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Teste  seletivo  para  ingresso  ao  quadro  de  estagiários  de  pós-graduação  do
Ministério Público do Estado do Paraná.

O Promotor Substituto, Dr. DIEGO FREITAS RODRIGUES DOS SANTOS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo protocolo do sistema sei nº 18348/2021, resolve:

TORNAR PÚBLICOTORNAR PÚBLICO

o presente edital, com o gabarito da 1ª fase teórica do teste seletivo realizado em
23.08.2021:

GABARITO – PROVA – Seleção de Estagiário de Pós-Graduação.

Abordagem esperada Pontuação
atribuída

PEÇA PROCESSUAL. 

(i)  Argumento afastado.  Tráfico de drogas é crime permanente, e está

em flagrante quem o pratica em sua residência, ainda que para guarda

ou depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar

a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que

existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Ainda, o STF

(RE 603.616) decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado

judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em

razões  concretas,  devidamente  justificadas  posteriormente,  que

indiquem que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito.  No

caso  dos  autos,  constam:  (1)  denúncias  anônimas;  (2)  diligências

confirmatórias  e  (3)  fundada  suspeita  na  entrega  de  papelote  com

recebimento  em  dinheiro,  no  portão.  Direitos  fundamentais  não  são

absolutos e inviolabilidade domiciliar  não pode servir  de escudo para

práticas criminosas.

(ii)  Argumento  afastado.  A jurisprudência  dos  tribunais  indicam  que

denúncias  anônimas  não  podem  servir  de  base  para  medidas  mais
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drásticas  como  intercepções  telefônicas  e  busca  e  apreensão.  No

entanto,  no  caso,  os  investigadores  de  polícia  realizaram diligências

prévias, que confirmaram o teor das denúncias.

(iii)  Argumento afastado. Segundo a jurisprudência, o laudo definitivo

acostado supre os vícios do laudo preliminar.

(iv)  Argumento afastado. A jurisprudência do STF (Tema 712), de fato,

rechaça a dupla valoração da qualidade e quantidade de drogas para

aumentar a pena base e ao mesmo tempo afastar o tráfico privilegiado.

No  entanto,  a  5ª  Turma  do  STJ  realiza  importante  análise  do

precedente. Não se pode utilizar natureza e quantidade para aumentar a

pena-base e, ao mesmo tempo, para definir o percentual de redução do

tráfico  privilegiado,  mas  se  pode  aumentar  a  pena-base  e  afastar o

benefício do tráfico privilegiado. No caso dos autos, além do tráfico de

drogas, houve,  ainda, a condenação de KIRK e LADY pelo crime de

associação para o tráfico, o que afasta a possibilidade de aplicação do

tráfico privilegiado às duas. Para a aplicação do tráfico privilegiado, os

requisitos  são  cumulativos.  No  caso  de  KIRK,  a  certidão  de

antecedentes  indicava,  ainda  que  a  ré  era  investigada  em  outros  3

inquéritos policiais, todos relacionados ao tráfico de drogas, o que pode

ser valorado para fins de afastamento do tráfico privilegiado, segundo a

jurisprudência.

(v) Argumento afastado. Segundo o posicionamento do STF, os maus

antecedentes não se submetem ao período depurador da reincidência

(sistema de temporariedade). Na ocasião do julgamento RE 593818, em

sede  de  Repercussão  Geral,  o  STF  entendeu  pelo  sistema  de

perpetuidade dos maus antecedentes.

(vi) Argumento afastado. Segundo o posicionamento jurisprudencial, não

há  confissão  quando  o  agente,  em  seu  interrogatório,  afirma  ser  o

proprietário  dos entorpecentes,  mas busca a desclassificação para  o

delito de uso para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06)

(vii)  Argumento afastado. O ANPP não é direito subjetivo do acusado,

mas  poder-dever  do  Ministério  Público,  sempre  lastreado  em  ato

fundamentado.  Não  se  tratando  de  hipótese  de  manifesta

inadmissibilidade do ANPP, a defesa pode requerer o reexame de sua

negativa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal

(CPP), não sendo legítimo, em regra, que o Poder Judiciário controle o

ato de recusa, quanto ao mérito, a fim de impedir a remessa ao órgão

superior  no  MP. Outrossim,  STF e STJ já  se posicionaram quanto  à

irretroatividade do instituto. Recebida a denúncia, verifica-se impossível,



juridicamente, o oferecimento de ANPP.

(viii)  Argumento afastado.  A obrigação de revisar,  a cada 90 dias,  a

necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único,

do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que

decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao “órgão

emissor da decisão” - em referência expressa à decisão que decreta a

prisão  preventiva  -  o  dever  de  reavaliá-la.  Uma  vez  que  a  prisão

preventiva foi decretada pelo juiz de piso, não se impõe tal obrigação ao

TJ. Com o juízo de certeza (condenação), cessa-se tal obrigação. Ainda

assim, adentrando no mérito, as duas permaneceram presas durante o

processo. O juízo exauriente impõe, com mais razão, a necessidade da

segregação  cautelar  de  ambas.  No  caso  de  KIRK,  os  antecedentes

infracionais, embora possam ser utilizados para indicar a necessidade

da prisão preventiva, não podem ser usados, no caso, pois são muito

antigos  (2008  e  2009).  Os  inquéritos  policiais  e  ações  penais  em

andamento indicam a necessidade da segregação cautelar de KIRK. O

STF definiu  que  o  viés  para  a  concessão  da  prisão  domiciliar  deve

também ter um olhar sob o da proteção do infante. No caso, o fato de

KIRK  utilizar  de  sua  residência  para  a  comercialização  dos

entorpecentes indicam exceção à prisão domiciliar, vez que a conduta

de KIRK coloca a infante em situação de risco.

(ix) Argumento afastado. Segundo entendimento do STF firmado no RE

638491, em sede de Repercussão Geral, é possível o confisco de todo e

qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico

de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração

do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a

descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro

requisito  além  daqueles  previstos  expressamente  no  artigo  243,

parágrafo único, da Constituição Federal. Com a sentença condenatória,

o perdimento do bem é medida impositiva. 

(x)  Peça  Processual.  Endereçamento.  Cumprimentos  (Colenda

Câmara, etc.). Análise dos requisitos de Admissibilidade. Argumentação

das teses. Pedido Final.

QUESTÃO  1.  Põe  fim  à  primeira  fase  do  rito  do  júri  (judicium

accusationis). Não põe fim ao processo. Não se aplica o  in dubio pro

reo,  mas,  sim,  o  in  dubio  pro  societate.  Havendo  a  existência  de

materialidade  e  indícios  suficientes  de  autoria,  o  processo  deve  ser

analisado pelos jurados, juízes naturais da causa. O afastamento das
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qualificadoras é medida excepcional  e  deve ocorrer  somente quando

manifestamente não existam elementos nos autos quanto à existência

das qualificadoras.

QUESTÃO 2.

Contrato 01/2015.

(i)  Argumento  afastado.  Ausência  de  nulidade.  Trata-se  de  nulidade

relativa. A ausência de notificação para a defesa preliminar prevista na

Lei de Improbidade Administrativa (art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429 /1992)

só configura nulidade processual quando comprovado o prejuízo, não

verificado no caso, vez que o réu apresentou sua defesa.

(ii)  Argumento  afastado.  No  caso  de  direcionamento  da  licitação,  o

prejuízo é presumido, vez que impossibilita a administração de contratar

com base na melhor proposta.

Contrato 01/2018.

(i)  Argumento  afastado.  Segundo  a  jurisprudência,  o  princípio  da

insignificância não é aplicável na improbidade administrativa.

(ii) Argumento afastado. Não há necessidade de demonstração de que a

requerida esteja dilapidando o seu patrimônio, pois se trata de periculum

in mora presumido.
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QUESTÃO 3. Não é possível, de imediato, concordar com o pedido de

BRUCE.  Conforme  entendimento  jurisprudencial  e  doutrinário,  há

necessidade de ser avaliada eventual relação socioafetiva entre BRUCE

e HARRIS.
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QUESTÃO 4. É possível a aplicação das medidas socioeducativas, vez

que,  conforme súmula 605 do STJ:  “A superveniência da maioridade

penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade

de medida socioeducativa em curso,  inclusive na liberdade assistida,

enquanto não atingida a idade de 21 anos”. Contudo, os princípios da

excepcionalidade, brevidade e atualidade revelam que não adequadas

ao caso, considerando o lapso temporal entre a data do fato e o retorno

do jovem à Comarca, com posterior andamento dos autos.
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Primeiro de Maio, 23.08.2021

DIEGO FREITAS RODRIGUES DOS SANTOS
        Promotor Substituto
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