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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICOS os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o 

subitem 19.16 do Edital de Abertura n° 01/2020, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 01/2020: 

19.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão 

recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

19.9 Se da análise do recurso, pela Banca Organizadora, resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da Prova 

Objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

19.10 No caso de anulação de questão(ões) da Prova Objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 

inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

 
 

INVESTIGADOR 
 

 

CADERNO: NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois o cargo de “Deputado Estadual” é pertinente ao Poder Legislativo, 

sendo, portanto, afastada a inelegibilidade reflexa. O art. 14, § 7º da Constituição Federal prevê as hipóteses de inelegibilidade 

relativa reflexa, nos seguintes termos: “§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes 

consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, 

do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de 

mandato eletivo e candidato à reeleição”. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: NOÇÕES DE DIREITO PENAL 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “B” para “A”, tendo em vista que, conforme Cleber Masson, “Cumpre destacar que no crime de 

apropriação de coisa havida por erro é fundamental que o agente somente perceba o engano da vítima (ou de terceiro em seu 

nome) após já ter entrado na posse do bem, e que somente a partir de então decida dele se apropriar, não o restituindo a quem de 

direito. De fato, se a vítima incide em erro, embora não provocado pelo agente, mas este, constatando o equívoco, utiliza 

alguma fraude (artifício ou ardil, aí se incluindo até mesmo o silêncio) para que se concretize a entrega do bem, o crime 
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será o de estelionato, na forma prevista no art. 171, caput, do Código Penal. 

[...] 

Conclui-se, portanto, que o crime de apropriação de coisa havida por erro depende dos seguintes requisitos: 

1) a vítima (ou alguém em seu nome) deve encontrar-se em situação de erro, não provocado pelo agente. Se ausente o erro, o 

crime será o de apropriação indébita (CP, art. 168). Por sua vez, se o erro tiver sido provocado pelo agente, estará 

caracterizado o delito de estelionato (CP, art. 171); 

2) a vítima há de entregar, espontaneamente, o bem ao agente; 

3) o agente, ao entrar na posse do bem, deve estar de boa-fé, ou seja, sem perceber o equívoco da vítima (ou de 

terceira pessoa), pois se percebê-lo o crime será de estelionato; e 

4) o agente posteriormente percebe o erro da vítima (ou de alguém em seu nome), mas decide apoderar-se da coisa.” 

Nesse sentido, na situação fática proposta pelo enunciado, Benício percebe o erro de Helena concomitantemente à ação dela e, 

mesmo assim, mantém-se em silêncio, a fim de concretizar a posse dos valores recebidos. Assim, resta afastada a hipótese de 

apropriação de coisa havida por erro, posto que está ausente um dos requisitos essenciais para a caracterização do crime, mas 

tipificado o crime de estelionato, nos termos do art. 171 caput do Código Penal. Por fim, Benício, embora funcionário público, não 

estava no exercício de seu cargo, razão pela qual não responde pelos crimes presentes nas demais alternativas. Portanto recurso 

deferido. 

 

CADERNO: NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois, a rigor, o art. 318-A do Código de Processo Penal veda a conversão 

da prisão preventiva em domiciliar àquelas mães que cometeram, em tese, crime com violência ou grave ameaça – como o roubo 

majorado exposto no enunciado. Portanto recurso deferido. 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. 

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

 

 

Maringá, 18 de agosto de 2021 

Instituto AOCP 

http://www.institutoaocp.org.br/

