
ITEM  PONTUAÇÃO 

1 Endereçamento: Vara Criminal da Comarca de 
Goiânia/GO (0,10). 

0,00 / 0,10 

2 Fundamento legal: Art. 403, §3º, do CPP OU 
Art. 404, parágrafo único, do CPP OU Art. 57 da 
Lei 11.343/06 c/c 403, §3º do CPP c/c 394, §5º 
do CPP (0,10). 

0,00 / 0,10 

3 No mérito: Absolvição do crime imputado de 
tráfico de drogas (0,40), com fundamento na 
existência de coação moral irresistível (0,90), 
prevista no Art. 22 do Código Penal (0,10) 

0,00 / 0,40 / 0,50 / 
0,90 / 1,00 / 1,30 / 
1,40 
 
 

3.1 Ausência de culpabilidade em razão da 
inexigibilidade de conduta diversa (0,40) 

0,00 / 0,40 

4 Subsidiariamente, em caso de condenação: 
fixação da pena base no mínimo legal, pois a 
existência de inquérito policial não pode 
configurar circunstância judicial desfavorável 
(0,25), em atenção ao Princípio da presunção 
de inocência (0,10). 

0,00 / 0,10 / 0,25 / 
0,35 
 
 

5 Reconhecimento de atenuante pelo fato de o 
réu ser maior de 70 anos na data da sentença 
(0,15), nos termos do Art. 65, inciso I, do CP 
(0,10) 

0,00 / 0,15 / 0,25 
 
 

6 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 
 

7 Reconhecimento da atenuante da coação 
resistível (0,15), na forma do Art. 65, inciso III, 
alínea c, do CP (0,10). 

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

8 Aplicação da causa de diminuição do Art. 33, § 
4º, da Lei nº 11.343 OU reconhecimento do 
tráfico privilegiado (0,30), pois o réu era 
primário, de bons antecedentes, não se 
dedicando a atividade criminosa nem 
integrando organização criminosa (0,10) 

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

9 Substituição da pena privativa de liberdade 
por restritivas de direitos (0,20), pois o STF 
reconheceu a inconstitucionalidade da 
vedação trazida pelo Art. 33, § 4º, da Lei nº 
11.343/06 OU porque a Resolução 05 do 
Senado Federal suspendeu a eficácia dessa 
vedação (0,15). 

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

10 Aplicação do regime inicial aberto para 
cumprimento de pena (0,15), pois a fixação do 
regime inicial fechado obrigatório para crimes 
hediondos e equiparados trazida pelo Art. 2º, 
§ 1º, da Lei nº 8072 foi considerada 
inconstitucional pelo STF por violação do 
princípio da individualização da pena (0,10). 

0,00 / 0,10 / 0,15 / 
0,25 
 
 



11 Pedidos: Absolvição (0,10), na forma do Art. 
386, inciso VI, do CPP (0,10) 

0,00 / 0,10 / 0,20 

11.1 Subsidiariamente, aplicação da pena base no 
mínimo (0,10) 

0,00 / 0,10 

11.2 Reconhecimento das atenuantes do Art. 65, 
incisos I e III, alíneas “c” e “d” do CP (0,10); 

0,00 / 0,10 

11.3 Aplicação da causa de diminuição do Art. 33, § 
4º, da Lei nº 11.343 (0,10); substituição da 
pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos (0,10); aplicação de regime inicial 
aberto (0,10). 

0,00 / 0,10 / 0,20 / 
0,30 

12 Prazo: 13 de março de 2015 (0,10). 0,00 / 0,10 

13 Estrutura – Local, data, assinatura, OAB (0,10) 0,00 / 0,10 

TOTAL 

 

  

 


