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ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO DO CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

MARANHÃO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA
CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e quinze, às doze horas e cinquenta minutos

com término às treze horas e cinquenta e cinco minutos, na sala do Colégio de

Procuradores de Justiça, Rua Oswaldo Cruz, n° 1396, Centro, São Luís/MA, reuniram-se

os membros da Comissão do Concurso para Ingresso na Carreira do Ministério Público

do Estado do Maranhão instituída pela Portaria n° 5386/2014-GPGJ, de vinte e seis de

fevereiro de dois mil e quatorze, que alterou o teor da Portaria n° 1233/2014-GPGJ,

estando presentes a Procuradora de Justiça Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro,

Presidente da Comissão, o-Procurador de Justiça Krishnamurti Lopes Mendes França, a

Promotora de Justiça Adélia Maria Souza Rodrigues Morais, o Promotor de Justiça

Francisco de Aquino da Silva, o Advogado Ivaldeci Rolim de Mendonça Júnior,

representante da OAB/MA. Estavam presentes os candidatos aprovados no certame, a

saber: Gabriele Gadelha Barboza de Almeida, João Viana dos Passos Neto, Felipe

Augusto Rotondo e Rodrigo Alves Cantanhede. PAUTA; Sessão pública em cumprimento

ao Mandado de Segurança número Processo n° 0009819-20.2014.8.10.0000, número de

Protocolo 052889/2014, impetrante Francisco de Assis Maciel Carvalho Júnior. Foram

declarados abertos os trabalhos pela Presidente da Comissão, a Procuradora de Justiça

Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro e a seguir foi lida a decisão liminar, proferida no

mandado de segurança supra citada, e, em seguida, apresentou-se a decisão da

COMISSÃO da forma que se segue: Após a análise da gravação audiovisual da prova

oral do impetrante, devidamente degravada, verificou-se que a nota atribuída pela banca

examinadora decorreu do conjunto das respostas dadas aos desdobramentos da questão

principal. Registrando que esses desdobramentos foram complementares a questão, não

fugindo do tema da respectiva questão, e ocorreram uma vez que o candidato não dava

resposta ou dava de forma incompleta ou errada, ou sem conhecimento técnico-jurídico

ínimo exigido de um candidato ern um concurso do nível de Promotor de Justiça. Por
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isso, no momento em que se fez a análise separadamente desses desdobramentos,

observou-se que o candidato apresentou um desempenho insuficiente para alcançar a

nota atribuída pelo examinador em seu conjunto, porém, não se pode reduzir a nota.

Desta forma, em cumprimento a decisão liminar proferida no Mandado de Segurança n°

0009819- 20.2014.8.10.0000, a Comissão considerou válidas as perguntas e respostas a

seguir descritas ipsis //tfer/s, por serem as que mais se aproximaram da resposta correia,

dando-lhes as notas respectivas que seguem ao final, ratificando-se, nesta oportunidade,

os fundamentos apresentados pelos examinadores na decisão de julgamento do recurso

do impetrante, devidamente homologada, na época, por esta Comissão.. Assim,

cumprindo-se assim a decisão liminar proferida no Mandado de Segurança n° 0009819-

20.2014.8.10.0000. DIREITO CIVIL - ASSUNTO - PONTO 33 - INVENTÁRIO,

ARROLAMENTO E PARTILHA. SONEGADOS. COLAÇÕES. PAGAMENTO DAS

DÍVIDAS. GARANTIA DOS QUINHÕES HEREDITÁRIOS. NULIDADE DA PARTILHA.

SOBREPARTILHA. PERGUNTA 1) " Em um processo de inventário, houve sonegação de

bens, porque não houve colação de todos os bens, etc. Mas ainda, no curso do

inventário, o inventariante tem o dever de prestar contas, na verdade, não faz, tem

alguma medida que você possa fazer em relação ao próprio inveníariante, quando ele

incorre nessa ausência de, com suas obrigações, o seu múnus de inventariante?"

RESPOSTA: "ele pode ser inclusive afastado da administração do inventário".

Examinadora: "Como é que chama esse afastamento?" RESPOSTA: "Não estou me

recordando". PERGUNTA 2) "(...) quando num inventário extrajudicial feita através de

escritura pública, né, na lei nova agora que que se vários herdeiros, não há interesse de

menores e nenhum tipo de impedimento, esses herdeiros transigem e um deles transfere,

é, toda a sua a sua cota, parte, seu quinhão hereditário aos outros, porque ele tem muitas

dívidas, né, muitas dívidas pessoais. É, há algum vfcio nessa partilha?" RESPOSTA:

"Sim, existe uma... Examinadora: "Qual a intenção, por exemplo, de um... de um herdeiro

que faz isso: deixa de receber a sua própria parte e transfere as outras?" Candidato: "Ah

tá!" Examinadora: "Por que tem de..." Candidato: "Sonegando, sonegando alguns bens

pra evitar futuro... futura execução que se perca..." Examinadora: "Que tipo de vício é\? Vícios, vícios,V vícios",.. RESPOSTA; "Dissimulação. Não?". DIREITO
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PROCESSUAL CIVIL. ASSUNTO - PONTO 5 - SUJEITOS DO PROCESSO. JUIZ.

PARTE. L1TISCONSÓRCIO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. MINISTÉRIO PÚBLICO

(PARTE E CUSTOS LEGIS). PERGUNTA 1) "Segundo o Art. 81 do Código de Processo

Civil, 'o Ministério Público exercerá o direito de ação, nos casos previstos em lei,

cabendo-lhe, no processo, os mesmos poderes e ónus que às partes'. Diante dessa

disposição, é, numa ação na qual seja a parte autora... Ministério Público é a parte

autora. Ministério Público parte autora. E possui prazo em dobro para recorrer?"

RESPOSTA: "Possui prazo em dobro para recorrer, sim". Examinador: "E... e pra

apresentar contra razões em recurso?" Candidato: "Também prazo dobrado...,

diferentemente do Processo Penal que o Ministério Público não tem prazo dobrado, só

no". PERGUNTA 2) "Nos termos do Art. 82 do Código de Processo Civil, 'Compete ao

Ministério Público Intervir nas causas em que há interesse público, evidenciadas pela

natureza da lide ou pela qualidade da parte.1, o quê que o senhor entende por interesse

público capaz de justificar a intervenção do Ministério Público no Processo Civil?"

RESPOSTA: "Interesse público quando estiver em jogo os direitos indisponíveis, em

jogo... quando eu falo do objeto da lide, pode envolver os direitos indisponíveis é, é

quanto aos menores, por exemplo, e quando, menorfor..." Examinador: "Mais ma..., mais

a questão do... interesse de menor é já tem outro dissídio, né, aqui só o interesse

público". Candidato: "É... interesse público, né?! É quando houveres, houverem...

interesse público quando houver em disputa em litígio, a... por exemplo, direito

fundamental, quando tiver direitos públicos indisponíveis, na verdade, o Ministério Público

tem que se manifestar, este que [NÃO COMPREENDIDO] a jurisprudência entendendo

aos interesse público, direitos indisponíveis na verdade, perdão". DIREITO PENAL -

PONTO 9 - CONFLITO APARANTE DE NORMAS. OBJETO DO CRIME. BEM

JURÍDICO. SUJEITO AT1VO E PASSIVO. PERGUNTA 1) "...explicasse o que se entende

pelos critérios ou pelos princípios da especialidade e da subsidiariedade do conflito

aparente de normas. RESPOSTA: "O princípio da especialidade do conflito aparente de

normas, a norma que regulamente a conduta com mais especíalizante, tipo as

especiaiizantes, se sobrepõe à norma que regulamente de forma geral , é... a conduta

irninosa tipificada em termo especial que afasta a aplicação da norma geral".
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Examinador: "Nas especializantes, quais, o que são essas especializantes no tipo?"

Candidato: "Elementares, elementares mais específicos...." Examinador: "Isso! E a

subsidiariedade?" Candidato: "A subsidiariedade, a... a subsidiariedade para... ela é, na

verdade, um tipo penal que serve como crime meio ou..." Examinador: "Esse é o outro..."

Candidato: "Concussão..." Examinador: "É, vamos lá, subsidiariedade, crime subsidiário

né? Pense em um crime subsidiário que cê lembra". Candidato: "Crime subsidiário..."

Examinador: "Pode vir expresso ou pode não vir expresso..." Candidato: "Ah, sim! O

princípio da subsidiariedade expressa quando a norma determina a aplicação do caso

concreto a outra norma... outra norma do mesmo ordenamento jurídico, ou do, do... de

mesma hierarquia ou não.... não estou muito...." Examinador: "São tipos de passagem

onde você, é... tem dois tipos em que um... um tipo já é de passagem para um concessão

do outro, então você deixa de aplicar o subsidi, pela subsidiariedade, você deixa de

aplicar aquele que é um meio de passagem para um crime mais grave, ham. Um exemplo

é a lesão corporal e homicídio, você não vai denunciar a lesão corporal e o homicídio".

Candidato: "Existem interpretações a respeito da subsidiariedade no caso do porte de

arma, do furto, do roubo, né? É... há interpretação de não aplicação desse princípio da

subsi... da subsidiariedade em casos de contextos diferentes". Examinador: "Contextos!"

Candidato: "Não!" Examinador: "Desígnios e autónomos". Candidato: "Desígnios e

autónomos". Examinador: "Situações diferentes". Candidato: "Autónoma na qual a arma

não foi adquirida exclusivamente para cometer um homicídio". Examinador: "Teria um

pouco mais a ver com a consunção isso, né? Seria o nosso próximo assunto. Você está

pensando na consunção e falando sobre o primeiro, o critério que subsidia ele. Vamos

falar sobre a consunção, agora na segunda parte". PERGUNTA 2) "O quê que a gente

pode entender como o critério da consunção pra gente não aplicar duas normas ao

mesmo fato?" RESPOSTA "O critério da consunção é quando uma norma serve de

passagem ou de forma de execução, é... regulamenta a execução do crime... faz o

agente... ultrapassa o crime inferior do crime, do crime... para atingir, para cometer

crimes..." Examinador: "Qual é a relação que tem dos crimes quando eu falo em critério

da consunção para absorver um e outro? Qual a relação entre um crime e outro? Pra

você dizer que um crim©\está absorvido pelojoiJtro pela consunção?" Candidato: "Acho
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que o dolo, o dolo do agente..." Examinador: "Não, tem um nome que a gente fala prós

crimes... a este crime é isto para com aquele, portanto eu não vou denunciar os dois, eu

vou denunciar só o... eu tenho um... eu porto uma arma ilegal e dou um disparo de arma

de fogo no meio da rua. Você vai... a punição pelo crime ou a denúncia é... não pode sair

pelo crime de porte ilegal e pelo crime de disparo, não tem sentido por causa do princípio

da consunção, por quê? O quê que a gente diz de um crime em relação ao outro, nesse

caso?" Candidato: "Um crime... uma conduta... elementar do outro crime. Do crime..."

Examinador: "Ela não é elementar. Não! A gente fala que um crime é meio para execução

do outro. Um crime meio e um crime fim. Era só você lembrar disso, que você ia

conseguir explicar o crime... o critério da consunção, tá?" Candidato: "Eu me confundi." .

Destarte, diante das respostas dadas pelo candidato, a Comissão decidiu aplicar as

seguintes notas: Direito Civil - Nota n° 1: 3,5 (três e meio) pontos; Nota n° 2: 2,5 (dois

e meio) pontos; Direito Processual Civil - Nota n° 1: 2,5 (dois e meio) pontos e Nota

n° 2: 2,5 (dois e meio) pontos; Direito Penal - Nota n° 1: 2,0 (dois) pontos e Nota n°

2: 250 (dois) pontos. Por fim, considerado cumprida a decisão liminar e nada mais

havendo a tratar, a Presidente da Comissão de Concurso, Terezinha de Jesus Anchieta

Guerreiro, deu por encerrada a presente sessão pública. E, para constar, foi lavrada a

presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os membros

tia Comissão de Concurso e, por mitn, Dr. Francisco de Aquino da Silva, Promotor de

Justiça e Secretário da Comissão, que a digitei.

São Luís (MA), 18 de mato de 2015.

Terezinha de Jesus Anchieta Guerrejro'\ r

Procuradora de JustiçaP / /
Presidente da Comissão do Conctírso/

Krishnamurti Lopes Mendes hrafiça
Procurador de Justiça

Membro Titular da Comissão de/Uoncurso
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Ivaideci Rolim de Mendonça Júnior
Advogado representante dc/OAB/MA
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Francisco de Aoiíirio íJ'a Silva
/ / ^^Promçtor dfe Justiça
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Secretário da Comissão do Concurso

"2015 -Ano Internacional da Luz"


