
ITEM PONTUAÇÃO 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO  

1. Endereçamento: Vara Criminal da 
Comarca de Fortaleza, Ceará (0,10). 

0,00 / 0,10 

2. Fundamento legal: Art. 396-A OU Art. 396, 
ambos do Código de Processo Penal 
(0,10). 

0,00 / 0,10 

Teses jurídicas de direito processual e 
material: 
 
3. Reconhecimento da causa de extinção da 
punibilidade (0,25), em razão da ocorrência 
de prescrição da pretensão punitiva estatal 
(0,30). Citação do art. 107, IV, do CP (0,10). 

0,00 / 0,25 / 0,30 / 0,35 /0,40 / 0,55 / 0,65 

3.1. Prescrição em razão de entre a data do 
recebimento da denúncia e a manifestação 
do advogado ter sido ultrapassado o prazo 
prescricional de 04 anos (0,20), já que 
Gabriela era menor de 21 anos na data dos 
fatos, devendo o prazo ser computado pela 
metade (0,15). Citação do art. 109, IV E do 
art. 115 do CP (0,10). 
 

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

4. Arguição de que a conduta narrada 
evidentemente não constituir crime em 
razão da atipicidade (0,40), diante da 
aplicação do princípio da 
bagatela/insignificância (0,80). 

0,00 / 0,40 / 0,80 / 1,20 

5. Arguição da existência de manifesta causa 
de exclusão da ilicitude (0,40), pois Gabriela 
agiu em estado de necessidade diante da 
situação de fome e risco para a saúde de seu 
filho (0,70), nos termos do Art. 24 do Código 
Penal (0,10). 

0,00 / 0,40 / 0,50 / 0,70 / 0,80 / 1,10 / 1,20 

Pedidos: 
6. Absolvição Sumária (0,50), com 
fundamento no Art. 397, inciso I, (0,10), no 
Art. 397, inciso III, (0,10) e no Art. 397, inciso 
IV, todos do CPP (0,10). 

0,00 / 0,50 / 0,60 / 0,70 / 0,80 

7. Rol de testemunhas (0,30). 0,00 / 0,30 

Fechamento 
8. Prazo: 26 de março de 2015 (0,10) 

0,00 / 0,10 

9. Local, data, advogado(a) e OAB (0,10) 0,00 / 0,10 

TOTAL  

 


