticado por motivo de reconhecida nobreza, ou seja, 

generosidade, desprendimento, solidariedade, poderá aplicar pena de detenção, ao invés de 

reclusão, ou deixar de fixá-la, aplicando o perdão judicial. 

Ana não pratica crime algum, pois dar parto próprio como alheio não está tipificado como crime, 

sendo sua conduta atípica. Quanto a João, em razão dos dados que compõem o enunciado da 

questão, não se pode atribuir qualquer relevância penal para sua conduta. 

Acresce-se que o crime de falso é absorvido pelo delito descrito no art. 242 do Código Penal, no 

entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência, não se podendo falar em concurso de crimes. 


