58º Concurso Público para Promotor de Justiça Substituto do MPGO
Comissão de Concurso
Prova Subjetiva – 23/01/2015

GRUPO TEMÁTICO I – DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL
PENAL

Questão 1 (valor: 1,5 ponto)
Representações policiais por providências cautelares em face do sistema
acusatório. Disserte:
Questão 2 (valor: 2 pontos)
Limitações à prova ilícita por derivação (exceções às exclusionary rules).
Conceitue as teorias abaixo relacionadas e discorra sobre sua
aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro:
a) teoria da fonte independente (independent source);
b) teoria do descobrimento inevitável (inevitable discovery);
c) teoria dos vícios sanados, da tinta diluída ou limitação da mancha
purgada (purged taint);
d) teoria da proporcionalidade (balancing test);
e) teoria da destruição da mentira do imputado;
f) teoria do risco;
g) teoria da doutrina da visão aberta (plain view doctrine);
h) teoria da renúncia do interessado.
Questão 3 (valor 1,5 ponto)
Estabeleça a relação entre a chamada teoria dos três círculos concêntricos
e a tutela penal da intimidade na sociedade da informação.
Questão 4 – prática (valor 2 pontos)
Após a análise da narrativa abaixo, explique fundamentadamente
os eventuais erros e acertos das autoridades que atuaram no caso,
numerando os pontos analisados:
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Surgiu a informação sobre a existência de um receptador de gado
furtado, cujas atividades eram centradas no município de Rio Verde,
conhecido pela alcunha de Zé do Boi. De posse de alguns elementos
preambulares de prova, sem conseguir dar andamento ao inquérito
policial em razão da dificuldade na obtenção de outros elementos
esclarecedores, o Delegado de Polícia local encaminhou documento ao Juiz
da comarca, requerendo “autorização para escuta ambiental das
conversas” do suposto autor, para que fosse esclarecido o delito.
Após a abertura de vista ao Ministério Público, com parecer
favorável do Promotor de Justiça, o Juiz da comarca autorizou a
interceptação das conversas. Transcorrido o prazo legal, foi encaminhada
pelo Delegado a representação para renovação do pedido, mediante
devida fundamentação.
Após sucessivas prorrogações, utilizando o Magistrado da técnica
“per relationem”, apareceu nas conversas a notícia de que viria para o
município um carregamento de drogas possivelmente oriundo da Bolívia,
com o envolvimento de outras pessoas, inclusive do traficante “Pedro
Farinha Branca”.
No momento, o Delegado de Polícia de Rio Verde verificou que a
situação era urgente e, portanto, faria flagrante do crime noticiado nas
conversas. Assim, foi o carregamento das drogas interceptado no
perímetro urbano de Rio Verde, sendo que dois traficantes foram presos,
sendo eles Manoel Messias e Quirino Santo. Concluído o inquérito policial,
este foi remetido ao Juízo de Rio Verde.
Após encaminhamento dos autos inquisitoriais ao Ministério Público,
o Promotor de Justiça requereu o retorno dos autos à DEPOL para
complementação das investigações e indiciamento de “Pedro Farinha
Branca”. Em seguida, deferiu o Juiz de Direito as diligências e determinou
que estas fossem realizas, inclusive com o indiciamento de “Pedro Farinha
Branca”, uma vez que estavam presentes provas suficientes da autoria
deste último no tráfico de drogas.
Realizadas as providências, juntado o Laudo Preliminar de
Constatação das drogas, o Delegado de Polícia devolveu o inquérito
policial. De posse do caderno, o Promotor de Justiça denunciou os
envolvidos pelo tráfico das drogas apreendidas, sendo parte delas
oriundas do Estado de Mato Grosso (maconha) e outra parte (cocaína)
procedente da Bolívia. A denúncia foi fundamentada no tipo do artigo 34,
caput, da Lei Antidrogas.
Recebida a denúncia pelo Magistrado, foram os réus citados para
apresentação de defesa preliminar.
Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as
testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa e, após, foram
interrogados os acusados.
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Todos os réus foram condenados conforme pedido inicial do
Ministério Público. Após 10 dias de prolação da sentença foi juntado aos
autos o Laudo Toxicológico Definitivo das drogas apreendidas.
Questão 5 (valor 3 pontos)
Makário Olímpio (nascido em 15/03/1981), Spock (nascido em
19/06/1979) e Junão (nascido em 20/01/1997), no dia 1º de janeiro de
2012, na cidade de Pontalina-GO, associaram-se para o fim específico de
cometer crimes contra o patrimônio, mediante o emprego de armas de
fogo. Dando vazão ao último plano bolado pelo grupo, na noite do dia 13
de dezembro de 2014, o trio se reuniu naquela cidade, na residência de
Makário Olímpio, para traçar os últimos detalhes da ação criminosa a ser
desencadeada. Plenamente acordados, Makário Olímpio, Spock e Junão
dirigiram-se em um veículo VW/Saveiro até a cidade de Goitatuba-GO,
onde conheceram o inimputável (art. 26, caput, CP) Da Lua (portador de
psicose esquizoafetiva, nascido em 11/07/1979) e, contando com o seu
auxílio material, no estacionamento do estabelecimento comercial “H
radinho”, fizeram uso de uma chave “mixa” e subtraíram, em proveito do
grupo, o automóvel VW/Golf, pertencente à vítima Bebê Gomes. Em
seguida, já na madrugada do dia 14 de dezembro de 2014, por volta de
02h00, na quase deserta rodovia Aloândia, perímetro urbano de Pontalina,
o trio fez uma barreira com os dois veículos (VW/Saveiro e VW/Golf),
obrigando o ônibus da Viação Pontal City a parar bruscamente a fim de
evitar uma colisão. De imediato, o trio, encapuzado, adentrou ao referido
ônibus e subtraiu em proveito próprio, mediante grave ameaça, exercida
com o emprego ostensivo de armas de fogo, diversos bens – aparelhos
celulares, carteiras, bolsas, malas, joias, dinheiro, etc. – pertencentes ao
motorista e a 49 (quarenta e nove) passageiros. O grupo já havia descido
do ônibus e acondicionado os bens subtraídos nos veículos por eles
utilizados, até que Junão percebeu que a lâmpada do banheiro do ônibus
estava acesa e, então, voltou para dentro do coletivo, arrombou a porta
do sanitário e encontrou o 50º (quinquagésimo) passageiro escondido lá
dentro, instante em que chamou por seus comparsas. Makário Olímpio e
Spock retornaram para dentro do ônibus e reconheceram o 50º passageiro
como o policial militar Cabo Dantas – que estava de férias e desarmado –,
que os havia prendido dois anos antes por roubo de cargas, circunstância
que lhes rendeu um processo penal ainda em trâmite na Comarca de
Cromínia-GO. Esse reconhecimento foi o que bastou para que trio
criminoso, imbuído de nojoso espírito de vingança, passasse a insultá-lo
verbalmente e a agredi-lo fisicamente com murros, chutes e coronhadas.
Em meio ao covarde espancamento, Junão deu o primeiro tiro nas costas
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de Dantas. Este, por sua vez, rastejava dentro do ônibus e clamava por
sua vida, até que Spock desferiu-lhe mais dois tiros na região dos ombros,
também pelas costas. Já na porta de saída do ônibus, segurando a gola da
camisa de Dantas, Makário Olímpio gritou: “você gosta de matá os
mano?! Mata agora, polícia de merda! Cê vai é morrê pra aprendê o que é
bão!”. Como desfecho da trágica cena, Makário Olímpio desferiu mais
quatro tiros no rosto de Dantas, que veio a óbito no local. Incontinente,
Spock assumiu a direção do VW/Saveiro e Junão a do VW/Golf, enquanto
Makário Olímpio, sorrateiramente, por haver percebido um objeto
volumoso no bolso traseiro da calça de Dantas – já prostrado sem vida ao
solo –, resolveu revistá-lo, tendo encontrado e subtraído para si um
valioso relógio da marca Rolex, dirigindo-se em seguida ao VW/Saveiro.
Logo após toda esta arquitetura criminosa, num cafezal localizado na
fazenda Paraíso, no município de Pontalina, Makário Olímpio, Spock e
Junão, com a finalidade de apagar as suas digitais e destruir outros
vestígios dos crimes, atearam fogo no automóvel VW/Golf, deixando-o
completamente carbonizado. Os criminosos, por fim, fugiram com os
produtos do delito. Todos, porém, após extensa investigação, foram
indiciados no mesmo inquérito. Tomando a situação acima descrita como o
relatório final de um inquérito policial e, ainda, levando em conta que Da
Lua era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, na
qualidade de Promotor de Justiça com atribuições exclusivas
perante a única Promotoria de Justiça Criminal da comarca de
Pontalina, elabore a(s) manifestação(ões) ministerial adequada ao
caso.
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GRUPO TEMÁTICO II– DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL
CIVIL, TUTELA DE INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS

Questão 1 (valor: 1,5 ponto)
Diferencie a teoria da substanciação da teoria da individualização quanto à
causa petendi, esclarecendo qual é a adotada pelo nosso Código de
Processo Civil.
Questão 2 (valor: 1,5 ponto)
É possível pleitear cumulativamente, em sede de ação de improbidade
administrativa, pedido indenizatório pela ocorrência de dano moral
coletivo ao patrimônio público? Explique.

Questão 3 (valor: 1,5 ponto)
Em que consiste o efeito diferido do recurso?

Questão 4 (valor: 1,5 ponto)
O que é possibilidade de "intervenção móvel" no microssistema processual
coletivo?

Questão 5 – prática (valor: 4 pontos)
Vários agricultores tradicionais do Vale do São Patrício, pertencentes à
Associação dos Agricultores do Vale do São Patrício, voltada à logística de
aquisição de sementes, insumos e distribuição da safra, bem como a
defesa coletiva de seus associados, adquiriram para plantio, no dia 1º de
julho de 2013, mediante lavoura mecanizada, milho transgênico portador
de uma bactéria que determinava o controle de pragas naturais daquela
cultura. Segundo a orientação do fabricante TransAlimentos, a técnica do
plantio deveria ser intercalada com nichos da planta nativa suscetível à
ação da praga. Contudo, os agricultores não seguiram a instrução do
fabricante, mesmo assistidos por Consultor Técnico e Engenheiro
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Agrônomo disponibilizados pela Associação dos Agricultores do Vale do
São Patrício, a qual são associados, acreditando que os confrontantes
iriam adotar as cautelas previstas para o manejo do produto, a fim de
maximizar a produtividade das respectivas áreas exploradas, efetuando o
plantio, no dia 31 de outubro de 2013, para a venda da safra, no ano
seguinte.
Em consequência, as pragas naturais dessa cultura, por meio do processo
de seleção natural, tornaram-se resistentes à bactéria e aos defensivos
agrícolas, associados à técnica da lavoura transgênica. A frustração do
rendimento da safra somente foi verificada após o ciclo de germinação da
semente, no dia 06 de março de 2014, quando a produtividade foi aquém
das expectativas.
A proliferação das pragas atingiu, também, espécies nativas da área de
preservação permanente do Rio das Almas, sobretudo aquelas que tinham
relação de ancestralidade com a cultura do milho, causando grave dano
ambiental, o que resultou na autuação dos agricultores pela Secretaria
Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Goiás, com
aplicação de elevadas multas administrativas.
Por esses motivos, a Associação dos Agricultores do Vale do São Patrício
propôs, no dia 06 de junho de 2014, na Comarca de Carmo do Rio Verde,
ação de indenização coletiva em face do fabricante, alegando
vulnerabilidade e a responsabilidade do fabricante pelo fato do produto em
relação aos prejuízos causados, além da responsabilidade ambiental
incidente sobre as áreas de preservação permanente situadas no interior
da propriedade rural de seus associados, pleiteando a reparação dos
danos individuais e ambiental sofridos mediante compensação pecuniária
e recomposição da área degradada, respectivamente.
O Magistrado, após a apresentação da contestação por parte do
fabricante, abriu vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar.
Na condição de Promotor(a) de Justiça da Comarca de Carmo do Rio
Verde, elaborar manifestação, na qual deverá examinar de forma
fundamentada as seguintes alegações expostas na contestação, acolhendo
ou refutando as assertivas, indicando a correta adequação jurídica dos
pontos controvertidos:
a) a ausência de relação de consumo.
b) não há, na hipótese, a vulnerabilidade suscitada.
c) responsabilidade exclusiva de terceiros nos danos.
d) a ilegitimidade ativa da associação por ausência de pertinência
temática.
e) a decadência do direito do autor.
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GRUPO TEMÁTICO III– DIREITO CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO, ELEITORAL E LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO

Questão 1 (valor: 2 pontos)
“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma
norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a
um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de
comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade,
conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência
contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais,
contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura
mestra.
Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm
e alui-se toda estrutura neles esforçada”. (BANDEIRA DE MELLO, Celso
Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, p.
924.)
A assertiva acima reproduzida já pertence à antologia jurídica
nacional, e, pela autoridade e erudição argumentativa, tem sido
vastamente utilizada em arrazoados jurídicos, sejam eles petitórios ou
normas decisórias individuais.
Nem por isso, o texto tem escapado de aceso debate
doutrinário, que, antes de ser meramente terminológico, imbrica-se com o
rigor no uso da linguagem e clareza na fundamentação, propiciando mais
eficaz controle das decisões administrativas e, nomeadamente, judiciais.
Posto isso, discorra, em até duas laudas, a respeito do tema,
buscando expor as opiniões doutrinárias pertinentes, e o acerto, na sua
visão, de cada uma delas.
Questão 2 (valor: 2 pontos)
É possível a ocorrência de desapropriação, pelo Poder Público, em que os
bens desapropriados sejam destinados a terceiros? Responda, em até uma
lauda, de forma fundamentada.
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Questão 3 (valor: 1,5 ponto)
Salvo a atuação conjunta e integrada (atuação em plenário do tribunal do
júri, propositura de ações cíveis ou penais, instauração e direção de
inquéritos civis etc), há outras situações de atuação de vários órgãos do
Ministério Público, simultaneamente, no mesmo processo? Responda, em
até uma lauda, de forma fundamentada, exemplificando.
Questão 4 (valor: 1,5 ponto)
Pode a Justiça Eleitoral deferir ou indeferir pedido de registro de pesquisa
eleitoral, impedindo sua divulgação? Responda, em até uma lauda, de
forma fundamentada.
Questão 5 – prática (valor: 3 pontos)
Bibiana Cambará, servidora pública do Município de Cerro Azul,
ocupante de cargo de provimento em comissão, impetrou mandado de
segurança contra o Prefeito do Município, porque este lhe denegou a
concessão de auxílio-transporte.
Expôs, em sua peça de ingresso, que, nos termos do art. 4º,
caput, da Lei Municipal n. 1.000/2010, “Aos servidores efetivos do
Município de Cerro Azul será concedido o auxílio-transporte, benefício de
caráter indenizatório para custear despesas de transporte, por dia
efetivamente trabalhado”.
Argumentou, em prol de sua pretensão, que o direito
vindicado é deferido indistintamente aos servidores efetivos.
Conclui que foi vítima de discriminação odiosa, e de ofensa ao
princípio da igualdade.
Propugnou, inclusive liminarmente, que fosse implementado o
pagamento do benefício.
O pedido liminar foi rejeitado, pois, na visão do julgador, não
restou demonstrado o perigo de dano irreversível.
Notificado a prestar informações, o impetrado expendeu que a
dicção da regra legal não configura ofensa ao princípio da igualdade, visto
que confere tratamento jurídico diverso a situações diversas.
O processo foi enviado, com vista, ao Ministério Público.
Enquanto Promotor de Justiça da Comarca de Cerro Azul,
elabore, em até duas laudas, a peça processual pertinente, que deve,
necessariamente, apresentar relatório sucinto e, principalmente, proposta
de resolução do meritum causae.
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