1- Fábio comete 10 crimes de furto contra residências diversas, na mesma noite e em três cidades e
comarcas vizinhas, em continuidade delitiva, com o mesmo modus operandi. Neste caso o juíz de
qual Comarca será o competente para apurar a infração penal? Qual será p critério para fixar essa
competência?
2- Denunciado em uma determinada Comarca, por crime de homicídio, o réu indica testemunha
residente em outra Comarca, para aonde é expedida Carta Precatória. Tendo a referida testemunha
praticado o crime de falso testemunho, qual será o juízo competente para apurar o referido delito?
3- Marta foi indiciada por crime tipificado no art. 155, §4°, II c/c art. 71, todos do Código Penal por
ter se apoderado de um cartão de crédito de Joana, na cidade de Fortaleza, local onde realizou
diversos saques de conta corrente vinculada à agência do Banco do Brasil em Juazeiro/CE. Qual
será o juízo competente para apurar o referido delito?
4- Considere a hipótese do cometimento de diversos crimes, todos conexos, mediante concurso de
agentes, no ano de 2014. Primeiramente, na Comarca de Caucaia, foram cometidos dois roubos
qualificados contra pedestres e uma tentativa de homicídio contra Policial Militar. Em seguida, foi
cometido um roubo qualificado na comarca de Fortaleza, onde os acusados foram presos em
flagrante, tendo um deles sido vítima de tentativa de homicídio por parte de Policial Militar em
serviço. Homologado o referido flagrante, foi também decretada prisão preventiva dos acusados do
roubo pelo Juiz da 1a Vara Criminal de Fortaleza. Segundo as regras de jurisdição e competência,
onde deverão ser julgados os acusados? Caso o fato narrado tivesse ocorrido no ano de 1995, a
competência para julgamento dos fatos seria a mesma?
5- Um Desembargador em companhia de um Promotor de Justiça, em acordo de vontades, cometem
crime de homicídio contra desafeto comum. Segundo o princípio do Juiz Natural, Duplo Grau de
Jurisdição, as regras constitucionais e a jurisprudência, responda: Onde serão julgados os autores do
referido homicídio? Poderão os réus recorrerem de seus julgamentos, caso sejam condenados?
Havendo julgamento pelo Tribunal de Justiça poderá haver juiz convocado no julgamento do réu?

