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Coordenação Pedagógica Carreiras Jurídicas - Julho de 2019 

 

FUNDAMENTOS PARA RECURSOS 

 

 

Ministério Público do Estado de São Paulo 

 

Orientações de interposição do recurso 

 

 O candidato, diretamente ou por intermédio de procurador habilitado com poderes 

específicos, poderá arguir perante a Comissão de Concurso, sob pena de 

preclusão, no prazo de dois dias da publicação da prova no diário oficial, ou seja, 

até 26/7. 

 O recurso deverá arguir a nulidade de questões por deficiência na sua elaboração 

e a incorreção do gabarito, nos termos do artigo 16 do Regulamento do Concurso. 

A procuração deve ter firma reconhecida, via original e ficará retida no Secretaria 

da Comissão de Concurso; 

 O recurso deve ser apresentado em formulário elaborado pelo próprio candidato, 

com a primeira página contendo nome completo, número de inscrição e 

assinatura. As demais páginas não podem ser identificadas e devem mencionar o 

tipo da prova realizada (1, 2, 3 ou 4), a matéria e a questão, devendo a impugnação 

de cada questão constar de página distinta; 

 A arguição deve ser motivada, sob pena de não ser conhecida e, obrigatoriamente, 

deve ser protocolada na Secretaria da Comissão de Concurso, na Rua Riachuelo, 

115 – Centro – São Paulo – 5º andar – sala 506 – no horário das 13:00 às 17:00 

horas, que adotará as providências mencionadas no artigo 16 do Regulamento do 

Concurso; 

 Em nenhuma hipótese serão aceitos recursos enviados por correio, fax ou e-mail. 

 

A equipe de professores Carreiras Jurídicas do Complexo Damásio Educacional analisou 

todas as questões da prova como passíveis de recursos e, deliberou pela fundamentação e 

pedido de anulação das questões (Ministério Público do Estado de São Paulo): 
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Orientações para a montagem do recurso 

 

 (O aluno deve produzir seu recurso, ou seja, personalizá-lo, endereça-lo, observando o 

espaço oferecido e as orientações do regulamento do concurso. Sugere-se moderação e uso de 

linguagem compatível com o cargo almejado e com a posição da Banca Examinadora.) 

 

Subsídio para recurso – questão 1 de Penal 

 

A questão 01 da Versão 3 encontra-se assim redigida: “01. Considere as afirmações a 

seguir.  

I. Segundo entendimentos doutrinário e jurisprudencial majoritários, levando-se 

em consideração o rol do artigo 61 do Código Penal, a reincidência é a única 

agravante que pode ser reconhecida tanto em crime doloso como em crime 

culposo. 

II. Por ocasião da aplicação da pena, no concurso de circunstâncias agravantes e 

atenuantes, a compensação é possível, mas o juiz deve atentar para as 

circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos 

motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. 

III. A pena de interdição temporária de direitos, prevista no inciso II do artigo 47 do 

Código Penal, não poderá ser aplicada se o crime não foi cometido com violação 

dos deveres inerentes à profissão, à atividade ou ao ofício que dependam de 

habilitação especial, de licença ou de autorização do poder público. 

IV. Por ocasião da aplicação da pena, havendo causas de diminuição e causas de 

aumento, a compensação é possível, mas o juiz deve atentar para as 

circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos 

motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. 

V. Considerando as causas de aumento de pena previstas nos artigos 19 e 20 do 

Estatuto do Desarmamento – Lei no 10.826/2003, é facultado ao Juiz, ao aplicar 

a pena ao condenado pela prática do crime previsto no artigo 18 do Estatuto, 

aumentar a pena duas vezes ou apenas uma, conforme o caso concreto, desde 

que devidamente justificado. 

Sobre essas afirmações, está correto apenas o contido em 

(A) I, III, IV e V. 

(B) I e II. 
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(C) I, II e III. 

(D) I, II, III e V. 

(E) IV e V” 

De acordo com o gabarito oficial, seria correta a letra “D”. Ocorre, porém, que essa letra 

contém a afirmação de que a assertiva “I” é correta.  

De ver, contudo, que dentre os escassos julgados em tribunais superiores que cuidam 

especificamente sobre o tema, há um julgamento paradigmático que contradiz essa afirmação. 

Foi o que se decidiu no STF (HC 70.362, Relator:  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª Turma, 

julgado em 05/10/1993, DJ de 12-04-1996. p. 11.072).  

Desse modo, requer-se, respeitosamente, que a questão seja anulada. 

 

Subsídio para recurso – questão 15 de Penal 

 

A questão 15 da Versão 4 encontra-se assim redigida: “15. Assinale a alternativa 

INCORRETA.  

(A) A habitualidade não é elementar do crime de “lavagem” de capitais, mas, se praticada 

de forma reiterada, faz incidir causa de aumento de pena (correto).  

(B) Dentre as principais alterações produzidas pela Lei no 12.683/12 à Lei no 9.613/98, 

que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, temos a 

mudança da redação do caput do artigo 1o, a revogação do rol taxativo constante em seus 

incisos e a majoração da pena, que comportava, até então, a substituição por restritivas de 

direitos.  

(C) O crime de “lavagem” de capitais é punível ainda que desconhecido ou isento de 

pena o autor da infração penal antecedente (correto).  

(D) O crime de “lavagem” de capitais tem natureza acessória, derivada ou dependente 

de infração penal anteriormente cometida, típica e antijurídica, da qual decorreu a obtenção de 

vantagem financeira ilegal. (correto). 

(E) Com a condenação pela prática do crime de “lavagem” de capitais, ocorrerá a perda 

em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, dos instrumentos do 

crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua 

fato ilícito. 

O gabarito oficial apontou a alternativa “B” como correta, pois na redação original da Lei 

9613/98, a pena era de reclusão de 03 a 08 anos. Com a Lei 12.683/12 não houve a alteração 

da pena, apenas nova redação ao preceito primário, ampliando seu âmbito de incidência. 
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Ocorre que a alternativa “E” também está incorreta, pois o art. 7º, inc. I, da Lei 9.613/98 

determina “a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça 

Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática 

dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o 

direito do lesado ou de terceiro de boa-fé”. 

Nota-se que na nova redação a lei insere “a favor dos Estados”. Antes era só União. 

Agora contempla também os Estados. 

Há, portanto, duas alternativas incorretas na questão. 

Em face do exposto, requer-se, respeitosamente, que a questão seja anulada. 

 

 

DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – Prova versão 4 

 

A questão 64 da Versão 4 encontra-se assim redigida: “64 – Leia as assertivas a seguir: 

Compete ao Ministério Publico 

I – promover ações de alimentos em favor de criança ou adolescente economicamente 

pobre ou dada a precária ou inexistente assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública 

local. 

II – intervir, obrigatoriamente, nos processos e procedimentos da infância e juventude, 

dos quais não for parte, velando pela regularidade formal e suprindo alguma inatividade 

probatória. 

III – a defesa dos direitos individuais homogêneos, coletivos ou difusos, com rol 

meramente exemplificativo no art. 208 do ECA. 

IV – propor mandado de segurança para cessar atos ilegais ou abusivos de autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público , que lesem 

direito líquido e certo previsto no ECA. 

É correto o que se afirma em: 

a) II e III, apenas. 

b) I e IV, apenas. 

c) I, II, III e IV. 

d) II, III e IV, apenas. 

e) I e II, apenas. 
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A alternativa indicada como correta foi a alternativa “c”, ou seja, “todas estariam 

corretas”. Todavia, vejamos: (i) a assertiva II realmente está correta, dado que a intervenção do 

MP se faz obrigatória; (ii) a assertiva III, se analisarmos literalmente o dispositivo, estaria errada, 

pois o ECA – Lei 8.069/90 faz referência apenas aos interesses individuais, coletivos e difusos, 

isto porque os direitos individuais homogêneos somente surgiram com a Lei 8.078/90 (portanto 

foram concebidos depois); ou seja, se aplicarmos literalmente o disposto no disposto no art. 208, 

os individuais homogêneos não estariam contemplados, e sim os individuais, o que levaria a 

assertiva III estar incorreta; todavia, se fizermos a integração com a Lei 7.347/85 (como 

determina o art. 224 do ECA), e como a LACP integra o CDC (Lei 8.078/90 – veja o art. 21 da 

LACP), podemos dizer que os individuais homogêneos também estariam contemplados nessa 

defesa. Todavia teríamos que admitir que faltou mencionar na assertiva os direitos individuais. 

(iii) a assertiva IV está correta, diante do disposto no art. 212 § 2º do ECA. (iv) o problema, com 

a máxima vênia, está na assertiva I – essa assertiva foi considerada correta, todavia afirma-se 

que compete ao MP “promover ações de alimentos em favor de criança ou adolescente 

economicamente pobre ou dada a precária ou inexistente assistência jurídica prestada pela 

Defensoria Pública local”, sendo que a Súmula 594 do STJ registra: “O Ministério Público tem 

legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente 

independentemente do exercício do poder familiar dos pais, ou do fato de o menor se encontrar 

nas situações de risco descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de 

quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na 

comarca.” Ou seja, ao MP compete promover referida ação não só quando “precária ou 

inexistente assistência jurídica prestada pela Defensoria”, mas mesmo que “existente e eficiente 

a Defensoria Pública na comarca”. Logo, essa alternativa não espelha o conteúdo da súmula em 

questão, o que, a nosso ver, e respeitosamente, indica tal assertiva como incorreta. 

Teríamos como corretas, portanto, apenas as assertivas I e IV – e a resposta seria a 

alternativa “b”; mas se fizermos a integração das normas, poderíamos considerar a assertiva III 

também como correta, e a resposta seria a alternativa “d”; todavia, a assertiva I não pode ser 

considerada correta, pois condiciona o ajuizamento da demanda alimentar à precária e 

inexistência da Defensoria Pública, quando a Súmula 594 STJ não exige isso. 

Em face do exposto, requer-se, respeitosamente, que a questão seja anulada. 

 

TUTELA DE INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – Prova 

versão 4 

 

A questão 73 da Versão 4 encontra-se assim redigida: “73 – A respeito da oferta de 

produtos e serviços é INCORRETO afirmar: 

a) deverá ser mantida por período razoável de tempo, quando cessadas a produção ou 

importação. 

b) deve informar sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 
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c) deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa 

sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de 

validade e origem. 

d) o consumidor poderá exigir o cumprimento forçado da obrigação. 

e) as informações veiculadas não integram o contrato que vier a ser celebrado. 

Segundo o gabarito oficial, a alternativa indicada como correta foi a alternativa “E”, ou 

seja, é incorreto afirmar que “as informações veiculadas não integram o contrato que vier a ser 

celebrado”.  

De ver, contudo, que se formos analisar o disposto no art. 30 do CDC, o dispositivo diz 

que toda informação “suficientemente precisa e veiculada” vincula o fornecedor e “integra o 

contrato que vier a ser celebrado”, ou seja, não basta a veiculação, exige-se “precisão suficiente” 

para que tal ocorra. Como afirma o Ministro Herman Benjamin ao comentar esse dispositivo na 

obra MANUAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR, RT, 7ª edição, 2016, p. 264, “Em segundo lugar, 

a oferta (informação ou publicidade) deve ser suficiente precisa, isto é, o simples exagero 

(puffing) não obriga o fornecedor. É o caso de expressões exageradas, que não permitem 

verificação objetiva, como ´o melhor sabor´, ´o mais bonito´, ´o maravilhoso´.” E acrescenta mais 

à frente: “Assim, não é qualquer informação veiculada que vincula o fornecedor. Tem ela de 

conter uma qualidade essencial: a precisão. Só que não se trata de uma precisão absoluta, 

aquela que não deixa dúvidas: o Código contenta-se com uma precisão suficiente, vale dizer, 

com um mínimo de precisão” (idem). Portanto, há situações em que informações veiculadas não 

integram o contrato que vier a ser celebrado, quando não tiverem precisão suficiente, ou seja, 

como regra, informações veiculadas integram, mas nem sempre isso ocorre (isso não é 

absoluto), o que deixa uma “margem de dúvida” quanto à alternativa “e” indicada, pois existirão 

informações veiculadas, que, se não precisas suficientemente, não integrarão o contrato. 

Há, ainda, outro ponto a ser analisado. A alternativa “a” – diz a assertiva que a oferta de 

produtos e serviços “deverá ser mantida por período razoável de tempo, quando cessadas a 

produção ou importação” – e foi considerada correta; na verdade, o que o art. 32 do CDC dispõe 

é que “Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de 

reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, e o parágrafo único 

assinala: “Cessadas a produção ou importação a oferta deverá ser mantida por período razoável 

de tempo,, na forma da lei”. Assim, não é a oferta de produtos e serviços que deve ser mantida 

por período razoável de tempo, mas sim a OFERTA DE COMPONENTES E PEÇAS DE 

REPOSIÇÃO, quando cessadas a produção ou importação do produto. E assim, a alternativa 

“a”, considerada correta, não está, pois não registra a obrigação legal ditada pelo CDC a respeito. 

Desse modo, se considerarmos que a resposta seria a alternativa “e” (que traria uma 

assertiva incorreta, que era o que a questão exigia), e como está no gabarito, também temos que 

assinalar a alternativa “a”, porque não traduz o que o dispositivo correspondente do CDC 

determina, o que a faz também incorreta. O fornecedor somente está obrigado a fornecer, por 

período razoável de tempo, componentes e peças de reposição. E assim, temos duas respostas 

que poderiam ser assinaladas: alternativas “a” e “e”, a indicar a anulação da questão. 

Em face do exposto, requer-se, respeitosamente, que a questão seja anulada. 



 

 
 

 
 

 Damásio Educacional  
 

 

 

A questão 78 da Versão 4 encontra-se assim redigida: “78 – Considerando que é 

assegurada a atenção integral à saúde do idoso, objetivando a prevenção, promoção, proteção 

e recuperação da saúde, assinale a alternativa que NÃO integra o rol dos direitos dos idosos: 

a) atendimento especializado para os idosos com deficiência ou com limitação 

incapacitante. 

b) direito de acompanhante ao idoso internado ou em observação, devendo o órgão de 

saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, 

segundo o critério médico. 

c) recebimento gratuito de medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim 

como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação. 

d) maiores de oitenta anos terão preferência especial sobre os demais idosos, em todo 

e qualquer atendimento de saúde, inclusive em caso de emergência. 

e) atendimento domiciliar ao idoso enfermo pela perícia médica do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, 

contratado ou conveniado que integre o Sistema Único de Saúde – SUS, para expedição de 

laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária. 

De acordo com o gabarito oficial, a alternativa indicada como correta foi a alternativa “D”, 

ou seja, pelo gabarito, não integra o rol de direitos dos idosos o fato de que “maiores de oitenta 

anos terão preferência especial sobre os demais idosos, em todo e qualquer atendimento de 

saúde, inclusive em caso de emergência”, isto porque o art. 15 § 7º do Estatuto do Idoso – Lei 

10.741/03 registra ao final “exceto em caso de emergência”.  

Todavia, há que se interpretar o dispositivo. Isto porque os maiores de 80 anos somente 

não terão preferência especial se se apresentar “caso de emergência de outra pessoa, de 

terceiro”, pois, se o “caso de emergência for do próprio idoso maior de 80 anos”, com muito maior 

razão mantém-se a preferência especial para ele. Assim, como regra geral, maiores de 80 anos 

sempre têm preferência especial, inclusive e especialmente nos casos em que ele, maior de 80 

anos, estiver em situação de emergência. E isso logicamente integra o rol de direitos dos idosos, 

tanto que o art. 3º § 2º do Estatuto do Idoso, ao dispor sobre a “garantia da prioridade”, diz que 

“Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se 

suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos”, sem qualquer 

referência à emergência ou não. 

Se a formulação da questão tivesse exigido a resposta “segundo previsão expressa do 

Estatuto do Idoso”, a alternativa “d” seria a resposta, porque o Estatuto registra exatamente isso 

no art. 15 § 7º. Mas isso não ocorreu, permitindo livre interpretação do concursando, daí porque 

a alternativa “d” integra o rol dos direitos dos idosos, isto porque, como está colocado na 

alternativa “d”, “maiores de oitenta anos terão preferência especial sobre os demais idosos, em 

todo e qualquer atendimento de saúde, inclusive em caso de emergência” (admite-se a 

interpretação que a emergência mencionada seria do próprio idoso maior de 80 anos). A 

formulação da questão teria que ter pedido a previsão “expressa” do Estatuto do Idoso, ou dizer 
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que o direito de preferência seria absoluto, em qualquer caso, inclusive frente à “emergência de 

terceiro”, e esse direito realmente ele não tem, e nesse caso a alternativa “d” traduziria um direito 

que não integra o rol de direitos e deveria ser a assinalada. 

Em face disso, requer-se, respeitosamente, seja anulada a questão. 

 

A questão 80 da Versão 4 encontra-se assim redigida: “80 – Considerando o 

entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa INCORRETA.  

(A) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa 

deverão ser necessariamente propostas em face da União.  

(B) A ausência de registro na Anvisa não impede o fornecimento de medicamento por 

decisão judicial.  

(C) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro 

sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto 

na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: I – a existência de pedido de registro 

do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e 

ultrarraras; II – a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação 

no exterior; III – a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.  

(D) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.  

(E) Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente 

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios 

constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o 

cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a 

quem suportou o ônus financeiro. 

Conforme consta do gabarito oficial, a alternativa indicada como correta foi a alternativa 

“B”, ou seja, estaria incorreta a afirmação de que “a ausência de registro na Anvisa não impede 

o fornecimento de medicamento por decisão judicial”. 

Ocorre que o STF, ao julgar o RE 657.718, em regime de repercussão geral, diz que “O 

ESTADO NÃO PODE SER OBRIGADO A FORNECER MEDICAMENTOS EXPERIMENTAIS” 

(portanto, nos termos do entendimento do STF, a alternativa “d” está correta). Certo que a 

formulação foi de acordo com o entendimento do STF, pois a Súmula 102 do Egrégio Tribunal 

de Justiça de São Paulo assinala: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de 

cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não 

estar previsto no rol de procedimentos da ANS. E o RE 657.718 também decidiu que “A 

AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA IMPEDE, COMO REGRA GERAL, O FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL” (o que indica que a ausência de registro na 

ANVISA não impede, de maneira absoluta, o fornecimento via judicial, tanto que a alternativa “c” 

elenca os três requisitos a serem atendidos para tanto, quando tal será possível); logo, a 

afirmação contida na alternativa “b”, a nosso ver, está correta, pois, em alguns casos, a falta de 
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registro não impede o fornecimento por via judicial e não poderia ser a resposta do teste nº 80, 

que pede a afirmação incorreta.  

Assim, como a alternativa “b”, a nosso juízo, está correta (pois a hipótese é admissível, 

com atendimento de requisitos), e todas as demais também estão, não havia alternativa a ser 

assinalada.  

Em face disso, requer-se, respeitosamente, seja anulada a questão. 

 


