ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CARGO DE “DELEGADO DE POLÍCIA”
QUESTÕES DA PROVA DISCURSIVA
DIREITO PENAL
1ª QUESTÃO
Uma das mais acaloradas discussões na teoria do crime reside na forma como se desenvolve o
conceito de conduta. Dentro dessa perspectiva, como a Teoria Clássica e Teoria Finalista
desenvolvem o tema? Aponte também, em cada uma delas, a posição do dolo e da culpa dentro do
conceito analítico de crime.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
2ª QUESTÃO
No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, responda de forma fundamentada:
Levando em consideração a já consagrada classificação das “velocidades do direito penal”, que leva
em consideração o tempo que o Estado leva para punir o infrator, em qual dessas “velocidades” se
situa o rito dos Juizados Especiais Criminais?
Quais são as hipótese de modificação da competência dos Juizados Especiais Criminais previstas na
Lei 9.099/95? Relacione-as com os seus princípios informadores.
DIREITO CONSTITUCIONAL
3ª QUESTÃO
Uma das clivagens mais importantes da teoria constitucional contemporânea é a que distingue as
concepções procedimentalistas das substancialistas. Com base nesse debate, aponte como tais
teorias discutem o papel da constituição na sociedade e o espaço adequado da jurisdição
constitucional. Qual seria a postura de um tribunal constitucional diante de um tema polêmico como o
aborto (sem entrar na questão de mérito)?
PEÇA PRÁTICA
4ª QUESTÃO
Juliana, aos 18 anos, desempregada e sem ter concluído o ensino médio, morando ainda na casa da
sua avó, na periferia de Piúma no Espírito Santo, conheceu, através de um aplicativo de encontros,
Rafael, com 24 anos, que era empregado com carteira assinada numa rede de lanchonetes.
Juliana e Rafael iniciaram um relacionamento afetivo e, após alguma resistência de Jacira, avó de
Juliana, decidiram morar juntos sob o mesmo teto. Como não tinham condições financeiras de alugar
uma casa, foram morar na casa de Jacira.
Com apenas dois meses de relacionamento, Juliana descobriu que estava grávida de outro parceiro.
Rafael, porém, decidiu não se separar de Juliana, que informou não saber exatamente quem seria o
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pai da criança, pois antes de começar a morar com o Rafael havia se relacionado sexualmente com
vários homens.
Com a notícia da gestação, a convivência do casal foi-se tornando difícil, em especial por causa da
barriga de Juliana, que estava crescendo por conta da gravidez, o que gerava comentários da
vizinhança. Agressões verbais e empurrões entre o casal passaram a fazer parte da rotina do casal.
Na mesma época, Jacira, que tinha 66 anos de idade, teve sua aposentadoria suspensa, pois o INSS
suspeitou que os documentos que instruíram o pedido poderiam ser falsos. Com a suspensão da
aposentadoria, a casa passou a contar apenas com o salário de Rafael. Em função disso, ele passou
a ser agressivo também com Jacira, dizendo por diversas vezes que ela deveria fazer as suas
vontades, já que ele sustentava sozinho a casa. Dizia que Jacira deveria fazer o papel de cozinhar,
lavar e passar suas roupas.
Na manhã de 29 de julho de 2019, um sábado, após voltarem de uma festa ocorrida na noite anterior,
Juliana e Rafael tiveram uma discussão mais severa, sobre a gravidez de Juliana.
Grávida de 7 meses, saturada com as críticas e grosseria do companheiro, motivadas pelos inúmeros
comentários ouvidos na noitada, Juliana trancou-se no banheiro chorando copiosamente e se dizendo
arrependida de morar com ele.
Após arrombar com um pontapé a porta, Rafael descontrolou-se e passou a surrar sua companheira.
Com socos no rosto, Rafael agrediu Juliana, que caiu ao chão desmaiada.
Em meio à discussão, Jacira apareceu para tentar proteger sua neta. Com muita raiva, Rafael pegou
uma arma de fogo, um revólver calibre 38, que havia comprado numa feira em Cachoeiro de Itapemirim
há dois anos, com o objetivo de cuidar da sua própria proteção, e desferiu três tiros à queima-roupa
contra Jacira, dizendo que ela não tinha o direito de intervir na sua relação com Juliana, pois não
sustentava a casa. Dona Jacira faleceu no hospital para o qual foi levada pelos vizinhos que a
socorreram.
Dois vizinhos, Antônio e Muriel, que estavam em casa no momento dos fatos, apareceram para prestar
socorro, após ouvir a discussão seguida de tiros. Porém, assim que tiveram a notícia do falecimento
de uma das vítimas, com medo de Rafael, deixaram o bairro temendo por suas vidas.
Juliana foi internada em estado grave e sofreu aborto decorrente da gravidade das agressões, mas
sobreviveu sem sequelas. Rafael fugiu deixando no local do crime a arma de fogo utilizada.
A Polícia Civil foi acionada e na casa encontrou também 1 papelote de cocaína com um terço apenas
do conteúdo, guardado numa pasta que continha também alguns documentos de Rafael.
Diante dos fatos narrados, na qualidade de Delegado de Polícia Civil responsável por tomar as
providências legais para formalizar o início da investigação, você deverá elaborar o procedimento
policial necessário à apuração do fato.
Rio de Janeiro, 24/09/2019
Instituto Acesso
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