EXAME DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PRJ DA DPE/AM 2019.1

GABARITO

PROVA ÚNICA EM 24/03/2019
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Questão subjetiva - Padrão de resposta.

1) (Direito Civil) - Algumas modificações foram promovidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre com o
intuito de conferir maior proteção à criança e ao adolescente. Nesse sentido, para fins de proteção de crianças e
adolescentes, dentro do direito à convivência comunitária e familiar, previram-se três tipos de família: a família natural,
a família estendida ou ampliada (composta pelos familiares) e a família substituta (guarda, tutela e adoção). Disserte
sobre cada uma delas:
Resposta esperada

Pontuação

A família natural, nos termos do art. 25 do ECA, é a comunidade formada pelos pais ou
qualquer deles e seus filhos. Efetivamente, a família natural é aquela constituída pelos pais ou
por qualquer destes e seus filhos, biológicos ou por adoção.

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00/ 1,25/
1,5/ 1,75/ 2,00

Já a família extensa ou ampliada é aquela formada por pessoas que vão além da unidade do
casal, pais e filhos. É formada por parentes da criança e adolescente com os quais convivem
e mantém vínculos de afinidade e afetividade, estando plenamente aliada com os elementos
que orientam a formação das famílias nos dias de hoje: eudemonismo (busca da felicidade de
seus membros) e socioafetividade (manifestação do vinculo familiar calcado nos
sentimentos).
Neste ponto, se a família natural não estiver desempenhando a contento seu papel familiar,
antes de buscar a colocação da criança em uma família substituta (guarda, tutela ou adoção),
busca-se colocá-la em uma família extensa ou ampliada, pois isso é menos traumático para
criança ou adolescente. Esses membros (da família ampliada), inclusive, têm prioridade para
adoção das crianças e adolescentes.

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00/ 1,25/
1,5/ 1,75/ 2,00/
2,25/ 2,50

Por fim, a família substituta é aquela que atua na falta de exercício do poder familiar ou na
ineficiência deste (houve falha da família natural), sendo dividida em três espécies: guarda,
tutela e adoção.
A guarda é medida destinada a regularizar situação de fato (informal), podendo ser
deferida, liminar ou incidentalmente, em pedido de tutela e adoção, salvo na adoção por
estrangeiros. A tutela ocorre quando houver anterior decretação da perda ou suspensão do
poder familiar, devendo o tutor exercer a guarda do tutelado. Na adoção ocorre a constituição
definitiva do poder familiar, passando o adotante a ser pai ou mãe, conforme o caso, da
criança ou do adolescente.

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00/ 1,25/
1,5/ 1,75/ 2,00/
2,25/ 2,50
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Ortografia

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00

Sintaxe

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00

Semântica

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00

2) (Direito Penal) - Discorra sobre crime consumado, crime tentado, desistência voluntária e arrependimento eficaz,
apresentando o conceito, eventual(is) consequências no tocante à aplicação da pena, além de exemplificar, tomando o
homicídio (art. 121 do CP) como crime base.
Resposta esperada

Pontuação

Nos termos do art. 14, I, do CP, há crime consumado quando todos os elementos que o
definem ocorrem no mundo dos fatos, a exemplo do homicídio simples (art. 121 do CP), que se
consuma quando uma pessoa, dolosamente, mata outra. A pena será fixada entre o mínimo e
o máximo permitido, no caso 6 a 20 anos.

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00/ 1,25/
1,5

Há crime tentado, conforme art. 14, II, do CP, quando o agente inicia a execução, sem alcançar
a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Exemplo: o agente tenta matar a
vítima, mas a morte não ocorre por motivos diversos da sua vontade. A pena será a do art. 121
do CP, incidindo a causa de diminuição prevista no parágrafo único do art. 14 do CP, no
montante de 1/3 a 2/3, conforme a consumação tenha ficado mais próxima ou mais distante,
respectivamente.

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00/ 1,25/
1,5

Segundo o art. 15, primeira parte, do CP, na desistência voluntária, o agente, voluntariamente,
desiste de prosseguir na execução do crime – o agente abandona seus intentos durante os
atos executórios. Exemplo: o agente começa matar a vítima, mas, por piedade, desiste de seu
intento, vindo ela a sobreviver, sofrendo lesão corporal grave. Neste caso, o agente não
responde por tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, do CP), mas por lesão corporal
grave (art. 129, § 1º, do CP).

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00/ 1,25/
1,5

Por sua vez, no arrependimento eficaz, o agente, tendo já finalizado o processo de execução do
crime, pratica nova atividade impedindo a produção do resultado. Exemplo: o agente
descarrega sua arma de fogo contra a vítima, mas se arrepende, presta socorro suficiente para
a sobrevivência, sofrendo o ofendido apenas lesão corporal grave. Não responde por tentativa
de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, do CP), mas por lesão corporal grave (art. 129, § 1º, do CP).

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00/ 1,25/
1,5

Nos dois últimos casos, e levando-se em consideração os exemplos dados, o agente somente
não será punido pelo crime anteriormente planejado (homicídio) se a vítima sobreviver, seja
pela desistência voluntária ou pelo arrependimento posterior. Caso contrário, o agente
responde pelo crime de homicídio consumado.

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00

Ortografia

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00

Sintaxe

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00

Semântica

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00
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3) (Direito Processual Penal) - Disserte sobre flagrante preparado (também conhecido como provocado ou delito
putativo por obra do agente provocador), flagrante esperado, flagrante retardado (também conhecido como diferido,
prorrogado ou ação controlada) e flagrante forjado (igualmente conhecido como fabricado, urdido ou maquinado).
Exemplifique e informe sobre a eventual validade ou invalidade de cada uma das 4 (quatro) modalidades.
Resposta esperada

Pontuação

No flagrante preparado, o agente provocador induz outrem à prática de infração penal,
adotando precauções para a não consumação; não há flagrante, no sentido técnico da
expressão, pois há crime impossível (art. 17 do CP e Súmula 145 do STF). Exemplo: policial
induz o agente a furtar um veículo, mas age imediatamente, impedindo a subtração.

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00/ 1,25/
1,5/ 1,75

Na situação de flagrante esperado, a polícia ou terceiro, sabendo de eventual futuro crime,
aguarda o início da execução para efetuar a prisão em flagrante dos suspeitos. Exemplo:
policiais tomam conhecimento de que em determinado local chegará um carregamento de
drogas; esperam, estrategicamente posicionados, a chegada do material e realizam a prisão
em flagrante dos envolvidos, considerada válida pela doutrina e jurisprudência.

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00/ 1,25/
1,5/ 1,75

Outra hipótese acontece no flagrante retardado, que tem natureza estratégica: o crime está
acontecendo – poderia, desde já, haver a prisão em flagrante – mas a autoridade policial
aguarda o momento mais adequado segundo seu juízo, posterga a intervenção, para obter
provas mais concretas contra outros envolvidos na organização criminosa (art. 8º da Lei nº
12.850/13) ou no tráfico de drogas (art. 53, II, da Lei nº 11.343/06), por exemplo. Respeitadas
as formalidades legais, o flagrante é considerado válido.

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00/ 1,25/
1,5/ 1,75

Por último, o flagrante forjado é considerado artificial, “fabricado” pela polícia ou por agente
privado, para incriminar pessoa inocente. Exemplo: agente do Estado coloca droga no veículo
de desafeto, para depois lhe prender em flagrante por tráfico ou porte de drogas para consumo
pessoal. Neste caso, é o agente público quem deve responder criminalmente, por abuso de
autoridade (Lei no 4.898/65, art. 3o, “a”), se praticado em razão de suas funções.

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00/ 1,25/
1,5/ 1,75

Ortografia

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00

Sintaxe

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00

Semântica

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00

4) (Direito Constitucional) - Disserte sobre normas constitucionais de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia
limitada de princípio institutivo e de eficácia limitada de princípio programático:
Resposta esperada

Pontuação

As normas constitucionais de eficácia plena são autoexecutáveis, por terem aplicabilidade
imediata, integral e direta. Sendo assim, não dependem e não podem ser restringidas por atos
normativos infraconstitucionais. Ex: art. 2º da CF - São Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário)”.

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00/ 1,25/
1,5/ 1,75/ 2,00

Por sua vez, as normas de eficácia contida são as que têm aplicabilidade imediata, integral e
plena, mas que podem ter seu alcance reduzido pela atividade do legislador. Exemplo: nos
termos do art. 5º, XIII, da CF, “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. Desta feita, não havendo lei
limitando o exercício de determinada profissão esta pode ser livremente exercida. Se existir lei
disciplinando a atuação profissional, como ocorre na advocacia, que exige formação jurídica e
aprovação no exame de ordem, o interessado é obrigado a atender os requisitos legais
estabelecidos.

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00/ 1,25/
1,5/ 1,75/ 2,00
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Por fim, a norma de eficácia limitada possui aplicabilidade mediata e indireta, pois necessita da
interposição de norma infraconstitucional para ter aplicabilidade, sendo subdividida em
normas de princípio programático e de princípio institutivo: a) as primeiras estabelecem
programas, metas e objetivos a serem desenvolvidos pelo Estado, a exemplo do art. 3º da CF,
que previu ser objetivo da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e
solidária; b) as segundas delineiam as atribuições e estruturação de órgãos, institutos e
entidades, para posterior estruturação definitiva, definida por lei. Exemplos: 1) art. 105 da CF
que criou o STJ (órgão); 2) art. 102, § 1º, da CF, que criou a ADPF (instituto).

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00/ 1,25/
1,5/ 1,75/ 2,00/
2,25/ 2,50/ 2,75/
3,00

Ortografia

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00

Sintaxe

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00

Semântica

0,00/ 0,25/ 0,5/
0,75/ 1,00

