
Caderno de questões discursivas

1. Você deve receber dois cadernos para a Prova Discursiva:

a) um caderno destinado ao rascunho, contendo o enunciado das questões discursivas;

b) um caderno destinado ao texto definitivo.

2. As páginas para rascunho são de uso opcional, portanto, sem efeito para avaliação.

3. As folhas com o texto definitivo da Prova Discursiva são o único documento válido para a avaliação desta 
prova.

4. Caso este caderno ou o caderno destinado ao texto definitivo estejam incompletos ou contenham qualquer 
defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala a devida substituição.

5. Durante a Prova Discursiva, será facultada a consulta a originais de textos legais sem comentários e sem notas 
explicativas. Não será admitida consulta a fotocópias de textos ou textos impressos da Internet.

6. Não serão considerados os textos anotados, as exposições de motivos e as súmulas de jurisprudência dos 
tribunais, bem como os que tiverem simples referência a outros textos legais, cabendo ao ISAE/FGV vedar 
a utilização dos que entender em desacordo com esta norma, pela forma que julgar mais conveniente.

7. Não serão distribuídas folhas suplementares para rascunho ou para o texto definitivo.

8. É proibido permanecer com aparelhos eletrônicos (pager, telefone celular, agenda eletrônica, relógio digital, 
etc.) durante o período de realização da prova.

9. A duração da prova é de cinco horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer 
da prova – e à transcrição do texto definitivo.

10. Ao terminar a prova, o candidato deve entregar o caderno contendo o texto definitivo da Prova Discursiva ao fiscal 
mais próximo, receber o seu documento de identidade e deixar o local de prova.

11. O candidato deverá permanecer em sala por, no mínimo, duas horas e trinta minutos após o início da prova 
e somente  poderá levar o seu caderno de rascunho nos trinta minutos anteriores ao horário determinado 
para o término da prova.

12. Será anulada a prova que  não for escrita com caneta esferográfica transparente azul ou preta ou contiver 
identificação fora do local apropriado.

13. Não será considerado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local 
apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima estabelecida no subitem 11.2.5 do edital do concurso.
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Enunciado da Questão 1 

Manoel é empresário, sócio majoritário (99,9%), da XACOMIGO, empresa do ramo de bebidas.

Ao longo do ano de 2009, Manoel fraudou a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos e omitindo operações 
comerciais nos livros exigidos pela lei fiscal de modo a reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
devido por sua empresa. Em apenas um ano, Manoel conseguiu amealhar meio milhão de reais com a referida prática. 

Ocorre que durante uma fiscalização de rotina, os fiscais estaduais descobriram as práticas escusas de Manoel e autuaram a 
empresa. Os advogados de Manoel apresentaram uma impugnação meramente protelatória, já que os fatos são irrefutáveis e 
estão comprovados por farta documentação. A interposição do recurso, porém, fez com que a autuação não restasse definitiva, 
dando mais tempo a Manoel.

Com a finalidade de manter-se na posse do dinheiro obtido, dando aparência lícita ao mesmo, Manoel contrata o Escritório 
de Advocacia Silva & Associados, de João Silva, e pede que ele transforme o dinheiro obtido de forma criminosa em ativos 
aparentemente lícitos. João Silva elabora e executa a seguinte seqüência de ações: 

1. abertura de cinco contas correntes, em cinco diferentes bancos nacionais, em nome de Maria, falecida faxineira de João 
Silva, utilizando uma procuração com poderes irrestritos para fazer todo tipo de transação financeira (João Silva falsificara 
a assinatura de Maria em várias procurações, a serem usadas nos passos seguintes, na frente de Manoel, que dera várias 
risadas ao ver a letra de semi-analfabeto de João); 

2. depósito do meio milhão de reais em diferentes dias, nas cinco diferentes contas, sempre em valores que não despertassem 
suspeitas, e posterior transferência do valor total para uma conta situada nas Ilhas Virgens Britânicas, também em nome de 
Maria;

3. uma nova transferência do valor, dessa vez para a empresa TIUIFME, com sede no Uruguai, constituída como sendo de 
propriedade de Maria.

4. compra da empresa XACOMIGO pela TIUIFME, pagando meio milhão de reais a mais do que o preço real da XACOMIGO. 

5. finalizada a compra, a empresa TIUIFME constituiu como procurador e representante comercial, no Brasil, Manoel. 

Na prática, tudo continuará como antes e Manoel conseguiu dar aparência lícita para o meio milhão de reais que obtivera 
reduzindo o ICMS.

À luz da situação narrada esclareça, de forma juridicamente fundamentada, quais os crimes pelos quais Manoel e João 
podem ser processados se fossem denunciados no dia de hoje.

Fundamente as suas respostas demonstrando conhecimento acerca dos institutos jurídicos aplicáveis ao caso e indicando os 
dispositivos legais pertinentes.
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Enunciado da Questão 2 

João de Souza comete crime de furto na comarca de Oiapoque. Alguns dias depois, comete novo furto em Macapá, com o 
mesmo modus procedendi. Uma semana depois, comete novo furto, nas mesmas condições dos anteriores, mas dessa vez na 
comarca de Tartarugalzinho. Um dos objetos furtados em Macapá foi um talão de cheque, com o qual João emitiu um cheque, 
falsificando a assinatura, para adquirir uma televisão LCD de 42 polegadas em uma loja de eletrodomésticos situada na comarca 
de Ferreira Gomes.

Qual ou quais os foros competentes para julgar os crimes cometidos por João?

Fundamente as suas respostas demonstrando conhecimento acerca dos institutos jurídicos aplicáveis ao caso e indicando os 
dispositivos legais pertinentes.
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Enunciado da Questão 3 

Instaurado inquérito policial nº 123/10, da Delegacia Especializada em Entorpecentes, para apuração do crime de tráfico 
ilícito de entorpecentes, são identificados e indiciados 3 suspeitos da prática do crime, os quais seriam intermediários 
entre o traficante internacional que traz a droga proveniente do exterior e os traficantes que vendem a droga diretamente 
aos usuários. Os indiciados são José da Silva, João de Souza e Joaquim dos Santos.

Com o avançar das investigações, são inquiridas várias testemunhas, as quais temem por suas vidas caso os indiciados 
tomem conhecimento dos seus depoimentos, bem como reunidas provas da participação de José, João e Joaquim no 
crime. Autorizada a interceptação telefônica por quinze dias (medida cautelar nº 456/10), são coletadas provas suficientes 
para o oferecimento da denúncia, razão pela qual o pedido de interceptação não é renovado, sendo os autos da medida 
cautelar juntados aos autos do inquérito, elaborando o Delegado um relatório conclusivo e encaminhando os autos à 
justiça, que os remete ao Ministério Público.

O promotor de justiça, contudo, requisita como diligência a oitiva dos investigados, providência que não tinha sido tomada 
pelo delegado. Ao intimar o indiciado João de Souza, comparece antes da data aprazada para realização da oitiva um advogado 
com procuração com poderes específicos para defendê-lo nos autos do inquérito policial nº 123/10, solicitando vista dos autos 
e obtenção de cópias.

Tendo em vista o disposto no art. 20 do CPP, pergunta-se:

1. Poderá o Delegado de Polícia indeferir pedido de vista dos autos do inquérito, formulado por advogado constituído 
pelo indiciado, alegando que a divulgação dos depoimentos das testemunhas coloca suas vidas em risco?

2. Poderá o Delegado de Polícia indeferir pedido de vista da cautelar apensada aos autos do inquérito, alegando que o 
mandato outorgado está restrito aos autos do inquérito?

3. Poderá o Delegado de Polícia restringir o acesso do advogado de João aos documentos e conversas que se refiram 
exclusivamente a João?

4. Poderá o Delegado de Polícia deixar de intimar João de Souza e devolver os autos à Justiça, requerendo ao juiz que 
indefira a diligência do promotor por ser a mesma desnecessária?

Fundamente as suas respostas demonstrando conhecimento acerca dos institutos jurídicos aplicáveis ao caso e indicando os 
dispositivos legais pertinentes.
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Enunciado da Questão 4

Luiz da Silva, acusado pelo crime de estupro contra Maria dos Santos, entra furtivamente na casa de uma amiga da vítima e 
subtrai de sua escrivaninha uma carta assinada pela própria Maria, admitindo que as acusações contra ele formuladas eram 
falsas, e que foram motivadas por vingança, já que a vítima era em verdade apaixonada pelo réu e foi por ele desprezada.

De posse da carta, o advogado do réu promove sua juntada no processo, sob a alegação de que a vítima decidira confessar 
ao acusado que tudo não passava de uma mentira e que estava arrependida, requerendo que o Juiz o absolva, com 
base em tais evidências de sua inocência. Contudo, consciente de que tal fato não ocorrera dessa forma, o promotor de 
justiça requer autorização judicial para a interceptação das comunicações telefônicas do acusado e seu advogado, a qual 
é deferida, vindo aos autos a transcrição de conversa entre Luiz da Silva e seu advogado na qual o acusado revela que a 
prova fora obtida mediante a entrada furtiva na casa da amiga da vítima, mas que achou melhor apresentar outra versão 
em juízo de modo a dar aparência lícita para a prova que levará a absolvição do acusado. O promotor de justiça então 
requer o desentranhamento da carta em virtude da sua ilicitude.

Pergunta-se:

1. Poderá o juiz determinar o desentranhamento da carta obtida por meio da entrada furtiva de Luiz na casa de uma 
amiga de Maria em virtude do que foi comprovado na interceptação telefônica?

2. Poderá o Juiz proferir sentença absolutória válida com fundamento na carta obtida por meio da entrada furtiva de Luiz 
na casa de uma amiga de Maria, exclusivamente?

Fundamente as suas respostas demonstrando conhecimento acerca dos institutos jurídicos aplicáveis ao caso e indicando os 
dispositivos legais pertinentes.
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Enunciado da Questão 5

A polícia está investigando uma organização criminosa integrada por policiais militares, bombeiros militares e policiais civis 
cujos integrantes são suspeitos da prática de homicídios, extorsão, concussão, corrupção ativa e passiva, dentre outros crimes. 
De acordo com o que foi apurado até o momento, esses agentes públicos exigem que os comerciantes e moradores de uma 
determinada localidade paguem prestações semanais em dinheiro. Os criminosos chegaram mesmo a assumir a associação de 
moradores da comunidade, numa eleição marcada pela intimidação dos eleitores.

Inicialmente o pagamento era feito para que os agentes públicos policiassem a área e não deixassem que comerciantes e 
moradores fossem furtados, roubados ou sofressem outros crimes. Porém, com o tempo, esse grupo de agentes públicos passou 
a exigir também que os comerciantes e moradores somente comprassem gás em botijão com determinados revendedores, 
os quais eram, por sua vez, obrigados a conceder parte dos ganhos a essa organização criminosa. Aqueles que se recusaram a 
pagar foram espancados, mortos ou expulsos da localidade em que a organização criminosa atua.

Ocorre que a investigação chegou a um ponto em que as provas necessárias para identificar toda a cadeia de comando da 
organização criminosa só podem ser obtidas com a colaboração de alguém que participe da organização, já que nenhuma das 
vítimas concorda em depor. Para dificultar ainda mais a investigação, os criminosos não guardam qualquer espécie de registro 
de suas atividades e nenhum deles utiliza aparelhos telefônicos, com receio de serem interceptados, só discutindo seus planos 
criminosos na sede da associação.

Na condição de delegado titular responsável pela investigação, você chegou à conclusão de que é preciso lançar mão de 
medidas investigatórias mais intensas.

Diante desse quadro, redija a peça prática própria para por em prática as duas medidas de investigação adequadas 
para obter as informações que a polícia necessita, apontando os dispositivos legais pertinentes e fundamentando a 
necessidade da medida requerida.

Fundamente as suas respostas demonstrando conhecimento acerca dos institutos jurídicos aplicáveis ao caso e indicando os 
dispositivos legais pertinentes.
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