
Espelho de prova de estágio

1a Promotoria de Justiça de Campo Largo

Graduação

Questão 1. Esperava-se que o candidato discorresse, no mínimo, sobre o conceito

jurídico de dolo direto, dolo eventual e culpa consciente. Conceituações baseadas

apenas  em  exemplos,  sem  que  fosse  apresentada  explicação  com  linguagem

jurídica apropriada, não foram consideradas.

Os  exemplos  poderiam  enriquecer  a  resposta,  mas  somente  depois  de

conceituado cada um dos institutos jurídicos.

Respostas  mais  aprofundadas,  que  contextualizaram  o  dolo  como  elemento

subjetivo do tipo penal, conceituaram dolo direto de 1o grau, dolo direto de 2o grau

e dolo alternativo, receberam maior pontuação.

Questão 2. Esperava-se que o candidato apresentasse, no mínimo, os conceitos

de  estado de  necessidade,  legítima  defesa  e  exercício  regular  de  direito,  com

linguagem técnico-jurídica,  sem a utilização de exemplos para o conceito,  mas

apenas para demonstrar aplicação prática do instituto.

Respostas mais aprofundadas, que contextualizaram os institutos na teoria geral

do crime, apresentaram conceito de ilicitude, indicaram os elementos objetivos e

subjetivos de cada instituto, mencionaram a existência de estado de necessidade

justificante e exculpante e legítima defesa putativa, receberam maior pontuação.



Questão  3. Esperava-se,  no  mínimo,  do  candidato  que  contextualizasse  a

responsabilidade  civil  como  fonte  de  obrigações,  ao  lado  do  negócio  jurídico,

enriquecimento injustificado e ato unilateral, apresentando, com linguagem jurídica

apropriada, o conceito de ato ilícito, nexo causal, culpa e dano (material e moral).

Respostas  que  aprofundassem no  assunto,  discorrendo  sobre  ato  comissivo  e

omissivo;  responsabilidade  civil  por  fato  de  outrem;  causas  de  justificação;

responsabilidade civil por atos lícitos; responsabilidade civil na ausência de dano;

responsabilidade  civil  de  terceiros;  responsabilidade  civil  contratual  e

extracontratual;  dano  moral  coletivo;  mensuração  do  prejuízo;  receberam

pontuação mais elevada.

Resposta que contemplasse o abuso de direito também seria muito bem-vinda.

Sugestões de leituras básicas: 

1. “Princípios Básicos de Direito Penal”, de Francisco de Assis Toledo.

2.  “Novo tratado de responsabilidade civil”,  de Nelson Rosenvald;  Felipe Peixto

Braga Netto; e Cristiano Chaves.

3. “Responsabilidade civil”, de Orlando Gomes.


