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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ 
 

CONCURSO PARA JUIZ SUBSTITUTO 
 

PROVA - SENTENÇA CRIMINAL 
 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 
 
 
A prova prática de sentença criminal, em concurso público para ingresso na 
magistratura, constitui-se em questão ampla, onde o candidato tem condições de 
promover diversificadas análises do caso em concreto, sendo possível a 
consignação de incontáveis teses e debates jurídicos. 
 
Diante desta possibilidade de emprego de múltiplos argumentos, considera-se 
inadequado o critério de correção da sentença criminal que acrescenta singela e 
mecanicamente pontuação a cada exposição correta de conceito jurídico acolhido 
pela doutrina e/ou jurisprudência. 
 
É certo que o candidato, independentemente da quantidade de assertivas corretas, 
poderá concomitantemente cometer erros crassos e/ou sucessivas faltas graves 
suficientes para tornar nula a decisão e, o que é mais importante no processo de 
seleção, aptos a demonstrar a incompatibilidade da sentença proposta com a 
qualidade de trabalho que se espera de um magistrado, mesmo que em início de 
carreira. 
 
Portanto, para avaliação da adequação do raciocínio desenvolvido e exteriorizado 
pelo candidato, empregar-se-á como critério de correção, a análise de cada 
argumentação considerada apropriada pela doutrina e jurisprudência sobre 
determinado tema, e também, o abatimento de pontuação pelo cometimento de 
erro(s) crasso(s) e falta(s) grave(s) que não podem ser tolerados ou devem ser 
evitados em qualquer sentença criminal. 
 
A correção da prova de sentença criminal foi fracionada em 04 (quatro) tópicos, cada 
um com peso específico na nota, que somados totalizam 10 (dez) pontos. Os tópicos 
e pesos de nota específicos são os seguintes: 1) Fundamentação, com valor 
máximo de 4,5 (quatro pontos e meio); 2) Dispositivo e fixação da pena, com valor 
máximo de 3,5 (três pontos e meio); 3) Determinações finais decorrentes do 
dispositivo (exceto fixação da pena), com valor máximo de 1,5 (um ponto e meio); 
4) Gramática, com valor máximo de 0,5 (meio ponto). 
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1) FUNDAMENTAÇÃO: Valor (4,5).  
 
Indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão, bem como 
dos artigos de lei aplicados. Desenvolvimento de raciocínio lógico e argumentação 
idônea. 
 
Faz-se necessária a abordagem de TODOS os elementos de prova e informações 
úteis extraídas da exposição do caso prático proposto, de modo a sustentar a 
conclusão final do magistrado, da forma mais ampla e convincente possível, o que 
contribuirá para a adequada prestação jurisdicional e confirmação da decisão em 
eventual estágio recursal. 
 
A propósito da sentença proferida pelo juiz, destaca Paulo Rangel1: “ao ter liberdade 
de decidir de acordo com a sua consciência, essa liberdade está cerceada pela 
motivação que sua decisão deve ter, porém, dentro das provas que foram levadas 
ao processo pelas partes”. 
 

 
1.1) Observância da necessária e indispensável correlação entre a 
denúncia e a sentença. É princípio garantidor do direito de defesa do acusado, 
cuja inobservância acarreta a nulidade. O juiz não pode julgar o acusado extra petita 
ou ultra petita; vale dizer, não pode desvincular-se o magistrado da inicial acusatória 
julgando o réu por fato do qual ele não foi acusado.2 
 
Deduções: 
 
- Desconsideração da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória. 
Fundamentação acolhendo tese condenatória não pedida e nem articulada (narrada) 
na denúncia. Erro crasso. Desconto de 2,5 pontos. 
 
 

1.2) Preliminares arguidas pela defesa. 
 
 
1.2.1) Nulidade por violação ao art. 400 do CPP. Interrogatório realizado antes 
da inquirição das testemunhas. 
 
Solução: Afastamento da preliminar. Rito especial da Lei nº 11343/2006 deve 
prevalecer sobre o procedimento estabelecido pelo CPP. Aplicação do art. 57 da Lei 
nº 11343/2006. 
 
 
1.2.2) Nulidade pela inquirição de uma testemunha de defesa, antes de uma 
testemunha de acusação. Inversão da ordem do art. 400 do CPP. 
 
Solução. Afastamento da preliminar: a) Aplicação do art. 563/CPP. Nulidade relativa 
que para ser reconhecida, deveria ser demonstrado o prejuízo concreto; b) Há 
informação na questão proposta que permite concluir com segurança que não houve 

                                                 
1
 Paulo Rangel, Direito Processual Penal, Editora Atlas, 21ª Ed.,p.587. 

2
 Fernando Capez, processo penal simplificado, Ed. Saraiva, 20ª Ed., p. 134. 
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prejuízo concreto, devendo tal fato constar na exposição do candidato. A 
testemunha de defesa ouvida antecipadamente (Alessandro) nada falou sobre as 
imputações da denúncia, eis que se mudou para São Paulo e perdeu contato com o 
réu. Portanto, suas declarações não poderiam contrapor o depoimento da 
testemunha de acusação ouvida posteriormente (policial Fabiano); c) A inquirição de 
testemunhas presentes à primeira audiência, sem remarcação do ato, contribui para 
a eficiência da instrução e garantia de duração razoável ao processo. Além disso, 
evita que a prova seja perdida, com eventual alteração de endereço ou falecimento 
de testemunha; d) De acordo com o art. 572 III do CPP, as nulidades do art. 564 III 
do CPP poderão ser sanadas se a parte, ainda que tacitamente, aceitar os seus 
efeitos. Consta que a defesa estava presente na audiência em que foi ouvida a 
testemunha Alessandro e, ainda assim, não solicitou adiamento do ato, mesmo 
diante da ausência de uma testemunha de acusação (policial Fabiano) que, 
obviamente, seria ouvida posteriormente. 
 
 
1.2.3) Nulidade por violação ao art. 212 CPP.  
 
Solução: Afastamento da preliminar: a) Aplicação do art. 563/CPP. Nulidade relativa 
que para ser reconhecida, deveria ser demonstrado o prejuízo concreto; b) De 
acordo com o art. 572 III do CPP, as nulidades do art. 564 III do CPP poderão ser 
sanadas se a parte, ainda que tacitamente, aceitar os seus efeitos. A defesa estava 
presente à audiência e não manifestou o seu inconformismo no momento. 
 
 
1.2.4) Nulidade pela autorização de interceptação telefônica por juiz 
incompetente. 
 
Solução: Afastamento da preliminar. A competência para a autorização da 
interceptação telefônica é definida pelas circunstâncias fáticas expostas no momento 
da realização do pedido, ainda que posteriormente, ocorra o declínio de 
competência.  Teoria da aparência ou do juízo aparentemente competente. 
 
(...) 2. Prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento segundo o 

qual a competência para autorizar a interceptação telefônica no curso das 

investigações deve ser analisada com cautela, pois pode ser que, 

inicialmente, o magistrado seja aparentemente competente e apenas no curso 

das investigações se verifique a sua incompetência. 3. A descoberta, no 

decorrer da execução das interceptações telefônicas, de que os delitos 

investigados foram praticados fora dos limites territoriais de jurisdição 

da autoridade que deferiu a medida, não tem o condão de nulificar as provas 

já colhidas. (...) (STJ - RHC 49.057/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 10/09/2014). 

 
No mesmo sentido: (STF, HC 81260, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 

Tribunal Pleno, julgado em 14/11/2001, DJ 19-04-2002 PP-00048 EMENT VOL-

02065-03 PP-00570) 

 
Deduções: 
 
- Acolhimento de qualquer preliminar. Falta gravíssima. Desconto de 2 pontos. 
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- Afastamento de preliminar com argumento inidôneo. Falta grave. Desconto de 1 
ponto. 
 
- Afastamento de preliminar com argumento deficiente ou incompleto. Falta média. 
Desconto de 0,5 ponto. 
 
- Ausência de abordagem de elemento de prova ou informação útil extraída da 
exposição do caso em concreto. Falta leve. Desconto de 0,25 ponto para cada 
omissão. 
 
 

1.3) Análise do Mérito. 
 
 
1.3.1) Exposição acerca da materialidade do crime.  
 
Solução: reconhecimento da materialidade do crime (art. 33 caput da Lei nº 
11343/2006). 
 
A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras 
palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito. 
 
A motivação do candidato não deve limitar-se a nominar provas, como por exemplo, 
“a materialidade está comprovada pelos laudos de exame e pesquisa de substâncias 
psicotrópicas e exame em substância química.”  
 
O candidato deve expor as razões pelas quais uma ou mais provas, o conduziram a 
concluir pela existência de um determinado crime. No caso prático, o candidato deve 
esclarecer como a prova leva à conclusão de que o réu tinha em depósito (verbo 
nuclear) droga, sem autorização ou de desacordo com determinação legal ou 
regulamentar. 
 
Pois bem, os laudos de exame e pesquisa de substâncias psicotrópicas e exame em 
substância química comprovam que os materiais periciados são drogas, nos termos 
do art. 1º P.U. da Lei nº 11343/2006. 
 
Por sua vez, a apreensão do material que foi periciado e o testemunho do policial 
Fabiano demonstram que as substâncias estavam depositadas em uma loja.   
 
Por fim, o depoimento do policial Fabiano, a apreensão de balança de precisão (que 
se presta à pesagem de pequenas porções de entorpecentes), a existência de 
embalagens para empacotar drogas, a localização de dinheiro em espécie 
incompatível com o volume diário da empresa, o conteúdo da interceptação 
telefônica, a quantidade e a diversidade das drogas, conduzirão à conclusão de que 
o depósito era realizado para o tráfico. 
 
Deduções: 
 
- Utilização de argumentação inidônea: Falta gravíssima. Desconto de 2 pontos. 
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- Utilização de argumentação deficiente ou incompleta. Falta grave. Desconto de 1 
ponto. 
 
- Ausência de abordagem de elemento de prova ou informação útil extraída da 
exposição do caso em concreto. Falta leve. Desconto de 0,25 ponto para cada 
omissão. 
 
- Fundamentação acerca de questão ou tese jurídica irrelevante para a solução da 
lide e que não tenha sido arguida pelas partes. Falta leve. Desconto de 0,25 ponto 
para cada situação. 
 
 
1.3.2) Exposição acerca da autoria.  
 
Solução: reconhecimento da autoria de José de Tal.  
 
Provas a serem exploradas: a) flagrante do depósito das drogas e de outros 
materiais correlatos (balança e embalagens) na propriedade do acusado; b) teor das 
interceptações telefônicas; c) palavra do policial Fabiano que entrevistou usuários 
que obtinham drogas com o réu; d) ausência de justificativa verossimilhante, por 
parte do réu, acerca da quantidade de droga e dos apetrechos localizados em seu 
estabelecimento. 
 
Deduções: 
 
- Utilização de argumentação inidônea: Falta gravíssima. Desconto de 2 pontos. 
 
- Utilização de argumentação deficiente ou incompleta. Falta grave. Desconto de 1 
ponto. 
 
- Ausência de abordagem de elemento de prova ou informação útil extraída da 
exposição do caso em concreto. Falta leve. Desconto de 0,25 ponto para cada 
omissão. 
 
 
1.3.3) Exposição sobre a tipicidade (objetiva e subjetiva), culpabilidade e 
eventuais causas excludentes de ilicitude. 
 
Solução: reconhecimento da tipicidade (objetiva e subjetiva), da culpabilidade de 
José de Tal e da ausência de causas excludentes de ilicitude.  
 
Deduções: 
 
Omissão ou argumentação inidônea: Falta grave, desde que não seja possível 
extrair do conteúdo da fundamentação, a explicação sobre os temas. Desconto de 1 
ponto. 
 
Argumentação deficiente ou incompleta. Falta média, desde que não seja possível 
extrair do conteúdo da fundamentação, a explicação sobre os temas. Desconto de 
0,5 ponto. 
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1.3.4) Tese defensiva de absolvição do réu. 
 
Solução: Afastamento. Incompatível com o reconhecimento da materialidade, 
autoria, tipicidade, culpabilidade e ilicitude. 
 
Deduções:  
 
Absolvição do réu: Erro crasso. Desconto de 2,5 pontos. 
 
 
1.3.5) Tese defensiva de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o 
crime de posse de drogas para consumo pessoal. 
 
Solução: Afastamento da tese defensiva.  
 
Argumentos a serem desenvolvidos: a) A quantidade e a diversidade das drogas 
apreendidas não autorizam concluir que seria usada exclusivamente para o uso 
próprio do réu, eis que um único indivíduo demoraria muitos anos para consumir, 
sozinho, as substâncias apreendidas; b) Como usuário, não seria necessário 
preservar as embalagens para empacotar drogas, nem tampouco, fazer uso de uma 
balança de precisão; c) Palavra do policial que diz que réu fornecia drogas para 
usuários; d) Conteúdo da interceptação telefônica; d) Apreensão de dinheiro em 
espécie correspondente a mais de 10 vezes o faturamento bruto diário da empresa 
do réu. Importante destacar que boa parte do pagamento de produtos e serviços não 
se faz com dinheiro vivo, ao contrário do que ocorre com a compra de drogas. Não 
seria seguro manter no próprio estabelecimento comercial a quantia de dinheiro 
localizada. Assim, as evidências são no sentido de que o acusado tinha no tráfico 
uma importante fonte de receita, superior, inclusive, à auferida com sua atividade 
formal.  
 
Como visto, o afastamento da tese de desclassificação pode ser feita com o 
emprego de vários argumentos utilizados para o reconhecimento da materialidade e 
autoria, não havendo necessidade de repetição pelo candidato. 
 
Contudo, é possível acrescentar que um indivíduo pode ser usuário e traficante ao 
mesmo tempo, fato que não impede a responsabilização criminal pelo tráfico. 
Recordando, também, que o uso de drogas, por si só, não se confunde com 
dependência capaz de gerar inimputabilidade. 
 
Deduções: 
 
- Utilização de argumentação inidônea: Falta gravíssima. Desconto de 2 pontos. 
 
- Utilização de argumentação deficiente ou incompleta. Falta grave. Desconto de 1 
ponto. 
 
- Ausência de abordagem de elemento de prova ou informação útil extraída da 
exposição do caso em concreto. Falta leve. Desconto de 0,25 ponto para cada 
omissão. 
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1.3.6) Tese defensiva de aplicação da causa de especial diminuição da pena 
(art. 33 § 4º da Lei nº 11343/2006). 
 
Solução: Deferimento ou indeferimento, dependendo da conclusão auferida após a 
análise dos requisitos (primariedade, bons antecedentes, não dedicação às 
atividades criminosas ou integração à organização criminosa).  
 
Deduções: 
 
- Utilização de argumentação inidônea: Falta gravíssima. Desconto de 2 pontos. 
 
- Utilização de argumentação deficiente ou incompleta. Falta grave. Desconto de 1 
ponto. 
 
- Ausência de abordagem de elemento de prova ou informação útil extraída da 
exposição do caso em concreto. Falta leve. Desconto de 0,25 ponto para cada 
omissão. 
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2) DISPOSITIVO E FIXAÇÃO DA PENA: Valor (3,5): 
 
 

2.1) Dispositivo. 
 
Solução: Condenação do réu e capitulação correta do crime de acordo com a 
fundamentação, observando obrigatoriamente o princípio da correlação.  
 
Deduções: 
 
- Desconsideração da correlação entre a denúncia e o dispositivo condenatório. Erro 
crasso. Desconto de 2 pontos. 
 
- Deficiência no dispositivo que não afete a correlação entre a peça acusatória e a 
condenação. Falta média. Desconto de 0,5 ponto. 
 
 

2.2) Dosimetria da pena: 
 
Solução:  
 
1ª fase (pena base): análise individualizada de todas as circunstâncias judiciais, nos 
termos do art. 59/CP e art. 42/Lei 11343.  
 
2ª fase: verificação da incidência de circunstâncias legais (atenuantes/agravantes). 
 
3ª fase: verificação da incidência de causas de especial aumento e/ou diminuição da 
pena. Nas causas de especial aumento deve ser observado o princípio da 
correlação.   
 
Em todas as fases de aplicação da pena o candidato deverá fundamentar as suas 
conclusões, ou seja, a correta aplicação do respectivo instituto com os consequentes 
acréscimos e reduções. 
 
Não promover dupla valoração negativa da mesma situação fática (bis in idem). 
 
Elaborar corretamente os cálculos das penas. 
 
Fixar regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme 
fundamentação.  
  
Guardar proporção entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade.  
 
Fixar valor unitário do dia-multa de acordo com a situação econômica do réu, de 
forma fundamentada. Considerando as informações disponibilizadas na questão 
prática, o valor do dia-multa não poderá ser fixado mecanicamente, no mínimo legal. 
 
No caso de fixação de regime aberto, estabelecer as condições de cumprimento da 
pena privativa de liberdade, antes de eventual substituição por penas restritivas de 
direitos. 
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Analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 
de direitos. Em caso de possibilidade, estabelecer as reprimendas adequadamente. 
 
Deduções(s) 
 
- Omissão ou utilização de argumentação inidônea na análise das circunstâncias 
judiciais e legais, bem como nas causas de especial aumento ou diminuição de 
pena. Falta gravíssima. Desconto de 1 ponto. 
 
- Utilização de argumentação deficiente ou incompleta na análise das circunstâncias 
judiciais e legais, bem como nas causas de especial aumento ou diminuição de 
pena. Falta média. Desconto de 0,5 ponto. 
 
- Incidência de bis in idem. Falta gravíssima. Desconto de 1 ponto. 
 
- Aplicação equivocada de agravante, atenuante, causa de especial aumento ou 
diminuição. Falta gravíssima. Desconto de 1 ponto. 
 
- a) realização de cálculos incorretos; b) omissão ou equívoco quanto à fixação do 
regime inicial de cumprimento da pena; c) fixação desproporcional da multa em 
relação à pena privativa de liberdade; d) fixação do valor unitário do dia-multa no 
mínimo legal sem fundamentação ou com motivação inidônea; e) deixar de 
estabelecer as condições de cumprimento da pena em regime aberto, quando optar 
por este regime; f) deixar de analisar a possibilidade de substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena; 
g) estabelecer ou substituir equivocadamente as penas restritivas de direitos. Faltas 
graves. Desconto de 0,75 ponto, para cada erro. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_____ 
 

Concurso para Ingresso na Magistratura do Paraná - p. 10 

 

 
3) DETERMINAÇÕES FINAIS DECORRENTES DO DISPOSITIVO (exceto 

fixação da pena): Valor (1,5). 
 
Solução: 
 
Redigir os comandos e determinações de forma clara e objetiva, para adequada 
compreensão das partes e serventuários. 
 
Manutenção ou revogação da prisão cautelar, com fundamentação idônea. 
 
Em caso de fixação de regime semiaberto, sendo mantida a prisão, o réu deverá 
cumprir a medida em estabelecimento adequado, o que recomenda a expedição de 
guia provisória para execução da pena. 
  
Condenação nas custas (art. 804, CPP). 
 
Perdimento (art. 63 da Lei 11343 e 91 do CP) ou destinação dos bens apreendidos 
para que não fiquem indefinidamente no cartório ou secretaria. 
 
Determinação de incineração da droga (Recordar que a Lei nº 12961 publicada em 
07.04.2014, que incluiu os §§ 3º, 4º e 5º no art. 50, entrou em vigor após a prisão em 
flagrante e o recebimento da denúncia mencionada na questão prática). 
 
Análise do tempo de prisão para fins de determinação do regime (art. 387 § 2º do 
CPP) e da conveniência, ou não, de aplicação imediata da detração (art. 42/CP). 
  
Após o trânsito em julgado: a) inclusão no rol dos culpados; b) expedição de guia de 
execução e remessa à VEP competente; c) intimação para pagamento da multa ou 
extração de peças para execução; d) intimação para pagamento das custas; e) 
comunicação ao TRE para suspensão dos direitos políticos, art. 15 III CF; f) 
comunicação da condenação ao distribuidor, instituto de identificação e delegacia de 
origem. 
 
Publicação, intimação e registro. Data, local e Assinatura.  
 
Deduções: 
 
- Omissão ou utilização de argumentação inidônea na análise da manutenção ou 
revogação da prisão cautelar. Falta gravíssima. Desconto de 0,75 ponto. 
 
- Utilização de argumentação deficiente ou incompleta na análise da manutenção ou 
revogação da prisão cautelar. Falta grave. Desconto de 0,5 ponto. 
 
- Ausência de condenação nas custas (art. 804, CPP). Falta grave. Desconto de 0,5 
ponto.  
 
- Omissão na análise quanto ao perdimento (art. 63 da Lei 11343 e 91 do CP) ou 
destinação dos bens apreendidos.  Falta grave. Desconto de 0,5 ponto. 
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- Ausência de determinação de incineração/destruição da droga. Falta grave. 
Desconto de 0,5 ponto. 
 
- Ausência de análise ou fundamentação inidônea quanto ao tempo de prisão para 
fins de determinação do regime (art. 387 § 2º do CPP) e da conveniência, ou não, de 
aplicação imediata da detração (art. 42/CP). Falta grave. Desconto de 0,5 ponto. 
 
- Ausência de determinação de expedição de alvará de soltura, quando for revogada 
a prisão preventiva. Falta média. Desconto de 0,25 ponto.    
 
- Inclusão de disposições e comandos equivocados ou impertinentes. Falta média. 
Desconto 0,25 ponto, para cada erro. 
 
- Ausência de: a) inclusão no rol dos culpados; b) expedição de guia de execução e 
remessa à VEP competente; c) intimação para pagamento da multa ou extração de 
peças para execução; d) intimação para pagamento das custas; e) comunicação ao 
TRE para suspensão dos direitos políticos, art. 15 III CF; f) comunicação da 
condenação ao distribuidor, instituto de identificação e delegacia de origem; g) 
determinação para publicação, intimação e registro; h) ausência de data, local e 
assinatura (ou indicação de espaço para assinatura). Falta levíssima. Desconto de 
0,25 ponto, a partir do 3º erro ou omissão.  
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4) GRAMÁTICA: Valor (0,5). 
 
Solução: Emprego adequado das regras de linguagem e conhecimento do 
vernáculo. Ortografia. Pontuação/acentuação. Sintaxe. Concordância verbal e 
nominal. 
 
Considerada em toda a redação. 
 
Deduções: 
 

Acima de cinco erros: Falta média. Desconto de 0,25 ponto. 
 
Acima de dez erros: Falta grave. Desconto de 0,5 ponto. 
 
 
 
 


