ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA O QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CURSO SUPERIOR – DIREITO
EDITAL Nº 01/2019 – CANELA

O PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANELA, responsável pelo
processo seletivo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Provimento nº 66/2011PGJ-RS, e com base no Regulamento do Programa de Estágios do Ministério Público do Estado
do Rio Grande do Sul, RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários
de nível superior do curso de Direito para atuarem junto à Promotoria de Justiça de Canela.
1. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTO
Cronograma de Atividades
Período de inscrições
Publicação da homologação das inscrições e divulgação do local
de realização das provas

Datas Previstas
De 21/10/2019 a 28/10/2019
30/10/2019

Aplicação das provas

05/11/2019 às 13h30min

Realização de entrevistas

07/11/2019 às 10h30min

Publicação do resultado e da classificação final

12/11/2019

1.1 Todas as instruções e avisos relativos ao presente processo seletivo serão divulgados por
meio de Edital no átrio da Promotoria de Justiça de Canela, localizada na Rua Dona Carlinda, nº
456, Bairro Centro, em Canela.
1.2 As datas constantes no cronograma de atividades poderão ser modificadas mediante prévio
aviso, por meio de Edital, disponibilizado no endereço mencionado no item anterior.
2. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
2.1 Poderão participar do presente Processo Seletivo somente os alunos devidamente
matriculados no curso de Ciências Jurídicas e Sociais/Direito de instituições de ensino
devidamente conveniadas com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.
2.1.1 A relação completa das instituições de ensino conveniadas encontra-se disponível
no local de inscrições e no sítio do Ministério Público na internet
(www.mp.rs.gov.br/estagios).
2.2 O candidato deverá estar devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, bem
como possuir, no mínimo, 16 (dezesseis) anos de idade e estar cursando, no mínimo, o 3º
semestre do curso.
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3. DAS VAGAS
3.1 Este Processo Seletivo destina-se à formação de cadastro de reserva para vagas que
venham a surgir na vigência deste Processo Seletivo.
3.2 A carga horária do estágio é de 30 (trinta) horas semanais.
3.3 O valor a ser pago a título de bolsa-auxílio, por hora efetivamente comprovada, é de R$6,41
(seis reais e quarenta e um centavos), acrescido de auxílio-alimentação, à razão de R$11,00
(onze reais) e auxílio-transporte, à razão de R$8,60 (oito reais e sessenta centavos), ambos por
dia de efetivo exercício do estágio, a serem pagos juntamente com a bolsa-auxílio do período.
4. DA INSCRIÇÃO
4.1 As inscrições ao processo seletivo estarão abertas no período de 21 de outubro de 2019 a
28 de outubro de 2019, e serão realizadas, exclusivamente, na Promotoria de Justiça
Canela, localizada na Rua Dona Carlinda, nº 456, Bairro Centro, fone (54) 3282-3005, das 09h
às 11h30min e das 13h às 17h30min.
4.2 A inscrição será formalizada mediante a entrega de:
4.2.1 Formulário Padrão de Inscrição (fornecido no local das inscrições);
4.2.2 cópia do documento oficial de identidade com foto.
4.3 No ato da inscrição o candidato deverá indicar o turno no qual pretende realizar o estágio.
4.4 Serão aceitas inscrições por procuração, sem a necessidade de reconhecimento de firma,
assumindo o candidato total responsabilidade pelas informações prestadas pelo seu procurador.
4.5 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da prova deverá
declará-lo no Formulário Padrão de Inscrição, no espaço reservado para esse fim, para que
sejam tomadas as providências necessárias com antecedência.
4.6 É de responsabilidade do candidato manter seu endereço eletrônico (e-mail) e telefones
atualizados para viabilizar os contatos necessários.
4.7 A inscrição implicará conhecimento das normas regentes do presente certame e aceitação
das regras e condições de sua realização.
5. DAS PROVAS
5.1 O processo seletivo será realizado, preferencialmente, na data constante no Cronograma de
Atividades e será aplicado a todos os candidatos que tenham suas inscrições homologadas.
5.2 O processo seletivo será composto de uma prova com 04 (quatro) questões objetivas e 02
(duas) questões discursivas, de no máximo 15 (quinze) linhas, no valor de 50 (cinquenta) pontos;
e de entrevista no valor de 50 (cinquenta) pontos, totalizando 100 (cem) pontos distribuídos
conforme quadro abaixo:
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Prova
Questões objetivas – Direito Penal
Questões objetivas – Processo Penal
Questões discursivas – conforme item 6.1
Entrevista pessoal

Número de
Questões
02
02
02
-

Valor da
Questão
05
05
15
-

Total de Pontos
10
10
30
50

5.3 As provas serão realizadas, preferencialmente, no dia 05/11/2019, às 13h30min, em local a
ser posteriormente divulgado, conforme Cronograma de Atividades.
5.4 O tempo de realização da prova será de 02 horas e o candidato deverá apresentar-se
portando comprovante de inscrição, documento oficial de identidade com foto e caneta
esferográfica de tinta preta ou azul.
5.5 Durante a realização da prova será permitida a consulta ao código penal e ao código de
processo penal (não comentado).
6. DO PROGRAMA
6.1 DIREITO PENAL: 1. Princípios constitucionais penais. 2. Teoria da norma penal: Conceito.
Estrutura. Interpretação. Integração. Analogia. Norma penal em branco. 3. Aplicação da lei
penal. Princípio da legalidade e princípios decorrentes. 4. Lei penal no tempo: Novatio legis
incriminadora. Abolitio criminis. Novatio legis in pejus. Novatio legis in mellius. Lei intermediária.
Conjugação de leis. Leis temporárias e excepcionais. Retroatividade e lei penal em branco.
Tempo do crime. 5. Conflito aparente de normas penais. Significado. Princípios regentes. 6.
Teoria Geral do Crime: Conceitos de crime (formal, material, analítico). O crime na teoria geral
do direito. Classificação dos crimes (materiais; formais e de mera conduta; instantâneos,
permanentes e de efeitos permanentes; comissivos, omissivos puros e omissivos impróprios;
simples, privilegiados e qualificados; de dano e de perigo; comuns, próprios e de mão própria;
qualificados pelo resultado e preterdolosos; unissubjetivos e plurissubjetivos; unissubsistentes e
plurissubsistentes; progressivos e progressão criminosa; habituais; de ação única e de ação
múltipla; complexos). 7. Tipo. Significado. Bem jurídico-penal. Funções. Tipos incriminadores e
não incriminadores. Tipos dolosos e tipos culposos. Tipo e tipicidade. Conceito de tipicidade.
Tipicidade formal e tipicidade material. Atipicidade. Princípios da adequação social, da
insignificância e da intervenção mínima. 8. Conduta punível: Teorias da conduta. Conceito,
características e elementos da conduta penalmente relevante. Ação e omissão. Relevância
penal da omissão. Caso fortuito e força maior. Sujeitos ativos e passivos da ação. A pessoa
jurídica como sujeito ativo de crime. 9. Resultado e nexo de causalidade: Significado de
resultado. Relação de causalidade. Teoria da equivalência das condições ou equivalência dos
antecedentes (conditio sine qua non). Causa superveniente. Omissão como causa do resultado.
10. Crime doloso: Teorias sobre o dolo. Conceitos e elementos do dolo. Dolo no CP. Espécies
de dolo (direto, indireto e alternativo; de dano e perigo, geral, genérico; específico). Tipo
subjetivo e elementos subjetivos do tipo. 11. Crime culposo: Conceito de culpa. Elementos do
crime culposo (conduta, dever objetivo de cuidado, resultado, previsibilidade e tipicidade).
Modalidades de culpa (imprudência, negligência e imperícia). Espécies de culpa (consciente e
inconsciente). Culpa e dolo eventual. Excepcionalidade do crime culposo. Erro de tipo. Erro
sobre a pessoa. Erro sobre o objeto. Erro na execução da ação. 12. Erro no direito penal:
Espécies. Efeitos jurídicos que produzem. 13. Antijuridicidade. Concepções doutrinárias formal,
material e unitária. Antijuridicidade e tipicidade. Antijuridicidade e culpabilidade. Causas legais e
supralegais de sua exclusão. 14. Estado de necessidade: Definição. Requisitos. Elemento
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subjetivo. Dever legal de enfrentar o perigo. Excesso. Estado de necessidade putativo. 15.
Legítima defesa: Conceito e fundamentos. Bens passíveis de proteção. Requisitos. Elemento
subjetivo. Excesso. Erro na execução da defesa. Legítima defesa recíproca. Provocação e
desafio. Legítima defesa entre garantes. Legítima defesa putativa. Legítima defesa e estado de
necessidade. 16. Estrito cumprimento de dever legal: Significado. Requisitos. Elemento
subjetivo. Excesso. Putativo. 17. Exercício regular de direito. Significado. Ofendículos. Violência
esportiva. Intervenções médicas e cirúrgicas. Excesso. 18. Consentimento do ofendido:
Significado. Efeitos na tipicidade e na antijuridicidade. Requisitos recomendados pela doutrina.
Excesso. 19. Culpabilidade: Teorias psicológica, psicológica-normativa e normativa pura.
Culpabilidade e aplicação da pena. Causas legais e supralegais de sua exclusão. 20.
Imputabilidade penal: Sistemas e conceito. Inimputabilidade e suas causas determinantes.
Semiimputabilidade ou culpabilidade diminuída. A emoção e a paixão. Actio liberae in causa.
Embriaguez. Emoção ou paixão e aplicação da pena. Menoridade no direito penal. 21. Erro de
proibição: Significado. Ausência de conhecimento da ilicitude e ignorância da lei. Possibilidade
de conhecimento da ilicitude do fato. Teorias do dolo e da culpabilidade. Erro de proibição direto,
indireto e mandamental. Erro de tipo e erro de proibição. Erro de tipo permissivo. Erro provocado
nas descriminantes putativas. 22. Inexigibilidade de conduta diversa: Significado. A exigibilidade
de obediência ao direito. Coação irresistível, obediência hierárquica, objeções da consciência e
desobediência civil. Inexigibilidade como causa autônoma supralegal de exclusão da
culpabilidade. 23. Crime consumado e crime tentado: Conceitos. Iter criminis. Natureza e
tipicidade da tentativa. Elementos, espécies, formas e fundamento da punibilidade da tentativa.
Desistência voluntária. Arrependimento eficaz. Arrependimento posterior. Crime impossível,
putativo e provocado. 24. Concurso de pessoas: Autoria e participação, conceitos, teorias e
requisitos. Co-autoria. Autoria mediata. Autoria colateral. Participação de menor importância e
cooperação dolosamente distinta. Concurso de pessoas em crime culposo. Concurso de
pessoas em crime omissivo. Teoria do domínio do fato. Circunstâncias comunicáveis.
Participação impunível. 25. Transação penal e suspensão condicional do processo. 26.
Concurso de crimes: Espécies (concurso material e formal). Crime continuado (definição;
natureza jurídica; teorias e requisitos. 27. Punibilidade: Causas extintivas (morte do agente;
anistia, graça e indulto; abolitio criminis; prescrição, decadência e perempção; renúncia e
perdão; retratação do agente; casamento do agente com a vítima; casamento da vítima com
terceiro; perdão judicial). Escusas absolutórias e condições objetivas de punibilidade. 28. Crimes
contra o patrimônio (arts. 155 a 183 do CP). 29. Crimes contra a dignidade sexual (arts. 213 a
234-B do CP). 30. Crimes contra fé pública (arts. 289 a 311-A do CP). 31. Crimes contra a
administração pública (arts. 312 a 359-H do CP). 38. Crimes de drogas (Lei n.º 11.343/2006 e
alterações). 32. Crimes hediondos (Lei n.º 8.072/90 e alterações). 33. Violência doméstica (Lei
n.º 11.340/2006 e alterações). 34. Crimes de trânsito (Lei nº 9.503/97 e alterações). 35. Estatuto
do desarmamento (Lei n.º 10.826/2003 e alterações). 36. Crime organizado (Lei n.º 12.850/2013)
e a Convenção de Palermo (Decreto nº 5.015/04). 37. Crimes contra crianças e adolescentes
(Lei nº 8.069/90 e alterações). 38. Súmulas em matéria penal do STF e do STJ.
DIREITO PROCESSUAL PENAL: Princípios gerais do processo: Princípios processuais
constitucionais e princípios do processo penal stricto sensu. Persecução criminal. O Inquérito
Policial: natureza, características, destinatário, finalidade, formas de início, critérios na produção
de provas no inquérito, valor probatório, vícios, prazos e conclusão. A incomunicabilidade e o
sigilo no sistema atual. Arquivamento do inquérito policial. Participação do Ministério Público no
curso do inquérito e investigações criminais presididas pelo Promotor de Justiça. O
procedimento policial nos juizados especiais criminais. O procedimento policial aplicável ao ato
infracional praticado por adolescente. Ação penal: características, espécies, princípios e prazos.
Condições da ação e pressupostos processuais. Ação penal pública incondicionada e
condicionada; ação penal privada; ação penal privada subsidiária da pública. Jurisdição e
competência. Princípios e características da jurisdição. Competências absoluta e competências
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relativas. Critérios para definição da competência: o lugar da infração, domicílio do réu, natureza
da infração, distribuição e prevenção. A prerrogativa de função. A prorrogação da competência.
A delegação. Conexão e continência: casos, regras aplicáveis e hipóteses de separação dos
processos. A perpetuatio jurisdictionis. A denúncia e a queixa-crime: requisitos formais,
aditamento, não-recebimento e rejeição. Causas extintivas da punibilidade impeditivas ou
extintivas da ação penal. Peculiaridades e institutos próprios das ações penais privada e pública
condicionada. Ação penal em crimes praticados por funcionários públicos. Prova penal. Sistemas
de apreciação. Princípios gerais de obtenção e produção da prova. Ônus da prova. Fases do
procedimento probante. Prova emprestada. Provas ilegais: provas ilegítimas, provas ilícitas e
provas ilícitas por derivação. Provas em espécie: perícias em geral e o exame de corpo de delito,
interrogatório, confissão, declarações do ofendido, testemunhas, reconhecimentos, acareações,
indícios e presunções, documentos e busca e apreensão. Interceptação telefônica. Restituição
de coisas apreendidas: pedido e incidente. Medidas assecuratórias. Incidente de insanidade
mental. Incidente de falsidade documental. Sujeitos processuais. O Juiz: condução do processo,
o impulso oficial e o poder de polícia. Hipóteses e conseqüências do impedimento e da
suspeição. O Ministério Público: funções no processo como parte e como fiscal. Estrutura. A
independência funcional e a postura institucional. Os impedimentos e a suspeição. Acusado e
seu defensor: citações, intimações, notificações, resposta e obrigatoriedade de comparecimento
aos atos. Garantias legais e constitucionais do acusado. A autodefesa. Delação premiada.
Curador. Assistente de acusação: legitimidade e oportunidade. O assistente habilitado e o nãohabilitado: faculdades processuais. Posição do Ministério Público diante do ingresso do
assistente. Prisão e liberdade provisórias. A prisão provisória: prisão em flagrante, prisão
preventiva, prisão temporária, prisão decorrente da pronúncia e da sentença condenatória
recorrível. Prisão especial. Liberdade provisória: espécies e requisitos. A fiança: admissibilidade,
inadmissibilidade e institutos. Procedimentos: espécies de procedimento. Procedimento comum.
Procedimento sumário. Procedimento Comum: ordinário, sumário e sumaríssimo. Procedimentos
especiais: procedimento dos crimes praticados por funcionário público, procedimento dos crimes
contra a honra. Procedimento de apuração dos crimes de drogas. Procedimento para infrações
penais que caracterizem violência doméstica ou familiar contra a mulher. Procedimento nos
delitos de trânsito. Normas pertinentes, atos chamatórios (citações e intimações) e
peculiaridades de cada rito. Procedimento dos Juizados Especiais Criminais (Leis n.º 9.099/95 e
10.259/01). O juízo comum: hipóteses de remessa dos autos do juizado especial criminal para o
juízo comum e a desclassificação, no juízo comum, para infração de menor potencial ofensivo.
Sistema recursal nos Juizados Especiais Criminais. Nulidades. Vícios processuais. A
inexistência. A irregularidade. As nulidades em geral: nulidades absolutas e relativas. Princípios
e sistemas. Nulidade por incompetência do juízo. Vícios no inquérito policial e conseqüências
decorrentes. Recursos em geral: Pressupostos. Espécies. Efeitos devolutivo, regressivo,
translativo, extensivo dos recursos. O princípio da fungibilidade recursal e o princípio da
convolação. Recursos em espécie: Recurso em sentido estrito, apelação, embargos
declaratórios, embargos infringentes e de nulidade, a carta testemunhável. Ações autônomas de
impugnação. Habeas corpus.

7. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO
7.1 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem aproveitamento igual ou
superior a 50% (cinquenta por cento) dos pontos atribuídos ao conjunto de questões objetivas e
discursivas, assim como aproveitamento igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) dos
pontos atribuídos à entrevista pessoal.
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7.2 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos
candidatos, com indicação do turno optado.
7.3 Em caso de empate na classificação, terá preferência o candidato de maior idade,
considerando-se dia, mês e ano de nascimento.
7.4 O resultado final do processo seletivo será divulgado no local indicado no item 1.1 na data
prevista no Cronograma de Atividades.
8. DA CONVOCAÇÃO
8.1 A convocação será realizada por meio do e-mail informado pelo candidato no momento da
inscrição, seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação e o turno indicado pelo candidato
no ato da inscrição.
8.2 O candidato convocado deverá comparecer no local informado no ato de convocação
nos 5 (cinco) dias subseqüentes à data de encaminhamento do e-mail de convocação
mencionado no item anterior, para manifestar seu interesse pela vaga. Após transcorrido esse
prazo, o candidato será considerado desistente do processo seletivo.
8.3 No caso do candidato convocado não atender ao disposto no item anterior ou, se atender,
recusar a vaga, será providenciada a convocação do próximo candidato da lista de classificação.
8.4 É responsabilidade do candidato comunicar, por meio escrito, a alteração do endereço
eletrônico (e-mail) sob pena de desclassificação do processo seletivo decorrente do não
atendimento à convocação formulada por meio do citado endereço eletrônico.
9. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO
9.1 Para investidura no Programa de Estágios do Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Sul, o candidato deverá:
9.1.1 estar regularmente matriculado em instituição de ensino credenciada pelo
Ministério Público;
9.1.2 possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos;
9.1.3 apresentar certidão negativa criminal da Justiça Comum Estadual e Federal,
quando maior de 18 (dezoito) anos;
9.1.4 comprovar, por meio de atestado médico, a aptidão para o desempenho do
estágio, conforme determina o art. 16 da Resolução nº 42 do CNMP;
9.1.5 não ter esgotado o tempo máximo de estágio no âmbito do Ministério Público, no
caso da readmissão de estudante;
9.1.6 não estar exercendo atividades relacionadas com a advocacia e com funções
judiciárias e policiais, bem como atividades de juiz leigo e de conciliador dos Juizados
Especiais;
9.1.7 inexistir impedimento por parte da instituição de ensino à prática do estágio
curricular.
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9.2 É vedada ao estagiário a realização de estágio sob orientação ou supervisão, diretamente
subordinado a membros do Ministério Público ou a servidor investido em cargo de
assessoramento, chefia e direção que lhe seja cônjuge, companheiro ou parente até terceiro
grau, inclusive.

10. DA CONTRATAÇÃO
10.1 A aprovação não gera direito à contratação do candidato, podendo ser realizada, ou não,
conforme a necessidade, a conveniência e a oportunidade, a critério do responsável pelo
processo seletivo, observada sempre a disponibilidade de vaga.
10.2 A contratação, sem vínculo empregatício, dar-se-á com a assinatura do Termo de
Compromisso de Estágio, firmado entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, o
estagiário e a instituição de ensino conveniada.
10.3 Documentos a serem apresentados para o ingresso no Programa de Estágios do Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Sul:
10.3.1 Formulário Cadastral, nos termos do modelo constante no ANEXO III do
Provimento nº72/2009-PGJ-RS;
10.3.2 atestados de matrícula e semestralidade, originais e atualizados, fornecidos pela
instituição de ensino;
10.3.3 documento original fornecido pela instituição de ensino, informando a relação das
disciplinas matriculadas;
10.3.4 Formulário de Declaração de Conta-corrente no Banrisul, nos termos do modelo
apresentado no ANEXO IV do Provimento nº72/2009-PGJ-RS;
10.3.5 certidão negativa criminal da Justiça Comum Estadual e Federal, para estudante
maior de 18 (dezoito) anos;
10.3.6 fotocópia do documento oficial de identidade;
10.3.7 fotocópia do CPF;
10.3.8 Formulário de Declaração de Bens, nos termos do modelo constante no ANEXO
V do Provimento nº72/2009-PGJ-RS;
10.3.9 atestado médico que comprove a aptidão para a realização do estágio;
10.3.10 uma (01) foto 3x4 recente;
10.3.11 fotocópia do documento oficial de identidade do responsável legal, para
estudante menor de 18 (dezoito) anos.
10.4 Os documentos referidos nos itens “10.3.1”, “10.3.2”, “10.3.3”, “10.3.4”, “10.3.5”, “10.3.8” e
“10.3.9” somente serão aceitos se originais, sendo vedada a apresentação de documentos
emitidos pela Internet, salvo aqueles que possuam código de autenticidade eletrônica.
10.5 Os documentos mencionados nos itens “10.3.1”, “10.3.4” e “10.3.8” deverão ser firmados
pelo responsável legal do estudante menor de 18 (dezoito) anos, cuja identificação será
comprovada por meio do documento solicitado no item “10.3.11”.
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10.6 Os formulários citados no item 10.3 serão fornecidos pelo responsável pelo processo
seletivo no momento da contratação.
10.7 A não apresentação de qualquer um dos documentos relacionados no item 10.3, a
incompatibilidade destes com as informações prestadas no Formulário Padrão de Inscrição ou o
não cumprimento dos requisitos previstos no item 9.1, levará a eliminação do candidato do
processo seletivo.
10.8 Será considerado desistente o candidato convocado que não apresentar os documentos
mencionados no item 10.3 no prazo de 15 (quinze) dias da manifestação do interesse pela vaga.
10.9 Transcorrido o prazo estabelecido no item anterior, será providenciada a convocação do
próximo candidato da lista de classificação.
11. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
11.1 Este processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de divulgação do
resultado final.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as instruções, convocações e
avisos relativos ao presente processo seletivo.
12.2 A aprovação e a classificação nesse processo seletivo geram para o candidato apenas
expectativa de direito à contratação.
12.3 Os casos omissos serão dirimidos com a apresentação de requerimento escrito dirigido ao
responsável pelo processo seletivo.
Canela, 16 de outubro de 2019.

PAULO EDUARDO DE ALMEIDA VIEIRA,
Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Canela,
Responsável pelo Processo Seletivo.

PUBLICADO EM 17/10/2019

