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12.3 A Peça Processual, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada considerando-se os
aspectos presentes na Tabela 12.1:

                            TABELA 12.1
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DA PEÇA PROCESSUAL

Aspectos: Pontuação máxima

1
Conhecimento  técnico-científico  sobre  a
matéria

6,0

2 Sistematização lógica 2,0

3 Nível de persuasão 1,0

4 Adequada utilização do vernáculo 1,0

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10

12.4 A correção da Peça Processual  será realizada por Banca Examinadora, conforme os aspectos
mencionados na Tabela 12.1, cuja pontuação máxima será de 10 (dez) pontos.

12.4.1 O candidato  deverá obter no mínimo a pontuação 7,0 (sete) na Peça Processual, para ser
aprovado e não ser eliminado do concurso público.

12.5 A Peça Processual deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, a fim de não
prejudicar  seu  desempenho  quando  da  correção  pela  banca  examinadora,  com  caneta
esferográfica transparente de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a
participação  de  outras  pessoas,  salvo  em  caso  de  candidato  a  quem  tenha  sido  deferido
atendimento especial para a realização das provas.

12.5.1 Nenhuma das folhas de textos definitivos da Peça Processual poderá ser assinada, rubricada ou
conter,  em  outro  local  que  não  o  apropriado,  qualquer  palavra  ou  marca  que  possibilite  a
identificação do candidato.

12.5.2 Quando da realização da Peça Processual, caso a peça processual exija assinatura, o candidato
deverá utilizar apenas o termo “Delegado”. Ao texto que contenha outra assinatura será atribuída
nota 0 (zero), por se tratar de identificação do candidato em local indevido.

12.5.3 A Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Peça Processual.  O
rascunho, no caderno da Peça Processual, será de preenchimento facultativo e não valerá para
a finalidade de avaliação da Peça Processual.

12.5.4 O candidato disporá de, no mínimo 50 (cinquenta) e, no máximo 150 (cento e cinquenta) linhas
para  elaborar  a  peça  processual.  Será  desconsiderado,  para  efeito  de  avaliação,  qualquer
fragmento  de  texto  que  for  escrito  fora  do  local  apropriado  ou  que  ultrapassar  a  extensão
máxima permitida para elaboração.
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12.5.5 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução da
questão, acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato nesta fase.

12.6 O candidato terá sua peça processual avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a) não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
c) redigir seu texto a lápis, ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
d) não apresentar a peça processual redigido(a) na VERSÃO DEFINITIVA, ou entregá-la em
branco;
e) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
f)  apresentar  identificação,  em  local  indevido,  de  qualquer  natureza  (nome  parcial,  nome
completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

12.7 Quanto ao resultado da Peça Processual, caberá interposição de recurso nos termos do Item 19
deste Edital.

PEÇA PROCESSUAL – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL (DPC)

Considere a situação hipotética a seguir:
A Delegacia de Polícia Civil, em Belém/PA, recebeu requisição do Ministério Público Estadual,
noticiando que o funcionário público municipal José Gavião estaria solicitando, em razão do
exercício de suas funções públicas, vantagem indevida de particulares.
O ofício ministerial indicou que os empresários Júlio Beija-Flor e Geraldo Papagaio teriam pago,
cada um, em outubro de 2020, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a referido servidor
público para que ele deixasse de praticar atos de ofício. 
Objetivando a apuração dos fatos, foi instaurado o Inquérito Policial nº 113/2021. 
Após a análise de banco de dados, verificou-se que José Gavião exerce o cargo de agente fiscal
municipal,  estando  lotado  na  Secretaria  de  Tributos,  com  endereço  residencial  à  Rua  do
Imposto, nº 317, Bairro do Tributo, Belém/PA. 
Em  sequência,  constatou-se,  após  oitiva  dos  supracitados  empresários,  as  indevidas
solicitações por parte de José Gavião, bem como o pagamento, por parte daqueles, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) cada um, sempre em espécie, para que o fiscal municipal deixasse de
lançar ou cobrar tributos municipais ou, até mesmo, para cobrá-los somente parcialmente.
De posse desses elementos de informação, o Delegado presidente do feito representou medida
cautelar de interceptação telefônica do terminal móvel de José Gavião. O pleito foi deferido pelo
juízo da 4º  Vara Criminal  da Comarca de Belém e restou evidenciado,  durante o período de
interceptação,  que o investigado,  ao constatar  a existência  de irregularidades tributárias em
determinada empresa, solicita o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para fazer “vista grossa” de
tais irregularidades. 
Outrossim, apurou-se, por intermédio da interceptação telefônica, que: (i) José Gavião mantém,
em cofre na sua casa, lista contendo o nome de todos os empresários para quem ele já “deu
uma força”; (ii) neste mesmo cofre há expressivo numerário em espécie proveniente da prática
investigada e;  (iii)  com os valores percebidos da prática ilícita presenteou sua mãe com um
veículo da marca Toyota,  placas JOG 0000 (sendo ela residente à Rua da Decepção,  nº  171,
Bairro da Tristeza, Belém/PA).
Posteriormente, a autoridade policial responsável pelo feito optou por descontinuar a medida de
interceptação telefônica, tendo em vista que o investigado decidiu nada mais falar ao telefone.
Por fim, levantamentos de campo apuraram que o investigado, recentemente, colocou sua casa à
venda, bem como tem dito aos colegas de trabalho que “ganhou na loteria” e que irá se mudar
para o exterior onde os conhecidos “nunca mais o acharão”.
Diante dos fatos narrados, na condição de Delegado de Polícia do Estado do Pará presidente do
feito, elabore representação com o(s) pleito(s) cautelar(es) adequado(s) para o prosseguimento
da investigação. Tipifique o(s) crime(s) praticado(s).
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R.: 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/
PA

A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ,  representada  pelo  Delegado  de Polícia  Civil  que esta
subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem, perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 144
da Constituição Federal, REPRESENTAR pela expedição de mandado de BUSCA E APREENSÃO, de
SEQUESTRO e de  PRISÂO PREVENTIVA,  no endereço,  em relação ao veículo e em desfavor do
investigado a seguir identificados, na forma dos artigos 240 e seguintes (busca e apreensão), 125 e
seguintes (sequestro) e 311 e seguintes (prisão preventiva) do Código de Processo Penal,  medidas
essas indispensáveis ao prosseguimento das investigações levadas a efeito no bojo do  INQUÉRITO
POLICIAL Nº 113/2021.

I – DOS FATOS

Trata-se de Inquérito Policial  instaurado para apurar o crime de corrupção passiva
tributária  (artigo  3º,  inciso  II,  da  Lei  nº  8.137/1990),  supostamente  perpetrado  pelo  agente  fiscal
municipal José Gavião, em face da solicitação, em razão do exercício das suas funções públicas, de
vantagem indevida de particulares (para deixar de lançar e/ou cobrar tributos municipais, ou cobrá-los
somente parcialmente). 

O presente apuratório constatou que José Gavião solicita, de empresários, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), sempre em espécie, para fazer “vista grossa” de irregularidades tributárias
constatadas nas respectivas empresas. 

Como é de conhecimento deste juízo, a interceptação telefônica outrora deferida foi
apta a detectar que José Gavião mantém, em cofre na sua residência, lista com o nome de todos os
empresários para quem ele já  “deu uma força”,  bem como que,  no interior  deste mesmo cofre,  há
expressivo  numerário  em  espécie  oriundo  da  prática  investigada.  Por  fim,  constatou-se  que  ele
presentou sua genitora com um veículo da marca Toyota, placas JOG 0000, com o dinheiro auferido da
prática ilícita. 

Por  fim,  levantamentos  de  campo  detectaram  que  o  investigado,  recentemente,
colocou sua casa à venda, bem como que tem dito aos colegas de trabalho que “ganhou na loteria” e
que irá se mudar para o exterior onde os conhecidos “nunca mais o acharão”.  

II – DA BUSCA E APREENSÃO

O deslinde da presente investigação clama pela expedição de mandado de busca e
apreensão  dirigido  à  residência  do  investigado,  com  fundamento  constitucional  no  art.  5º  da
Constituição Federal e lastro legal nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal. 

No local  será possível  apreender  o cofre do investigado,  espaço este em que ele
armazena grande quantia em dinheiro oriunda da prática ilícita, bem como lista com o nome de todos os
empresários para quem ele já solicitou vantagens indevidas. Ademais, será possível obter outros meios
de prova e efetuar a prisão do alvo.    

Pelo exposto, imprescindível se faz cumprimento de mandado de busca e apreensão
na casa do investigado,  a fim de que se traga ao feito as provas pretendidas.  Conforme banco de
dados, José Gavião reside à Rua do Imposto, nº 317, Bairro do Tributo, Belém/PA.
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III – DO SEQUESTRO   

Do procedimento  investigatório  restou  evidente  que  José  Gavião,  com os  valores
percebidos das práticas investigadas, presenteou sua genitora com um veículo da marca Toyota, placas
JOG 0000 ( sendo ela residente à Rua da Decepção, nº 171, Bairro da Tristeza, Belém/PA). 

Sendo assim, diante dos claros indícios  de que o bem móvel  foi  adquirido  com o
produto  de  crime,  cumpre  representar  pelo  seu  sequestro,  na  forma do  artigo  132  do  Código  de
Processo Penal.  

IV – DA PRISÃO PREVENTIVA 

Merece  ser  decretada  a  prisão  preventiva  do  investigado,  porquanto  presentes  os
pressupostos (indícios de autoria, prova da materialidade e perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado  –  oitiva  dos  empresários,  ligações  captadas  durante  a  interceptação  telefônica  e
levantamentos de campo), o crime investigado é doloso e punido com pena superior a quatro anos e
está presente fundamento da preventiva (assegurar a aplicação da lei penal), tendo em vista que o
investigado propende a fugir  do distrito da culpa – colocou sua residência  à venda e tem dito aos
colegas de trabalho que irá se mudar para lugar onde “nunca mais o acharão”.

Por  fim,  constata-se  diante  do  apurado  que  os  elementos  do  caso  concreto
corroboram a contemporaneidade dos fatos e dos fundamentos, bem como a indispensabilidade da
prisão nesse caso, não sendo suficiente a decretação de outras medidas cautelares diversa da prisão. À
vista disso, a prisão preventiva do investigado no caso em tela é necessária, adequada e proporcional à
situação.

V – CONCLUSÃO E PEDIDOS

Diante  do  exposto,  com  escora  nas  razões  de  fato  e  de  direito  lançadas  supra,
REPRESENTA o signatário desta peça, depois de ouvido o Ministério Público, pela: 

(i) expedição de mandado de busca e apreensão no endereço a seguir nominado, objetivando a
apreensão do cofre do investigado (numerário e lista de nomes dos empresários), de outros
elementos de convicção e a prisão do alvo, nos termos do artigo 243 do Código de Processo
Penal (Rua do Imposto, nº 317, Bairro do Tributo, Belém/PA); 

(ii) expedição de ordem de sequestro, na forma do artigo 132 do Código de Processo Penal, do
veículo Toyota, placas JOG 0000, vez que adquirido com dinheiro percebido da prática ilícita,
e que se encontra em posse da genitora do investigado (residente à Rua da Decepção, nº
171, Bairro da Tristeza, Belém/PA) e; 

(iii) expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor do investigado José Gavião, nos
termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. 

Atenciosamente,

Local, data.

Delegado.

Página 4



DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS
A peça processual valerá até 10 pontos, de acordo com as especificações apresentadas a seguir:

Item Fatores e requisitos para pontuação

1

O conhecimento técnico-científico sobre a matéria será apurado com base nos seguintes
critérios: 

1.1. Endereçamento correto: ao juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
tendo em vista que é prevento [1,00 ponto];

1.2. Representação fundamentada objetivando: a) busca e apreensão (apreensão do
cofre  contendo  o  dinheiro  em espécie  e  a  lista  de  nomes)  [1,25  pontos];  b)
sequestro  (do veículo  adquirido  com o proveito  do  crime)  [1,25 pontos]  e;  c)
prisão  preventiva  (para  assegurar  a  aplicação  da  lei  penal), desde  que
demonstrados os requisitos de cabimento [1,25 pontos]; 

1.3. Tipificação do crime de corrupção passiva tributária (artigo 3º, inciso II, da Lei nº
8.137/1990) [1,25 pontos].  

Obs: é  prescindível  a  citação  expressa  à  numeração  de  artigos  (exceto  quanto  à
tipificação do crime), tendo em vista que os candidatos não utilizarão consulta ao Vade
Mecum (mas somente pequeno excerto de legislação).

2

A sistematização lógica será apurada com base nos seguintes critérios:

Estrutura da Peça Processual com (sendo que a ausência de cada um deles acarreta –
0,20 pontos):
- endereçamento;
- preâmbulo;
- fatos;
- fundamentação dos pleitos cautelares;
- conclusão/pedidos;
- local, data e assinatura.  
Total de 1,20 pontos.

Ainda, será pontuado:
- legibilidade [0,30 pontos];
- correta indicação e distribuição de parágrafos [0,30 pontos];
- respeito às margens [0,20 pontos].
Total de 0,80 pontos. 

Obs: incorreções e  omissões referentes  ao  “conhecimento  técnico-científico  sobre  a
matéria” autorizam o desconto parcial na sistematização lógica. 

3

O nível de persuasão compreende as seguintes possibilidades: 

Persuasão excelente [1,00]; mediana [0,70] e; péssima [0,40].

4

A adequada utilização do vernáculo será calculada com base no seguinte critério:

A nota será apurada descontando-se do total máximo de 1,00 ponto 0,10 pontos para
cada ocorrência de erros nos critérios descritos no aspecto 4.
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