
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PONTAL DO PARANÁ
RUA DONA ALBA DE SOUZA E SILVA, 1359, BALNEÁRIO IPANEMA

TEL. (41) 3457-2755

EDITAL N.º 02/2018-GSI

TESTE SELETIVO PARA INGRESSO NO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DE

GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

O Promotor de Justiça GLADYSON SADAO ISHIOKA, no

uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Protocolo n.º 17577/2018, nos ter-

mos do Edital nº 01/2018-GSI, de 13/08/2018, resolve:

TORNAR PÚBLICO

1 – O ESPELHO DA PROVA DISCURSIVA REALIZADA EM 24/08/2018:

Questão Espera-se do(a) candidato(a), no mínimo, que, em sua resposta:

1 Cite e explique ao menos três das atribuições ministeriais expressamente previstas nos

incisos do art. 129 da CF/1988.

2 Responda negativamente às duas indagações formuladas, conforme art. 5o, XXXVII e

LIII, da CF/1988, explicando ser direito fundamental do cidadão (conquistado após

trágicas ocorrências do passado) ser processado e julgado/sentenciado por autoridades

previamente estabelecidas (promotor/juiz natural).

3 Observe o que dispõem os arts. 2o, caput e parágrafo único (para os itens a e b); 103 e

105 (para os itens c e d); e 112 (para o item e), do ECA.

4 Demonstre conhecer o art. 180 do ECA.

5 Sustente que a dosimetria da pena foi correta, mas que, por outro lado, o regime fi-

xado para o início do cumprimento da pena foi equivocado, pois deveria ter sido es-

tabelecido o fechado, à luz do art. 33 do CP.

6 Pontue ser o feminicídio, assim entendido como a morte de mulher em razão da condi-

ção de sexo feminino (violência de gênero quanto ao sexo), uma qualificadora do cri-
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me de homicídio (item a), bem como mencione que o art. 121, § 2o-A, do CP preconi-

za que “Considera-se que há razões de condição do sexto feminino quando o crime envolve:

I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição de

mulher” (item b).

7 Atente-se que ao art. 61 da Lei 9.099/1995, “Consideram-se infrações penais de menor

potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a

que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com

multa.”

8 Oriente-se pelo regramento do art. 89 da Lei do JECrim, que a) permite, no caput, o

oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo a quem pratica crime

cuja pena mínima em abstrato é de 1 ano, como é o caso de furto simples; b) prevê, em

seu § 4o, a possibilidade de revogação do benefício, quando o réu injustificadamente

deixa de cumprir as condições estabelecidas no acordo, de modo que o processo-crime

volta a correr em desfavor do acusado; c) aduz, em seu § 5o, que, expirado o período de

prova (caso o réu cumpra integralmente as condições), o Juiz declarará a extinção da

punibilidade do réu; e d) não correrá, segundo o § 6o, a prescrição durante o período de

suspensão do processo.

9 Mostre ter conhecimento da sistemática a que alude o art. 28 do Código de Processo

Penal.

10 Cite e aborde, nos termos do art. 312 do CPP, os requisitos (prova de

materialidade/existência do crime e indício suficiente da autoria) e os fundamentos

(garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução crimi-

nal, ou para assegurar a aplicação da lei penal) para a decretação da prisão preventiva.

2 – O RESULTADO DO TESTE SELETIVO PARA INGRESSO NO QUA-

DRO DE ESTAGIÁRIOS DE GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO PARANÁ – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTAL

DO PARANÁ:
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Classifica-
ção Nome

Primeira
Fase

Segunda
Fase

Situação
Prova

Dissertativa

Entrevista
e Análise

Curricular

1 Barbara Becker Donadelli 7,6 APTA Aprovada e classi-
ficada

2 Priscila Stasczyzyn 7,3 APTA Aprovada e classi-
ficada

3 Jeferson Godoy dos Santos 7,2 APTO Aprovado e classi-
ficado

4 Daiane Cabrera Pereira 7,0 APTA Aprovada e classi-
ficada

Os demais inscritos não compareceram para a realização do teste seletivo ou não atingiram a pon-
tuação mínima necessária na primeira fase.

3 – A CONVOCAÇÃO DA PRIMEIRA COLOCADA NO TESTE SELETI-

VO (BARBARA BECKER DONADELLI), PARA, NO PRAZO DE 5 DIAS,

CONTADOS DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO, COMPARECER, EM HO-

RÁRIO DE EXPEDIENTE, À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTAL

DO PARANÁ, MUNIDA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO CEAF-

MPPR, PARA A FORMALIZAÇÃO DE SUA ADMISSÃO AO ESTÁGIO.

Pontal do Paraná, PR, 27 de agosto de 2018.

GLADYSON SADAO ISHIOKA
Promotor de Justiça
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