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ADENDOS À JUSTIFICATIVA 
 
Devido à omissão de respostas no relatório de justificativas para manutenção e/ou 
alteração das notas preliminares da Prova Discursiva, alguns recursos não tiveram suas 
respostas publicadas. Por isso, seguem abaixo as respectivas respostas, separadas por 
matéria.  
 

DIREITO PENAL – QUESTÃO 05 
 
INSCRIÇÃO: 44501105696 – PROTOCOLO: 44511196832. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro as razões recursais. O candidato não abordou teoria nenhuma e a pergunta era bem 
objetiva: indagava qual era a teoria - já apontando ser estrangeira, qual sua origem, sua 
aplicabilidade, substrato e requisitos, devendo o candidato, obrigatoriamente, abordar aspectos 
doutrinários e jurisprudenciais (vide texto da própria questão). O candidato não abordou nenhum 
dos itens solicitados, logo, sua resposta não pode ser avaliada sob nenhum aspecto.   
 
INSCRIÇÃO: 44501122647 – PROTOCOLO: 44511198126. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro as razões recursais. O candidato não apresentou a teoria que se propõe a analisar a 
configuração do aspecto subjetivo de conduta tipificada na lei de lavagem de dinheiro e nenhum 
dos itens que se referem a ela, conforme consta na questão proposta. 
 
INSCRIÇÃO: 44501127497 – PROTOCOLO: 44511197525. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro as razões recursais. A questão era bastante clara: exigia que o candidato indicasse a 
teoria, sua origem, aplicabilidade, substrato teórico, requisitos e fundamentasse tudo doutrinária 
e jurisprudencialmente (ou seja, na parte jurisprudencial, a partir da análise de casos concretos). 
A resposta apresentada não apresenta nenhum dos elementos propostos. 
 
INSCRIÇÃO: 44501121027 – PROTOCOLO: 44511198776. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Deixo de acolher as razões recursais. A questão proposta era bastante clara, exigindo que o 
candidato indicasse a teoria, sua origem, sua aplicabilidade, substrato teórico, requisitos, 
fundamentando tudo com embasamento doutrinário e jurisprudencial (nesse último aspecto, 
somente para restar extreme de dúvidas, com base em casos concretos já analisados). Nada 
disso foi suscitado pelo candidato, de tal forma que não há como avaliar sua resposta. Tempo 
insuficiente não pode ser argumento para justificar resposta diversa da pergunta formulada, até 
mesmo porque se o candidato teve tempo para escrever algo completamente diverso ao 
postulado, teria tido tempo para desenvolver a resposta, conforme a pergunta proposta. 
 
INSCRIÇÃO: 44501136653 – PROTOCOLO: 44511198865. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Deixo de acolher as razões recursais. O candidato explanou sobre outros aspectos afetos ao 
crime de lavagem de dinheiro, sem abordar um único aspecto da questão proposta, nos termos 
de seu enunciado. 
 
INSCRIÇÃO: 44501122719 – PROTOCOLO: 44511198536. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro, pois o edital é claro: Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da 
Prova Discursiva quando: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal 



que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) 
manuscrita em letra ilegível e/ou incompreensível ou com outro meio que não o determinado 
neste Edital; e) fugir ao tema proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização 
textual ou atentar contra o pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre 
letras, palavras, linhas, parágrafos e/ou margens. Não há como realizar a correção da parte de 
língua portuguesa, justamente porque a questão foi zerada. 
 
INSCRIÇÃO: 44501117378 – PROTOCOLO: 44511197791. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro. O edital é claro: Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova 
Discursiva quando: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal que, de 
alguma forma, possibilite a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) manuscrita em 
letra ilegível e/ou incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; e) 
fugir ao tema proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou 
atentar contra o pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, 
palavras, linhas, parágrafos e/ou margens. Não há como ser corrigida a parte referente à língua 
portuguesa. 
 
INSCRIÇÃO: 44501136274 – PROTOCOLO: 44511198373. NOTA 0,0 MANTIDA. 
A examinadora efetivamente, embora tenha empreendido esforços nesse sentido, não 
compreende a letra da candidata.  
 
INSCRIÇÃO: 44501104697 – PROTOCOLO: 44511198544. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro, o edital é claro: Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova 
Discursiva quando: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal que, 
de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) manuscrita 
em letra ilegível e/ou incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; 
e) fugir ao tema proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou 
atentar contra o pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, 
palavras, linhas, parágrafos e/ou margens. Não há como ser corrigido o item relativo à língua 
portuguesa. 
 
INSCRIÇÃO: 44501131458 – PROTOCOLO: 44511199038. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro, o edital é claro: 
Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova Discursiva quando: a) for 
assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite 
a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) manuscrita em letra ilegível e/ou 
incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; e) fugir ao tema 
proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o 
pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, palavras, linhas, 
parágrafos e/ou margens. O candidato deveria ter abordado uma teoria, o candidato não aponta 
nenhuma teoria, logo, não pode ter sua questão corrigida e nem a parte relativa à língua 
portuguesa. 
 
INSCRIÇÃO: 44501117392 – PROTOCOLO: 44511198289. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro, o edital é claro: Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova 
Discursiva quando: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal que, de 
alguma forma, possibilite a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) manuscrita em 
letra ilegível e/ou incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; e) 
fugir ao tema proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou 
atentar contra o pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, 
palavras, linhas, parágrafos e/ou margens. O candidato deveria ter abordado uma teoria, o 
candidato não aponta nenhuma teoria, logo, não pode ter sua questão corrigida e nem a parte 
relativa à língua portuguesa. 
 
INSCRIÇÃO: 44501119021 – PROTOCOLO: 44511198416. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro, o edital é claro: Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova 
Discursiva quando: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal que, de 
alguma forma, possibilite a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) manuscrita em 
letra ilegível e/ou incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; e) 
fugir ao tema proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou 



atentar contra o pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, 
palavras, linhas, parágrafos e/ou margens. O candidato deveria ter abordado uma teoria, o 
candidato não aponta nenhuma teoria, logo, não pode ter sua questão corrigida e nem a parte 
relativa à língua portuguesa. 
 
INSCRIÇÃO: 44501115048 – PROTOCOLO: 44511198127. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro, o edital é claro: Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova 
Discursiva quando: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal que, de 
alguma forma, possibilite a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) manuscrita em 
letra ilegível e/ou incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; e) 
fugir ao tema proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou 
atentar contra o pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, 
palavras, linhas, parágrafos e/ou margens. O candidato deveria ter abordado uma teoria, porém, 
não aponta nenhuma teoria, limitando-se a discorrer acerca do crime de lavagem de dinheiro, 
logo, não pode ter sua questão corrigida e nem a parte relativa à língua portuguesa. 
 
INSCRIÇÃO: 44501115102 – PROTOCOLO: 44511197794. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro as razões recursais. O questionamento era direto, indagava acerca de uma teoria de 
origem estrangeira, sua origem, aplicabilidade, substrato, requisitos e exigia, por fim, que o 
candidato utilizasse argumentos doutrinários e da jurisprudência, o que não aconteceu no 
presente caso, razão pela qual, não há como ser atribuída a nota correspondente. 
 
INSCRIÇÃO: 44501114286 – PROTOCOLO: 44511198448. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro as razões recursais. Não avaliei o conteúdo da questão, de acordo com o item indicado 
do edital. No entender da avaliadora, a prova foi anulada (ao menos nessa questão). O edital é 
bastante claro nesse sentido. 
 
INSCRIÇÃO: 44501129733 – PROTOCOLO: 44511197195. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro, o edital é claro: Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova 
Discursiva quando: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal que, de 
alguma forma, possibilite a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) manuscrita em 
letra ilegível e/ou incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; e) 
fugir ao tema proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou 
atentar contra o pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, 
palavras, linhas, parágrafos e/ou margens. O candidato deveria ter abordado uma teoria, o 
candidato não aponta nenhuma teoria, logo, não pode ter sua questão corrigida e nem a parte 
relativa à língua portuguesa. 
 
INSCRIÇÃO: 44501128894 – PROTOCOLO: 44511198812. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro, o edital é claro: Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova 
Discursiva quando: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal que, de 
alguma forma, possibilite a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) manuscrita em 
letra ilegível e/ou incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; e) 
fugir ao tema proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou 
atentar contra o pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, 
palavras, linhas, parágrafos e/ou margens. O candidato deveria ter abordado uma teoria, o 
candidato não aponta nenhuma teoria, logo, não pode ter sua questão corrigida e nem a parte 
relativa à língua portuguesa. 
 
INSCRIÇÃO: 44501119873 – PROTOCOLO: 44511197783. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro, o edital é claro: Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova 
Discursiva quando: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal que, de 
alguma forma, possibilite a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) manuscrita em 
letra ilegível e/ou incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; e) 
fugir ao tema proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou 
atentar contra o pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, 
palavras, linhas, parágrafos e/ou margens. O candidato deveria ter abordado a teoria da cegueira 
deliberada, já que o enunciado pedia que fosse apontada a teria utilizada para a configuração de 
algumas condutas. Logo, não pode ter sua questão corrigida e nem a parte relativa à língua 
portuguesa. 



 
INSCRIÇÃO: 44501119946 – PROTOCOLO: 44511198768. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro, o edital é claro: Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova 
Discursiva quando: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal que, de 
alguma forma, possibilite a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) manuscrita em 
letra ilegível e/ou incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; e) 
fugir ao tema proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou 
atentar contra o pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, 
palavras, linhas, parágrafos e/ou margens. O candidato deveria ter abordado uma teoria, o 
candidato não aponta nenhuma teoria, logo, não pode ter sua questão corrigida e nem a parte 
relativa à língua portuguesa. 
 
INSCRIÇÃO: 44501134538 – PROTOCOLO: 44511198657. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro, a teoria que se amoldava à resposta era a teoria da cegueira deliberada. O edital é claro: 
Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova Discursiva quando: a) for 
assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite 
a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) manuscrita em letra ilegível e/ou 
incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; e) fugir ao tema 
proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o 
pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, palavras, linhas, 
parágrafos e/ou margens. O candidato deveria ter abordado uma teoria, porém, não aponta 
nenhuma teoria, limitando-se a discorrer acerca do crime de lavagem de dinheiro, logo, não pode 
ter sua questão corrigida e nem a parte relativa à língua portuguesa. 
 
INSCRIÇÃO: 44501102267 – PROTOCOLO: 44511198885. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro, o edital é claro: Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova 
Discursiva quando: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal que, de 
alguma forma, possibilite a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) manuscrita em 
letra ilegível e/ou incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; e) 
fugir ao tema proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou 
atentar contra o pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, 
palavras, linhas, parágrafos e/ou margens. O candidato deveria ter abordado a teoria da cegueira 
deliberada, já que o enunciado pedia que fosse abordada a teoria estrangeira que tratasse acerca 
da configuração de algumas condutas como crime de lavagem de dinheiro, logo, não pode ter 
sua questão corrigida e nem a parte relativa à língua portuguesa. 
 
INSCRIÇÃO: 44501109606 – PROTOCOLO: 44511198662. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro, o edital é claro: Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova 
Discursiva quando: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal que, de 
alguma forma, possibilite a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) manuscrita em 
letra ilegível e/ou incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; e) 
fugir ao tema proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou 
atentar contra o pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, 
palavras, linhas, parágrafos e/ou margens. O candidato deveria ter abordado uma teoria, porém, 
não aponta nenhuma teoria, limitando-se a discorrer acerca do crime de lavagem de dinheiro, 
logo, não pode ter sua questão corrigida e nem a parte relativa à língua portuguesa. 
 
INSCRIÇÃO: 44501106775 – PROTOCOLO: 44511196834. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro, o edital é claro: Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova 
Discursiva quando: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal que, de 
alguma forma, possibilite a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) manuscrita em 
letra ilegível e/ou incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; e) 
fugir ao tema proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou 
atentar contra o pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, 
palavras, linhas, parágrafos e/ou margens. O candidato deveria ter abordado uma teoria, porém, 
não aponta nenhuma teoria, limitando-se a discorrer acerca do crime de lavagem de dinheiro, 
logo, não pode ter sua questão corrigida e nem a parte relativa à língua portuguesa. 
 
 
 



INSCRIÇÃO: 44501122569 – PROTOCOLO: 44511198852. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro, o edital é claro: Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova 
Discursiva quando: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal que, de 
alguma forma, possibilite a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) manuscrita em 
letra ilegível e/ou incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; e) 
fugir ao tema proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou 
atentar contra o pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, 
palavras, linhas, parágrafos e/ou margens. O candidato deveria ter abordado uma teoria, porém, 
não aponta nenhuma teoria, limitando-se a discorrer acerca do crime de lavagem de dinheiro, 
logo, não pode ter sua questão corrigida e nem a parte relativa à língua portuguesa. 
 
INSCRIÇÃO: 44501128336 – PROTOCOLO: 44511196689. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro, o edital é claro: Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova 
Discursiva quando: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal que, de 
alguma forma, possibilite a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) manuscrita em 
letra ilegível e/ou incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; e) 
fugir ao tema proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou 
atentar contra o pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, 
palavras, linhas, parágrafos e/ou margens. O candidato deveria ter abordado uma teoria, porém, 
não aponta nenhuma teoria, limitando-se a discorrer acerca do crime de lavagem de dinheiro, 
logo, não pode ter sua questão corrigida e nem a parte relativa à língua portuguesa. 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO – QUESTÃO 09 
 
INSCRIÇÃO: 44501124775 – PROTOCOLO: 44511194644. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro o presente recurso, diante da impossibilidade de avaliar a resposta do candidato. 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL – QUESTÃO 06 
 
INSCRIÇÃO: 44501102630 – PROTOCOLO: 44511198188. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Indefiro. Questão respondida fora da sua respectiva Folha Definitiva. 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL – QUESTÃO 07 
 
INSCRIÇÃO: 44501128336 – PROTOCOLO: 44511196691. NOTA 0,0 MANTIDA. 
Não há como realizar a correção da parte gramatical, visto que o tema solicitado não foi 
enfrentado no conteúdo técnico. 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL – QUESTÃO 09 
 
INSCRIÇÃO: 44501131458 – PROTOCOLO: 44511199058. NOTA 0,0 MANTIDA. 
O que está escrito está ininteligível. 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL – QUESTÃO 07 
 
INSCRIÇÃO: 44501121027 – PROTOCOLO: 44511198732. NOTA 0,0 ALTERADA PARA 0,5. 
O candidato citou que, muitas vezes, o Estado não consegue estruturar esses direitos 
fundamentais previstos, motivo pelo qual não podem ser plenamente exercidos pelos cidadãos. 
 
INSCRIÇÃO: 44501119159 – PROTOCOLO: 44511198921. NOTA 0,0 ALTERADA PARA 0,5. 
O candidato chegou a citar o conjunto de ações de todos entes estatais no sentido de se 
superarem tais violações a direitos fundamentais 
 

DIREITO PENAL – QUESTÃO 05 
 
INSCRIÇÃO: 44501129912. PROTOCOLO: 44511196884. NOTA 0,0 ALTERADA PARA 0,5.  
Com relação à resposta apresentada, o edital é claro, no seguinte sentido: 
Item 3.18: O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova Discursiva quando: a) for 
assinada fora do local apropriado; b) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite 
a identificação do candidato; c) estiver em branco; d) manuscrita em letra ilegível e/ou 



incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; e) fugir ao tema 
proposto; f) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o 
pudor; g) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, palavras, linhas, 
parágrafos e/ou margens. No entanto, o candidato demonstra conhecimento, tendo abordado 
aspectos doutrinários e jurisprudenciais, razão pela qual, valoro sua resposta, nesse tópico. 
 
INSCRIÇÃO: 44501122449 – PROTOCOLO: 44511198462. NOTA 0,0 ALTERADA PARA 0,6.  
Revisando a resposta apresentada pelo candidato, verifico que ele apontou, entre as linhas 27 a 
30 de sua resposta, a origem da teoria da cegueira deliberada, devendo ser-lhe atribuída nota 
para esse tópico do espelho. Assim, tendo a questão corrigida na parte técnica, também pode 
ser corrigida a parte de língua portuguesa, conforme segue. No mais, o candidato não aponta 
nenhum outro item do espelho, limitando-se a estabelecer aspectos genéricos acerca do crime 
de lavagem de dinheiro e da legislação correspondente. 
 

RECURSOS COM DIVERGÊNCIA DE NOTA NAS JUSTIFICATIVAS 
 
Os recursos abaixo, da matéria Direito Penal, referentes às questões 01 e 04, já publicados 
nas justificativas para manutenção e/ou alteração das notas preliminares da Prova 
Discursiva, por conta de um arredondamento automático feito na geração do relatório das 
justificativas, estão sendo atualizados juntamente com a nota correta atribuída em cada 
item. Cabe ressaltar que o somatório da nota está de acordo com o peso atribuído em cada 
item, segundo o espelho das respostas das questões, ou seja, o arredondamento da nota 
NÃO foi considerado para o resultado da nota final do candidato, que se mantém como a 
nota definitiva divulgada.  
 

DIREITO PENAL – QUESTÃO 01 
 
40 - PROTOCOLO (44511196959) - INSCRIÇÃO (44501128914) 
ITEM 7 - NOTA 0,025 MANTIDA. Indefiro. O candidato recebeu pontuação por ter apontado a 
questão da gravidez de Amada. Entretanto, não apontou a consequência advinda em caso de 
morte do feto, juntamente com a gestante. Assim, correta a pontuação parcial que lhe foi atribuída 
para o item. Observo que a questão pedia que o candidato analisasse todos os aspectos trazidos 
pela hipótese fática hipotética. 
 
62 - PROTOCOLO (44511197175) - INSCRIÇÃO (44501123609) 
ITEM 9 - NOTA 0,00 ALTERADA PARA 0,125. Acolho parcialmente as razões apresentadas, 
para atribuir pontuação ao candidato, mesmo que sua resposta tenha sido incompleta. 
 
91 - PROTOCOLO (44511197430) - INSCRIÇÃO (44501128894) 
ITEM 7 - NOTA 0,025 MANTIDA. Indefiro. O candidato recebeu pontuação parcial para sua 
resposta, nesse item. Para receber a pontuação integral, deveria ter explicado qual a 
consequência advinda pelo fato de Amada estar grávida. 
 
104 - PROTOCOLO (44511197586) - INSCRIÇÃO (44501103895) 
ITEM 7 - NOTA 0,025 MANTIDA. Indefiro. A gravidez de Amada representava circunstância 
agravante e não crime de aborto. O candidato recebeu pontuação parcial pela simples referência, 
mesmo que tenha avaliado incorretamente a consequência da gravidez. 
 
109 - PROTOCOLO (44511197643) - INSCRIÇÃO (44501121345) 
ITEM 7 - NOTA 0,00 ALTERADA PARA 0,025. Acolho parcialmente, pois ao menos o candidato 
observou a circunstância da gravidez. 
 
130 - PROTOCOLO (44511197814) - INSCRIÇÃO (44501117378) 
ITEM 9 - NOTA 0,125 MANTIDA. Indefiro. Nesse ponto, deveria ter sido abordada a discussão 
acerca da hediondez ou não do parágrafo 3º do artigo 158 do CP. 
 
138 - PROTOCOLO (44511197882) - INSCRIÇÃO (44501118991) 
ITEM 7 - NOTA 0,025 MANTIDA. Indefiro. A gravidez de Amada ensejava o reconhecimento da 
agravante genérica, prevista no art. 61, II, “h“ do CP. O candidato já obteve pontuação parcial, 
pela simples observância da gravidez. 



 
143 - PROTOCOLO (44511197929) - INSCRIÇÃO (44501123135) 
ITEM 7 - NOTA 0,025 MANTIDA. Indefiro. A gravidez de Amada representava circunstância 
agravante e não crime de aborto. O candidato recebeu pontuação parcial pela simples referência, 
mesmo que tenha avaliado incorretamente a consequência da gravidez. 
 
149 - PROTOCOLO (44511197985) - INSCRIÇÃO (44501129538) 
ITEM 9 - NOTA 0,00 ALTERADA PARA 0,125. Defiro parcialmente. Embora não tenha se 
tratado de latrocínio, ao menos o candidato não ignorou a incidência da Lei dos crimes hediondos 
em sua análise, razão pela qual, aumento sua pontuação, mesmo que não o faça de forma 
integral. 
 
158 - PROTOCOLO (44511198119) - INSCRIÇÃO (44501122647) 
ITEM 9 - NOTA 0,00 ALTERADA PARA 0,125. Acolho as razões, por seus próprios 
fundamentos. 
 
159 - PROTOCOLO (44511198134) - INSCRIÇÃO (44501121851) 
ITEM 9 - NOTA 0,00 ALTERADA PARA 0,125. Acolho parcialmente as razões recursais, para 
majorar a nota atribuída ao ponto, considerando a fundamentação externada. Embora a resposta 
não esteja em consonância com o espelho, o candidato demonstrou conhecimento acerca da 
matéria. 
 
212 - PROTOCOLO (44511198725) - INSCRIÇÃO (44501127470) 
ITEM 7 - NOTA 0,025 MANTIDA. Indefiro. O crime de aborto não estava sob cogitação. A 
resposta já recebeu graduação parcial. 
 
217 - PROTOCOLO (44511198805) - INSCRIÇÃO (44501105158) 
ITEM 7 - NOTA 0,025 MANTIDA. Indefiro. A resposta correta não aponta para a ocorrência de 
crime de aborto, mas, tão somente a aplicação da agravante, conforme indicado nas razões 
recursais, isso justifica o desconto parcial na nota. 
 

DIREITO PENAL – QUESTÃO 04 
 
128 - PROTOCOLO (44511197955) - INSCRIÇÃO (44501118991) 
ITEM 8 - NOTA 0,00 ALTERADA PARA 0,025. Acolho, parcialmente, posto que o concurso 
material ocorreu entre diversos crimes, não somente entre os imputados. 
 
232 - PROTOCOLO (44511198983) - INSCRIÇÃO (44501132643) 
ITEM 8 - NOTA 0,00 ALTERADA PARA 0,025. Acolho as razões para atribuir a pontuação 
parcialmente, já que o item exigia que o candidato tivesse observado que entre todas as análises 
de todas as datas indicadas na questão, aos crimes analisados deveria ser aplicada a regra do 
concurso material. Não está, com isso, dizendo a examinadora que todos os crimes ocorreram 
em concurso material, exemplo: em dezembro de 2016, as injúrias praticadas observaram a 
forma continuada. O cárcere praticado foi cometido em concurso formal, mas entre cada um 
desses episódios, aplica-se a regra do concurso material. Portanto, tendo sido abordado, mesmo 
que de forma incompleta, atribuo ao candidato a pontuação correspondente. 
 

RETIFICAÇÃO DAS NOTAS DEFINITIVAS 
 
Tendo em vista erro material no momento da atribuição da nota, altera-se as pontuações por 
item dos protocolos e inscrições abaixo relacionados e, consequentemente, altera-se a nota 
definitiva divulgada. 
 
236 - PROTOCOLO (44511198842) - INSCRIÇÃO (44501114998) 
ITEM 5 - NOTA 0,00 ALTERADA PARA 0,10. Pedido acolhido, já que houve erro material. Deve 
ser atribuída a pontuação máxima, ou seja, 0,1 (zero vírgula um). 
 
 
 
 



167 - PROTOCOLO (44511198642) - INSCRIÇÃO (44501118305) 
ITEM 7 - NOTA 0,25 ALTERADA PARA 0,50. Com relação ao item, acolhe-se o pedido, já que 
houve erro material. Deve ser atribuída a pontuação máxima, ou seja, 0,5 (zero vírgula cinco). 
Nada mais a ser ponderado. 
 
147 - PROTOCOLO (44511198169) - INSCRIÇÃO (44501113762) 
ITEM 4 - NOTA 0,20 ALTERADA PARA 0,30. Com relação ao item, acolho o pedido, já que 
houve erro material. Deve ser atribuída a pontuação máxima ao candidato, ou seja, 0,3 (zero 
vírgula três). 
 
110 - PROTOCOLO (44511197645) - INSCRIÇÃO (44501123212) 
ITEM 6 - NOTA 0,00 ALTERADA PARA 0,10. Verifico que houve erro material, devendo ser 
atribuída a pontuação 0,1 (zero vírgula um) ao candidato, já que suas razões foram acolhidas, 
porém, parcialmente. 
 
Mantêm-se as demais justificativas e notas definitivas divulgadas. 
 
 


