
ITEM PONTUAÇÃO 

Petição de Interposição  

1. Endereçamento correto: Juízo da 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Belo Horizonte-MG (0,10). 

0,00 / 0,10 

2. Fundamentação legal: Art. 593, I, do CPP (0,10). 0,00 / 0,10 

Razões de Apelação  

3. Endereçamento correto: Tribunal de Justiça do Estado de 
Minais Gerais (0,10). 

0,00 / 0,10 

4. Preliminarmente: Nulidade da sentença ou de todos os 
atos processuais desde as alegações finais apresentadas 
pela Defensoria Pública (0,25), tendo em vista que não 
houve intimação do réu para manifestar interesse em 
indicar novo advogado OU tendo em vista que houve 
prejuízo para ampla defesa (0,15). 

0,00 / 0,15 / 0,25 / 0,40 

5) No mérito: absolvição de Leonardo OU desclassificação 
para o delito de ameaça com consequente reconhecimento 
da decadência (0,40). 

0,00 / 0,40 

5.1) Houve desistência voluntária (0,80), nos termos do Art. 
15 do CP (0,10). 

0,00 / 0,80 / 0,90 

5.2) Leonardo deve responder apenas pelos atos já 
praticados OU não deve responder pela tentativa (0,45). 

0,00 / 0,45 

6) Subsidiariamente: a pena base deve ser fixada no mínimo 
legal (0,20), pois a existência de ação socioeducativa julgada 
procedente não justifica o reconhecimento de maus 
antecedentes (0,15). 

0,00 / 0,15 / 0,20 / 0,35 

7) Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa 
(0,15), nos termos do Art. 65, inciso I, do CP (0,10). 

0,00 / 0,15 / 0,25 

8) Reconhecimento da atenuante da confissão (0,15), nos 
termos do Art. 65, inciso III, alínea d, do CP (0,10). 

0,00 / 0,15 / 0,25 

9) Afastamento da causa de aumento do Art. 157, §2º, inciso 
I, do CP (0,30), pois houve apenas simulação de porte de 
arma de fogo, sem incremento do potencial lesivo OU pois 
não existe prova do emprego de arma de fogo (0,20). 

0,00 / 0,20 / 0,30 / 0,50 

10) Redução da tentativa em seu patamar máximo (0,10), 
permitindo aplicação da suspensão condicional da pena 
(0,05). 

0,00 / 0,05 / 0,10 / 0,15 

11) Aplicação do regime inicial semiaberto ou aberto do 
cumprimento de pena (0,20), pois a gravidade em abstrato 
não justifica regime de pena mais severo OU a fixação de 
regime de cumprimento mais severo exige motivação 
concreta (0,15), nos termos da Súmula 718/STF OU 719/STF 
OU 440/STJ (0,10). 

0,00 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 
/ 0,35 / 0,45 

12) Pedido de provimento do recurso (0,30), com expedição 
de alvará de soltura (0,10). 

0,00 / 0,10 / 0,30 / 0,40 

13) Prazo: 15 de maio de 2017 (0,10). 0,00 / 0,10 

14) Fechamento: aposição de local, data, assinatura e OAB 
(0,10). 

0,00 / 0,10 

TOTAL  
 


