
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA/PR

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

O  Promotor  de  Justiça,  Mateus  Ávila  Andrade  de  Azevedo,  no  uso  das

atribuições que lhe são conferidas, resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente edital que estabelece a classificação, gabarito e espelho de prova do

teste realizado para a seleção e admissão de estagiários de pós-graduação para atuar

junto à 3ª Promotoria de Justiça de Telêmaco Borba/PR.

CLASSIFICAÇÃO

Alexandra Clara Botareli Cesar 8,3

Julia de Freitas Camargo 7,2

Camila Viana Ribas 6,7

Natália Mendes Pesch 6,3

Bruna Letícia dos Santos Dobins 6,3

Eduardo José Acordi 6,1

Franciela Hamas 5,8

Larissa Moreira Wanusk 5,6

Kauane Natalie Carneiro 4,9

Matheus Vinicius Waldmann 4,6

Meg Francieli Svistun 4,2

Agnon Maycol Camargo 3,6

Na  forma  do  item  7.1  do  Edital  nº  01/2018,  esta  Promotoria  de  Justiça

entrará em contato com os classificados para realização de entrevista.



GABARITO E ESPELHO DE PROVA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A X X

B X X X

C X X X

D X X

01  –  Quais  são  as  principais  teorias  sobre  a  consumação  do  crime  de  furto?
Explique-as. Qual a mais aceita no Direito brasileiro?

Existem quatro teorias sobre o tema:

1ª) Contrectacio: segundo esta teoria, a consumação se dá pelo simples contato entre o
agente e a coisa alheia. Se tocou, já consumou.

2ª) Apprehensio (amotio): a consumação ocorre no momento em que a coisa subtraída
passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o
sujeito seja logo perseguido pela polícia ou pela vítima. Quando se diz que a coisa passou
para o poder do agente, isso significa que houve a inversão da posse. Por isso, ela é
também conhecida  como teoria  da  inversão  da  posse.  Vale  ressaltar  que,  para  esta
corrente,  o  furto  se consuma mesmo que o agente não fique com a posse mansa e
pacífica. A coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima (inversão da posse),
mas não é necessário que saia da esfera de vigilância da vítima (não se exige que o
agente tenha posse desvigiada do bem).

3ª) Ablatio: a consumação ocorre quando a coisa, além de apreendida, é transportada de
um lugar para outro.

4ª) Ilatio: a consumação só ocorre quando a coisa é levada ao local desejado pelo ladrão
para tê-la a salvo.

Qual foi a teoria adotada pelo STF e STJ?
A teoria da APPREHENSIO (AMOTIO), segundo a qual se considera consumado o delito
de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o
bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de
perseguição imediata.
Consuma-se o crime de FURTO com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve
espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa
e pacífica ou desvigiada.
STJ.  3ª  Seção.  REsp  1.524.450-RJ,  Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro,  julgado  em 14/10/2015
(recurso repetitivo) (Info 572).



02 – Discorra sobre paternidade socioafetiva.

A paternidade socioafetiva é protegida pelo ordenamento jurídico?
SIM. A socioafetividade é contemplada pelo art. 1.593 do Código Civil, que prevê:
Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra
origem.

Ao falar em "outra origem", o legislador permite que a paternidade seja reconhecida com
base em outras fontes que não apenas a relação de sangue. Logo, permite a paternidade
com fundamento no afeto. Assim, a paternidade socioafetiva é uma forma de parentesco
civil. Nesse sentido, confira o Enunciado nº 256 da III Jornada de Direito Civil do Conselho
da Justiça Federal:
Enunciado  256-CJF:  A posse  do  estado  de  filho  (parentalidade  socioafetiva)  constitui
modalidade de parentesco civil.

Quais são os requisitos para que se reconheça a filiação socioafetiva?
Para que seja reconhecida a filiação socioafetiva, é necessário que fiquem demonstradas
duas circunstâncias bem definidas:
a) vontade clara e inequívoca do apontado pai ou mãe socioafetivo de ser reconhecido(a),
voluntária e juridicamente, como tal (demonstração de carinho, afeto, amor); e
b) configuração da denominada “posse de estado de filho”, compreendida pela doutrina
como a presença (não concomitante) de tractatus (tratamento, de parte à parte, como
pai/mãe e filho); nomen (a pessoa traz consigo o nome do apontado pai/mãe); e fama
(reconhecimento pela família e pela comunidade de relação de filiação), que naturalmente
deve apresentar-se de forma sólida e duradoura.
STJ.  3ª  Turma.  REsp  1.328.380-MS,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  julgado  em
21/10/2014 (Info 552).

Adoção póstuma:
Existe algum dispositivo legal que pode ser invocado ao caso?
Pode ser aplicado, por analogia, o raciocínio previsto no art. 42, § 6º do ECA:
Art. 42 (...)
§ 6º A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de
vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença.

Vale ressaltar que o STJ adota uma interpretação ampliativa desse dispositivo e afirma
que em situações nas quais ficar  amplamente  demonstrada a inequívoca vontade de
adotar, é possível o deferimento da adoção póstuma mesmo que o adotante não tenha
dado início ao processo formal para tanto (STJ. 3ª Turma. REsp 1.326.728/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, julgado em 20/8/2013).

Dessa forma, ainda que o pai, em vida, não tenha formalizado o processo de adoção do
filho, isso pode ser reconhecido se ficar provado que havia entre eles uma ligação de
paternidade socioafetiva.

Existe uma relação direta entre a possibilidade de adoção post mortem com a filiação
socioafetiva, conforme já reconheceu o STJ:



(...) Para as adoções post mortem, vigem, como comprovação da inequívoca vontade do
de  cujus  em  adotar,  as  mesmas  regras  que  comprovam  a  filiação  socioafetiva:  o
tratamento do menor como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição. (...)
(STJ. 3ª Turma. REsp 1.217.415/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/06/2012).

Tal entendimento consagra a ideia de que o parentesco civil não advém exclusivamente
da origem consanguínea, podendo florescer da socioafetividade, o que não é vedado pela
legislação pátria, e, portanto, plenamente possível no ordenamento.

03 – Como se dá a obrigação alimentar avoenga?

Súmula  596-STJ:  A  obrigação  alimentar  dos  avós  tem  natureza  complementar  e
subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu
cumprimento pelos pais. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 08/10/2017, DJe 20/11/2017. 

04 – Discorra sobre internação provisória de adolescente infrator.

Artigos 108, e p.u., 121 a 125, 174, 184 e seguintes do ECA.

05 – O Ministério Público possui legitimidade para propor ação de alimentos? Em
quais casos? Há restrições?

Súmula  594-STJ:  O  Ministério  Público  tem  legitimidade  ativa  para  ajuizar  ação  de
alimentos em proveito  de criança ou adolescente independentemente do exercício  do
poder  familiar  dos pais,  ou  do fato  de  o  menor  se  encontrar  nas situações  de risco
descritas no art.  98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer outros
questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca.
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 25/10/2017, DJe 06/11/2017.

Telêmaco Borba, 1º de outubro de 2018.

Mateus Ávila Andrade de Azevedo
Promotor de Justiça
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