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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia OAB. Além disso, 
sou professor de Direito Processual Civil, Direito Eleitoral e Direitos 
Humanos.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques 

E-mail da coordenação: oab@estrategiaconcursos.com.br

Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas! 

Em nome dos nossos professores, gostaria de lhes apresentar um e-book com "Apostas de 
Prova para o XXXIV Exame de Ordem". Elaborado com muito carinho e cuidado por nós, você 
terá uma visão daquilo que nós achamos que será cobrado na próxima prova da OAB. 

Aproveito, ainda, para informá-los de que, nas próximas semanas, haverá uma grande 
oportunidade para que você se torne aluno do curso que mais aprova na OAB. No dia 
10/01/2022, às 19h, ofereceremos a você o MELHOR preço do ano para se tornar nosso aluno. 

Para ficar por dentro de tudo, participe dos Canais abaixo: 

Vamos mantê-los informados em primeira mão! 

Grande abraço, 

Ricardo Torques  

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://www.instagram.com/estrategiaoab/
https://www.youtube.com/c/EstratégiaOAB
https://t.me/oab2021
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TOP 10  OAB - XXXIV EXAME  

ÉTICA PROFISSIONAL 

APOSTA 01 - Inscrição na OAB  

#Inscrição Principal 

 

#Requisitos para a Inscrição 
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#Cancelamento 

 

APOSTA 02 - Sociedade de Advogados  

 A sociedade de advogados adquire personalidade jurídica com o registro aprovado dos 
seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede; 
 Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de 
uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar, simultaneamente, uma sociedade de 
advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial 
do respectivo Conselho Seccional; 
 Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em 
juízo clientes de interesses opostos;  
 Razão Social:  

 
 Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem 
subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício 
da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. 
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APOSTA 03 - Publicidade 

 A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar 
pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da 
profissão.  
 É vedado ao advogado: responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica, nos 
meios de comunicação social; debater, em qualquer meio de comunicação, causa sob o patrocínio 
de outro advogado; abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da 
instituição que o congrega; divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas; 
insinuar-se para reportagens e declarações públicas.  
 É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do 
advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito, 
em qualquer órgão ou instituição, salvo o de professor universitário. 

APOSTA 04 - Sigilo Profissional  

 O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no 
exercício da profissão;  
 O sigilo profissional é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva que lhe 
seja feita pelo cliente;  
 O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa 
causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou que envolvam defesa 
própria. 

APOSTA 05 - Atividade da Advocacia 

 É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade; 
 São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem 
prejuízo das sanções civis, penais e administrativas; 
 O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à 
notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse 
prazo; 
 São atividades privativas de advocacia:  

I - a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais;  

II - as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 
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APOSTA 06 - Relação Cliente e Advogado 

 As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca; 
 O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem 
prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas 
judiciais urgentes e inadiáveis;  
 A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou;  
 O advogado não se sujeita à imposição do cliente que pretenda ver com ele atuando 
outros advogados, nem fica na contingência de aceitar a indicação de outro profissional para com 
ele trabalhar no processo. 

APOSTA 07 - Direito dos Advogados 

 Direito do Advogado - Não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão 

em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar; 

 Direito do Advogado - A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus 

instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que 

relativas ao exercício da advocacia; 

 Direito do Advogado - O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, 

difamação puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora 

dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer.    

APOSTA 08 - Sanções disciplinares 

 A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos 
assentamentos do inscrito, quando presente circunstância atenuante.  
 A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional, em todo o território 
nacional, pelo prazo de trinta dias a doze meses, de acordo com os critérios de individualização da 
sanção.  
 Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de 
dois terços dos membros do Conselho Seccional competente. 
 São causas atenuantes da sanção disciplinar (entre outras): falta cometida na defesa de 
prerrogativa profissional; ausência de punição disciplinar anterior; exercício assíduo e proficiente 
de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB; prestação de relevantes serviços à advocacia 
ou à causa pública. 
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APOSTA 09 - Advogado Empregado  

 

APOSTA 10 - Violação de Direitos e Prerrogativas dos Advogados.  
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

APOSTA 01 - Mutação Constitucional 

Existe um processo informal de modificação da Constituição, o qual é chamado pela doutrina de mutação 
constitucional.  

A mutação constitucional é obra do Poder Constituinte Difuso. Não há propriamente uma mudança no 
texto formal (com alteração de conteúdo). O que há, em verdade, é alteração no sentido da constituição; 
na forma de interpretar. 

O Supremo Tribunal reconhece no Brasil a possibilidade de mutação constitucional. Guarde essa 
informação com carinho!!!  

APOSTA 02 - Aplicação das Normas Constitucionais no Tempo 

Meus amigos, com o advento de uma nova Constituição, a doutrina nos diz que a Constituição anterior é 
integralmente revogada. Tecnicamente, ela é expurgada da ordem jurídica nacional, perdendo sua 
vigência, validade e eficácia. 

No Brasil, a posição doutrinária e jurisprudencial que se tem é a não aceitação da tese da 
desconstitucionalização. “O que seria isso Diego?” 

Vamos lá. :) A teoria da desconstitucionalização consiste em permitir a recepção das normas 
constitucionais anteriores pelo novo texto Constitucional. Mas, a recepção ocorre de maneira particular, 
atribuindo-se a essas normas antigas um “status” legal, infraconstitucional.   

Tal fenômeno somente pode ocorrer quando houver determinação expressa do Poder constituinte 
originário. E, aqui, levamos uma informação importante para fins de prova. Tecnicamente, a nossa 
Constituição Federal de 1988 não adotou essa tese expressamente. 

O que acontece com as normas infraconstitucionais; aquelas que estavam amparadas pelo texto de um 
Constituição anterior; o que acontece com elas se tivermos uma nova Constituição? 

Doutrinariamente, entende-se que, com a promulgação de um novo texto constitucional, as normas 
infraconstitucionais anteriores que sejam compatíveis materialmente com o novo texto serão 
consideradas recepcionadas pela nova ordem jurídica. É o princípio da recepção. 

Essa recepção, meus amigos, depende única e exclusivamente de uma compatibilidade quanto ao 
conteúdo da norma infraconstitucional anterior e a nova Constituição. “E o aspecto formal não seria 
relevante, professor?” 

Perante a nova Constituição não!!! A compatibilidade formal não é necessária, pois quem define o 
“status” da norma recepcionada é o novo texto da Constituição.  
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APOSTA 03 - Brasileiros Natos 

Art. 12. São brasileiros: 

I - natos: 

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, 
desde que estes não estejam a serviço de seu país; 

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que 
qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil; 

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que 
sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na 
República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida 
a maioridade, pela nacionalidade brasileira; 

 

 

Brasileiro nato 

Nascidos no 
Estrangeiro de Pai 
brasileiro ou mãe 

brasileira... 

Desde que 
qualquer deles 

esteja a serviço da 
República 

Federativa do Brasil 
(critério “jus 
sanguinis”) 

Desde que sejam 
registrados em 

repartição brasileira 
competente 

Ou venham a 
residir na RFB do 

Brasil e optem, em 
qualquer tempo, 

depois de atingida 
a maioridade, pela 

nacionalidade 
brasileira 

Nascidos no Brasil 

Ainda que de pais 
estrangeiros, desde 

que estes não 
estejam a serviço 

de seu país (critério 
“jus soli”) 
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APOSTA 04 - Inelegibilidade Reflexa 

A inelegibilidade reflexa está prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal. Chama-se reflexa, 
porque determinado indivíduo que ocupa um cargo eletivo acaba afetando a elegibilidade de 
terceiros. Ou seja, de maneira reflexa ele provoca uma inelegibilidade.  

§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. 

Quando pensamos em inelegibilidade reflexa, temos que ter em mente que serão afetados 
aqueles que possuem um grau de conexão com o titular de um mandato eletivo. E esse grau de 
conexão será por motivo de casamento, parentesco ou afinidade. 

O próprio §7º deixa muito claro ao mencionar que serão “São inelegíveis (...) o cônjuge e os 
parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção (...) 

Tudo bem até aqui? Ok. ;)  

Agora, um segundo ponto importante. Precisamos compreender quem afeta a elegibilidade de 
terceiros. Aqui, a resposta é clara de direta: aqueles que ocupam os cargos de Chefia do Poder 
Executivo.  

Mais uma informação importante. Será que essa afetação quanto à elegibilidade vale por todo o 
território nacional? A inelegibilidade reflexa alcança somente o território de jurisdição do titular 
do cargo do Poder Executivo.  

O Tribunal Superior Eleitoral entende que “se o Chefe do Executivo renunciar seis meses antes 
da eleição, seu cônjuge, parentes ou afins até o segundo grau poderão candidatar-se a todos os 
cargos eletivos da circunscrição, desde que ele próprio pudesse concorrer à reeleição”. Isso é 
válido para o próprio cargo do titular.  

Ao lermos a redação do art. 14, §7º, “salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à 
reeleição” temos uma hipótese excepcional de não aplicação da inelegibilidade reflexa.  

Tal permissivo visa alcançar aqueles que se candidatem à reeleição, mesmo ocupando cargos 
políticos dentro da circunscrição do Chefe do Executivo. 
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APOSTA 05 - Alteração na Estrutura da Federação 

Art. 18, § 3º da CF: Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou 
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou 
Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, 
através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. 

O dispositivo traz quais as modificações que os Estados podem sofrer. Percebam que o texto constitucional 
não veda alterações que sejam realizadas dentro do modelo em si.  

Requisitos:  

• Consulta prévia às populações diretamente interessadas 
• Realização de plebiscito 
• Oitiva das Assembleias Legislativas dos estados interessados  
• (opinativa) 
• Edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional 

Art. 18, § 4º da CF: A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 
Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei 
Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, 
às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de 
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 

Requisitos: 

• Edição de lei complementar federal pelo Congresso Nacional, fixando genericamente o período 
dentro do qual poderá ocorrer a alteração 

• Aprovação de lei ordinária federal determinando os requisitos genéricos e a forma de divulgação do 
EVM 

• Divulgação dos estudos de viabilidade municipal - EVM 
• Consulta prévia, por plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos 
• Aprovação de lei ordinária estadual pela Assembleia Legislativa determinando a alteração. Trata-se 

de ato discricionário 

APOSTA 06 - Repartição de Competências 

No art. 21 estão as chamadas competências exclusivas da União. São competências de natureza 
administrativa ou material, isto é, estão relacionadas à prestação (execução) de serviços públicos pela 
União. São indelegáveis: mesmo diante da omissão da União, não podem os demais entes federados 
nessas matérias. 
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No art. 22 estão as chamadas competências privativas da União. São competências legislativas, isto é, 
estão relacionadas à edição de normas pela União. E são também competências delegáveis. 

Temos, a seguir, um dos dispositivos mais importantes: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho; 

Esse dispositivo cai muito em prova. Muito mesmo. Então, de olho no recurso mnemônico para ajudar. 
“CAPACETE PM” 

 

APOSTA 07 - Responsabilização do Presidente da República 

Na República Federativa do Brasil, o Chefe do Poder Executivo pode ser responsabilizado pelos atos que 
praticar. Apesar da existência da previsão constitucional de imunidades para preservar a independência 
funcional do Presidente, a Constituição de 1988 dispõe sobre a possível responsabilização pela prática de 
crime comum e também pela prática de crime de responsabilidade (as chamadas infrações político-
administrativas).  

É necessário esclarecer que as imunidades são prerrogativas do cargo e não privilégios pessoais. Além 
disso, apesar delas se dividirem em imunidade formal e imunidade material (inviolabilidade civil e penal 
por palavras e opiniões), em relação ao Presidente da República só há a previsão das imunidades formais. 

C CIVIL 

A AGRÁRIO 

P PENAL 

A AERONÁUTICO 

C COMERCIAL 

E ELEITORAL 

T TRABALHO 

E ESPACIAL 

PM PROCESSUAL E MARÍTIMO 
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As imunidades formais se subdividem em: cláusula de irresponsabilidade penal relativa, imunidade em 
relação à prisão cautelar e autorização da Câmara dos Deputados para ser processado. Logo abaixo 
explicamos melhor tais prerrogativas. 

A cláusula de irresponsabilidade penal relativa cai bastante em prova. Vamos entender do que se trata? De 
acordo com o §4º do art. 86, o Presidente da República possui uma “imunidade relativa” para as infrações 
penais. Isso quer dizer que no caso de crime comum, a sua responsabilização no curso do mandato só 
acontecerá se o ato foi praticado no exercício da função (in officio) ou em razão dela (propter officium). O 
Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao 
exercício de suas funções. O Presidente vai responder por isso, mas não na vigência do mandato. Não 
ficará impune, a sua responsabilidade ocorrerá após o mandato, perante a Justiça Comum, pois ele não 
possuirá mais o foro especial por prerrogativa de função. 

APOSTA 08 - Imunidades dos Parlamentares 

Entre as prerrogativas parlamentares temos as imunidades, que são garantias decorrentes do efetivo 
exercício da função, ou seja, são garantias funcionais (objetivas) e não direitos pessoais do Parlamentar. 
Justamente por não se tratar de direitos subjetivos, mas sim prerrogativas de ordem pública, é que as 
imunidades não podem ser renunciadas.  

A imunidade material (substancial ou de conteúdo) visa garantir aos parlamentares liberdade de opinião, 
palavras e votos. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas 
opiniões, palavras e votos. STF: manifestação verbal ocorrer no espaço físico parlamentar por si só 
concretizaria a conexão necessária para aplicação da imunidade, “não cabe indagar sobre o conteúdo das 
ofensas ou a conexão com o mandato”. Já quando o discurso acontece fora do Congresso Nacional, para 
que a imunidade material esteja presente é preciso demonstrar o vínculo com a função de representação 
política. Atenção! A entrevista jornalística concedida por um congressista é uma projeção do exercício da 
sua função como parlamentar e por isso esse ato estaria coberto. Entretanto, preciso que não confunda a 
hipótese explicada, com a situação em que um deputado possui um programa de televisão e como um 
“deputado-jornalista” emite uma opinião. Neste último caso não haverá a aplicação da imunidade 
material.  

Todavia, recentemente no Informativo 969 o Supremo Tribunal trouxe um entendimento interessante. De 
acordo com a 1º Turma do STF, “o fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no momento em que 
proferiu as declarações não afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra, porque ele 
depois divulgou essas ofensas na Internet”.  

A imunidade formal (processual ou de rito) garante aos parlamentares duas prerrogativas distintas: a) 
impossibilidade de ser preso ou de permanecer preso e b) possibilidade de sustação do andamento da 
ação penal.  
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APOSTA 09 - Comissões Parlamentares de Inquérito 

§ 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos 
regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, 
para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 

 

Para ilustrar, temos a recente decisão do Plenário do STF, no MS 37760, determinando ao 
Senado Federal a instalação da CPI da Covid-19. A decisão determinou que “a instalação de 
uma CPI não se submete a um juízo discricionário do presidente ou do plenário da casa 
legislativa. Não pode o órgão diretivo ou a maioria parlamentar se opor a tal requerimento por 
questões de conveniência e oportunidade políticas. Atendidas as exigências constitucionais, 
impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito” 1. 

                                            

1 STF, MS 37760, rel. min. Roberto Barroso, julgamento em 8-4-2021, data da publicação 12-4-2021. 

Criação de CPI´S 

Requisitos 

Requerimento 1/3 dos 
membros da Casa Legislativa 

1 

Indicação de fato determinado 

2 

Fixação de prazo certo 

3 
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APOSTA 10 - Estado de Defesa x Estado de Sítio 

Para fazer frente às situações de anormalidade institucional, a CF/88 prevê a existência de um 
sistema constitucional de crises. Trata-se de um conjunto de normas constitucionais destinadas a 
regular as situações de crise grave (calamidade pública, guerra, golpe de estado, dentre outras) 
a fim de restabelecer a normalidade constitucional.  

A decretação do estado de defesa visa preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos 
e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade 
institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza (art. 136, caput). 

 

O estado de sítio é uma medida mais gravosa do que o estado de defesa.  

- Promover a oitiva de 
particulares e autoridades 

públicas  

- Requisição de perícias e 
exames  

- Determinar a quebra dos 
sigilos bancário, fiscal e 

telefônico do investigado  

- Decretar prisões, exceto em 
flagrante delito 

- Determinar a aplicação de 
medidas cautelares 

- Determinar a quebra do sigilo 
judicial 

- Determinar a interceptação 
telefônica 

- Determinar a busca e apreensão 
domiciliar de documentos 

C
PI

 p
od

e 
fa

ze
r 

C
PI não pode fazer 

Es
ta

do
 D

e 
D

ef
es

a 

Finalidade 

Preservar Ou Prontamente 
Restabelecer, Em Locais Restritos E 

Determinados, A Ordem Pública Ou A 
Paz Social  

Ameaçadas Por Grave E Iminente 
Instabilidade Institucional Ou 

Atingidas Por Calamidades De 
Grandes Proporções Na Natureza 

Requisitos  

Formais 

Decreto Do Presidente Da República 

Ouvir O Conselho Da República E O Conselho De Defesa Nacional 

Tempo De Duração Não Superior A Trinta Dias, Podendo Ser Prorrogado Por 
Igual Período 

Decreto Submetido, Dentro De 24 Horas, À Posterior Aprovação Pelo 
Congresso Nacional 
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DIREITO CIVIL 

APOSTA 01 - Lembrarás que somos os maiores 

Teoria Maior, adotada pelo art. 50 do CC/2002: 

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da 
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos 
bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados 
direta ou indiretamente pelo abuso. 

APOSTA 02 - Atentarás para o salgadinho 

Res perit domino. Sim, a teoria da coxinha é fundamental na sua prova. Veja ela: 

Art. 237. Até a tradição pertence ao devedor a coisa. 

Art. 240. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la-á o 
credor, tal qual se ache, sem direito a indenização 

Art. 492. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do 
vendedor, e os do preço por conta do comprador. 

Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, 
por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. 

Es
ta

do
 d

e 
Sí

tio
 

Causas 

Comoção Grave De Repercussão Nacional 

Ocorrência De Fatos Que Comprovem A Ineficácia De Medida Tomada Durante 
O Estado De Defesa 

Declaração De Estado De Guerra Ou Resposta A Agressão Armada Estrangeira 

Requisitos 
Formais 

Autorização Do Congresso Nacional 

Decreto Do Presidente Da República, Indicando Sua Duração 

Ouvir O Conselho Da República E O Conselho De Defesa Nacional 
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Art. 612. Se o empreiteiro só forneceu mão-de-obra, todos os riscos em que não 
tiver culpa correrão por conta do dono 

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos 
antes da tradição. 

Art. 1.826. O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do 
acervo, fixando-se-lhe a responsabilidade segundo a sua posse. 

APOSTA 03 - Não incorrerá em mora 

Diferencie a obrigação pura (que necessita de interpelação para se caracterizar a mora) da 
impura (sujeita a termo ou encargo) para a verificação da mora. 

Em qualquer caso, configurada a mora, em decorrência do reconhecimento do inadimplemento 
(descumprimento com imputação), há dois efeitos para o devedor: 

 

  

• Surge uma série de prestações acessórias, que vêm a se acoplar à obrigação 
principal, especialmente juros moratórios, correção monetária, honorários 
advocatícios e demais prejuízos decorrentes da mora, como a perda dos frutos e 
os lucros cessantes. 

PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS 

• Responde o devedor em mora pela impossibilidade da prestação, pela perda ou 
deterioração do bem, mesmo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, ou 
seja, independentemente de sua culpa, salvo se comprovar que o prejuízo 
ocorreria de qualquer modo independentemente da mora. 

PERPETUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO 



 

 

   
17 
63 

APOSTA 04 - Condenarás além da pessoa do condenado 

Quando? 

 

Em todos os casos a responsabilidade é objetiva. 

Em quase todos os casos, solidária (exceto os filhos, subsidiária). 

Em quase todos os casos, há direto de regresso (exceto os pais, que não têm). 

APOSTA 05 - Possuirás as coisas do próximo 

Espécies de posse 

• Pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia 

OS PAIS 

• Pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições 

O TUTOR E O CURADOR 

• Por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes 
competir, ou em razão dele 

O EMPREGADOR OU COMITENTE 

• Pelos seus hóspedes, moradores e educandos 

OS DONOS DE HOTÉIS, HOSPEDARIAS, CASAS OU ESTABELECIMENTOS 
ONDE SE ALBERGUE POR DINHEIRO, MESMO PARA FINS DE EDUCAÇÃO 

• Até a concorrente quantia 

OS QUE GRATUITAMENTE HOUVEREM PARTICIPADO NOS PRODUTOS DO 
CRIME 
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A. Posse de boa-fé 

• O possuidor ignora o 
obstáculo que impede a 
aquisição da coisa, nos termos 
do art. 1.201 do CC/2002. 
Pode ser: 

• i. real: apoiada em elementos 
evidentes 

• ii. presumida: quando possui 
justo título 

B. Posse de má-fé 

• Mesmo conhecendo o vício, possui. 
O estado de dúvida não induz, 
necessariamente, a má-fé 

A. Posse justa 

• Ela é justa quando não 
maculada pela 
violência, 
clandestinidade ou 
precariedade 

B. Posse injusta 

• Ao contrário, aquela 
adquirida de modo 
violento, clandestino ou 
precário 

A. Posse direta 

• Aquele que detém o poder 
físico detém a posse direta 

• O possuidor indireto pode 
defender autonomamente sua 
posse, mesmo contra o 
possuidor direto 
É o caso, por exemplo, do 
locador que tenta um 
“despejo extrajudicial” 

B. Posse indireta 

• O proprietário, ainda que 
limitadamente, detém a posse 
indireta da coisa 
É o caso do locador, que não 
detém a posse direta, mas, por 
causa do direito de propriedade, 
detém posse indireta 
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APOSTA 06 - Falarás de modo que ninguém entenda 

Terminologia das garantias reais: 

1 Direito de excussão 

Corresponde à possibilidade de tomar o bem dado em garantia real para aliená-lo em hasta 
pública ou privada, sendo o produto da arrematação destinado à satisfação do credor. 

2 Direito de prelação 

A expressão prelação significa a situação de preferência ou preempção do credor de poder 
atingir a coisa dada em garantia real para satisfação do seu crédito com predominância em 
relação aos demais credores. 

3 Direito de retenção 

Alguns direitos reais de garantia envolvem a retenção do bem pelo credor. Isso ocorre tanto no 
penhor comum como na anticrese. 

4 Direito de Remição 

Não confunda remiÇão e remissão. 

APOSTA 07 - Não te casarás com qualquer um 

Não podem constituir união estável: 

 

I. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil 

II. Os afins do companheiro, em linha reta 

III. O adotante com quem foi companheiro do adotado e o adotado com 
quem o foi do adotante 

IV. Os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro 
grau inclusive 

V. O adotado com o filho do adotante 

VII. O companheiro sobrevivente com o condenado por homicídio ou 
tentativa de homicídio contra o seu convivente sobrevivo 
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A pessoa casada, mas separada de fato (ou de direito), pode manter união estável, mas não pode 
a pessoa casada. 

APOSTA 08 - Não dividirás tuas com o ex 

Bens que não se comunicam na constância do casamento: 

 

APOSTA 09 - Não serás indigno do Direito Civil 

Haverá a exclusão, por indignidade, do herdeiro ou legatário nos casos previstos em lei. A 
indignidade, porém, dependerá sempre de decisão judicial declaratória: 

 

Excepcionalmente, o excluído ou que se pretende excluir da sucessão pode suceder, se o 
ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento, ou em outro ato autêntico. Os efeitos 
da exclusão são pessoais, preservando os direitos dos herdeiros do herdeiro excluído.  

I. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do 
casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. 
II. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-
rogação dos bens particulares. 

III. As obrigações anteriores ao casamento. 

IV. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. 

V. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. 

VI. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. 

VII. As pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. 

I - houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa, 
contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou 
descendente 

II - houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem 
em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro 

III - por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de 
dispor livremente de seus bens por ato de última vontade 
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APOSTA 10 - Resgarás o testamento 

Romper tem o sentido de “ignorar, revogar, tomar como não existente”. Sobrevindo 
descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-
se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. Não 
confunda com a redução das disposições testamentárias, quando o testador apenas invade a 
legítima, sabendo do herdeiro. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

APOSTA 01 - Honorários de Sucumbência 

 O vencido será responsável pelo pagamento dos honorários, pagos de forma cumulativa 
(sentença de mérito, reconvenção, cumprimento - provisório ou definitivo -, execução - resistida 
ou não - e recursos).  

 Serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação/proveito econômico tendo em 
vista:  

a) zelo profissional;  

b) lugar da prestação dos serviços;  

c) natureza e importância da causa; e  

d) trabalho realizado e tempo dedicado. 

 A verba honorária é alimentar com preferência creditória. 

 O juízo exigirá caução do não residente (brasileiro ou estrangeiro) quando for parte autora. 
Não exige caução:  

a) em face de acordo, ou de tratado internacional, os Estados signatários dispensarem a 
exigência;  

b) nas ações de execução de título extrajudicial e no cumprimento de sentenças; e  

c) nas ações de reconvenção. 
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APOSTA 02 - Intervenção de Terceiros 

 Terceiro é a pessoa que pode ser afetada pelo processo, mas não formula pedido nem tem 
contra si pedido formulado.   

 A intervenção de terceiros pode acontecer de três formas:  

a) iniciativa própria de instaurar o processo;  

b) intervenção provocada por convocação do juiz; e 

c) iniciativa própria em processo já instaurado entre outras pessoas. 

 O CPC/2015 não prevê mais a nomeação à autoria.  

 O CPC/2015 prevê a oposição como procedimento especial, não como intervenção de 
terceiros.  

 Tipos de intervenção de terceiros:  

a) assistência;  

b) denunciação da lide;  

c) chamamento ao processo;  

d) amicus curiae; e 

e) desconsideração da personalidade jurídica. 

 A assistência é o a participação no processo de terceiro com interesse jurídico em que uma 
parte seja vencedora na demanda. A assistência pode ser:  

a) simples, quando o terceiro tem relação com só uma das partes; e 

b) litisconsorcial, quando o terceiro tem relação com ambas as partes.  

 A denunciação da lide é a intervenção de terceiro que tiver obrigação de ressarcir uma das 
partes. Pode ocorrer em relação:  

a) ao alienante, quando puder responder por evicção; e 
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b) ao obrigado, por lei ou contrato, a indenizar uma das partes. Exemplo típico: 
seguradora.  

 O chamamento ao processo acontece quando houver mais de um responsável, que será 
citado para integrar o processo. Ocorre quando:  

a) o fiador convoca o afiançado; 

b) um fiador convoca outros fiadores; e 

c) um devedor solidário convoca os outros.   

 A desconsideração da personalidade jurídica é o chamamento do sócio ou da empresa 
(desconsideração inversa) quando for responsável pela obrigação por força da lei. Pode ser feita 
na fase conhecimento, no cumprimento de sentença ou na execução.  

 O amicus curiae é terceiro especializado que pode fornecer elementos para o julgamento da 
demanda quando for discutido tema importante e de relevância social. O amicus pode intervir 
por conta própria ou ser convidado.  

APOSTA 03 - Negócio Jurídico Processual e Calendário 
Procedimental 

 Negócio jurídico é o ato voluntário pelo qual as partes regulam aspectos do processo, antes 
ou durante o trâmite.  

 Só cabe quando o direito discutido admitir autocomposição.  

 Não precisa de participação do juiz ou de homologação, mas o juiz pode anular cláusula 
abusiva em favor de parte hipossuficiente.  

 O negócio é uma cláusula geral, que admite ampla conformação pelas partes.  

 O calendário é uma técnica processual. Aqui é necessária a participação do juiz. Se houver 
calendário, fica dispensada a intimação das partes.  

APOSTA 04 - Espécies de Tutela Provisória 

 Tutela definitiva é aquela decorrente de sentença após processo em que houve cognição 
exauriente. São características da tutela definitiva:   

a) cognição aprofundada; 
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b) definitividade; e 

c) pode transitar em julgado.   

 A tutela provisória visa antecipar ou acautelar o direito discutido. Tem as seguintes 
características:   

a) cognição sumária; 

b) precária; e 

c) não transita em julgado, mas pode estabilizar.   

 A tutela provisória pode ser:   

a) de urgência, cautelar ou antecipada; ou 

b) de evidência.  

 A tutela de urgência cautelar conserva a pretensão. A tutela de urgência antecipada 
concretiza (satisfaz) a pretensão. 

 A tutela de urgência cabe quando:  

a) houver “perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo”; 

b) for plausível o direito (fumus boni iuris); e 

c) houver risco de dano de difícil reparação (periculum in mora).   

 A parte que obtém tutela de urgência tem responsabilidade objetiva pelos danos causados 
se: 

a) a sentença for desfavorável; 

b) não fornecer, em 5 dias, meios de citar o réu;  

c) se cessar a eficácia da medida; ou 

d) se o juiz acolher prescrição ou decadência.  

 A tutela de urgência antecipada pode ser formulada antes do pedido principal (tutela 
antecipada antecedente). Nesse caso, se for deferida e não houver recurso da outra parte, 
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estabiliza, caso em que a tutela só poderá ser modificada por meio de outra ação (não será 
possível recurso, por exemplo). Não é ação rescisória.   

 A tutela de urgência antecipada incidental não estabiliza.    

 A tutela de urgência cautelar pode antecedente ou incidental. Se for antecedente e for 
deferida, a parte beneficiada deve interpor a ação principal em 30 dias, sob pena de cessação da 
eficácia.  

 A tutela de evidência não precisa de urgência. É tutela satisfativa e ocorre em situações de 
alta probabilidade do direito invocado. São as seguintes as hipóteses:  

a) abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; 

b) as alegações forem comprovadas documentalmente e houver tese firmada em 
julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante;  

c) a ação de depósito quando o bem depositado não for devolvido no prazo; ou 

d) petição com prova documental e o réu não se opuser de forma razoável ao pedido.  

APOSTA 05 - Admissibilidade da Ação 

 Na fase de análise prévia da ação, o juiz pode: 

a) indeferir a petição inicial; 

b) julgar o pedido liminarmente improcedente; ou 

c) dar seguimento à ação. 

 O indeferimento ocorre quando: 

a) for inepta a inicial. É inepta quando: 1) faltar pedido ou causa de pedir; 2) o pedido for 
indeterminado (salvo se for admissível o pedido genérico); 3) ausência de conexão lógica 
entre a narração e a conclusão; 4) houver pedidos incompatíveis; 

b) houver manifesta ilegitimidade (ative ou passiva);  

c) faltar interesse processual; ou 

d) a parte que atuar em causa própria não mantiver endereço atualizado e não indicar o 
endereço no prazo assinado pelo juiz.   
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 Se o vício da inicial for sanável, o juiz deve conceder prazo de 15 dias para correção antes de 
indeferir. Se a parte complementar a inicial, o juiz deve analisar novamente. Se não 
complementar, a inicial pode ser indeferida.  

 A decisão de indeferimento é uma sentença que extingue o processo sem resolução de 
mérito. Faz coisa julgada apenas formal.   

 Da decisão de indeferimento cabe recurso de apelação no prazo de 15 dias. O juiz pode se 
retratar no prazo de 5 dias, contados da interposição do recurso.   

 A improcedência liminar ocorre quando for dispensável a produção probatória e nas 
seguintes hipóteses: 

a) o pedido for contrário a súmula do STF ou do STJ; 

b) o pedido for contrário a tese firmada em julgamento de recursos repetitivos;  

c) o pedido for contrário a precedente firmado em incidente de resolução de demandas 
repetitivas (IRDR) ou incidente de assunção de competência (IAC);  

d) o pedido for contrário a enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local; 
ou 

e) a pretensão tiver sofrido prescrição ou decadência.  

 A decisão de improcedência liminar é uma sentença com análise do mérito e faz coisa julgada 
material.  

 Da decisão de improcedência liminar cabe recurso de apelação no prazo de 15 dias. O juiz 
pode se retratar no prazo de 5 dias, contados da interposição do recurso.   

 Se não for caso de indeferimento ou improcedência liminar, o juiz deve determinar a citação 
do réu para comparecer à audiência de conciliação e mediação.   

APOSTA 06 - Audiência de Conciliação e de Mediação 

 A audiência de conciliação e mediação deve ser designada com antecedência de 30 dias e o 
réu deve ser citado com ao menos 20 dias de antecedência.   

 O autor deve indicar se pretende conciliar. Em caso de silêncio, presume-se a intenção de 
conciliar.   
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 A parte ré é citada para comparecer à audiência de conciliação. O réu pode peticionar nos 
autos se pretende ou não conciliar. Essa petição deve ser protocolada com antecedência de 10 
dias.    

 A audiência ocorre mesmo se uma parte não quiser. Só não ocorre se:  

a) ambas as partes rejeitarem a audiência; ou 

b) o direito controvertido não admitir autocomposição.  

 A parte que não comparecer à audiência pratica ato atentatório à dignidade da justiça e lhe 
será imposta multa de 2% da vantagem econômica ou valor da causa revertida em favor da 
União ou do Estado.  

 Se resultar acordo da audiência, o juiz deve homologar o termo de acordo. A homologação 
ocorre por sentença com decisão de mérito que faz coisa julgada material.  

APOSTA 07 - Contestação, Reconvenção e Revelia 

 A resposta típica do réu é a contestação.  

 A contestação observa dois princípios: eventualidade e impugnação específica:  

a) eventualidade: todas as matérias de defesa devem ser concentradas na contestação. 
Exceções: 

- direito ou fato superveniente; 

- matéria cognoscível de ofício; 

- quando a lei permitir alegação posterior. 

b) impugnação específica: todos os pontos devem ser atacados, sob pena de presunção 
de veracidade. Não geram presunção de veracidade:   

- fatos que não podem ser confessados; 

- petição inicial desacompanhada de documento exigido por lei; 

- a defesa, no seu conjunto, contraditar a alegação; 

- defesa realizada por defensor público, advogado dativo ou curador especial 
(admite defesa genérica). 
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 Questões preliminares que devem ser alegadas na contestação:  

a) inexistência ou nulidade da citação; 

b) incompetência do juízo (pode ser protocolada no juízo que se entende competente); 

c) incorreção do valor da causa; 

d) inépcia; 

e) perempção; 

f) litispendência; 

g) coisa julgada; 

h) conexão; 

i) irregularidade da representação da parte incapaz; 

j) convenção de arbitragem; 

k) ilegitimidade ou ausência de interesse (deve indicar o sujeito passivo, se for conhecido); 

l) falta de caução ou outra prestação exigida em lei; e 

m) concessão indevida da gratuidade de justiça. 

 Prazo da contestação: 15 dias. Termo inicial do prazo: data da audiência de conciliação e 
mediação; data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência e a audiência for 
efetivamente cancelada; ou data da juntada aos autos do mandado cumprido, se for inviável a 
realização da audiência. 

 O réu pode, no prazo da contestação, apresentar reconvenção, que é uma nova ação em que 
é réu o autor da ação original. O juiz deve ser competente para analisar o pedido.  

 O pedido da reconvenção deve:  

a) ser conexo com a ação principal; ou 

b) ter o mesmo fundamento da defesa. 

 Se o réu não apresentar defesa, ocorre a revelia. 
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  Efeitos da revelia:  

a) presunção de veracidade das alegações do autor;  

b) os prazos para o réu serão contados da data da publicação da decisão; 

c) preclusão das alegações que deveriam ser feitas na contestação; e 

d) possibilidade de julgamento antecipado. 

 Não se aplica a revelia se:  

a) houver mais de um réu e um deles contestar;  

b) o direito discutido for indisponível; 

c) a petição não estiver acompanhada de documento indispensável para a prova dos 
fatos; e 

d) as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas 
apresentadas.  

APOSTA 08 - Distribuição do Ônus da Prova 

 A distribuição do ônus da prova pode ser estática ou dinâmica.  

 Na distribuição estática, aplicam-se as seguintes regras:  

a) o autor deve provar os fatos constitutivos do direito; e  

b) o réu deve provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito.  

 A distribuição dinâmica pode ocorrer quando:  

a) o juiz redistribui os ônus da prova (ope judicis);  

b) as partes convencionam sobre a redistribuição; ou 

c) lei específica previr regra diversa de distribuição da prova (ope legis).   

 Se o juiz fizer a redistribuição do ônus, aplicam-se as seguintes regras:  

a) não pode implicar na impossibilidade de provar o fato;  
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b) pode ser determinada quando uma parte tiver dificuldade em provar os fatos; ou 

c) a outra parte tiver maior facilidade de acessar a prova.   

APOSTA 09 - Teoria Geral dos Recursos (recurso adesivo e 
preparo) 

Recurso Adesivo 

 O recurso adesivo não é espécie recursal, mas forma de serem interpostos os seguintes 
recursos: 

 recurso de apelação; 

 RExt; 

 REsp. 

 O recurso adesivo deve ser dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora 
interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder. 

 O recurso adesivo não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele for 
considerado inadmissível. 

Preparo 

 O preparo constitui o valor devido a título de custas e de porte e de remessa (esse último não 
é exigido, caso se trate de recurso for eletrônico). 

 São dispensados do preparado:  

- MP; 

- administração Direta (União, DF, Estados e Municípios); 

- autarquias; e 

- beneficiário da gratuidade de Justiça. 

 Consequência em caso de não pagamento ou de insuficiência: 
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- não pagamento do preparo no prazo: a parte será intimada para pagar o preparo 
em dobro, sob pena de deserção; 

- pagamento a menor: a parte será intimada para complementar o preparo no 
prazo de 5 dias, sob pena de deserção. 

 Não admissão do recurso por falta de preparo poderá ser relevada quando a parte 
demonstrar a impossibilidade de efetuar o preparo (reconhecido esse justo motivo, a parte será 
intimada para, no prazo de 5 cinco dias, efetuar o preparo); 

 O equívoco no preenchimento da guia também não gerará deserção (sanar o vício, no prazo 
de 5 dias, em caso de dúvida). 

 Independem de Preparo: 

- embargos de declaração; 

- agravo em REsp e RE; 

APOSTA 10 - Execução X Cumprimento de Sentença (pagar 
quantia) 

A execução é um processo autônomo utilizado para a cobrança de título executivo extrajudicial. 
O cumprimento de sentença é uma fase do processo em que se dá cumprimento ao título 
executivo judicial.  

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXECUÇÃO 

TEJ – art. 515, CPC (sentença homologatória, 
sentença arbitral, sentença estrangeira 
homologada ou decisão interlocutória 
estrangeira após exequatur) 

TEE – art. 784, CPC (CDA, contrato de seguro 
de vida, despesa condominial) 

intimação na pessoa do advogado citação do executado (honorário fixado de 
plano, 10%) 

15 dias para pagar 3 dias para pagar (metade dos honorários se 
houver pagamento) 

15 dias para impugnação ao cumprimento de 
sentença 

15 dias para embargos à execução 
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não pagamento: 10% de multa, 10% de 
honorários e penhora 

não pagamento: penhora 

não admite parcelamento admite parcelamento (30% + 6X) 

impugnação/embargos não tem efeito suspensivo como regra; para a obtenção é necessário o 
requerimento, garantia além de demonstração de urgência. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

APOSTA 01 - Organização da ADM Pública 

a) Organização da Administração Pública 

 Administração Direta; 
 Autarquias; 
 Empresas Públicas; 
 Sociedades de Economia Mista; 
 Fundações Públicas; 
 Consórcios Públicos (associações públicas); 

b) Autarquias 

 Pessoa jurídica de direito público; 
 Criada por lei; 
 Com capacidade de autoadministração; 
 Desempenha serviço público descentralizado. 
 Exemplos: INSS, Universidades Federais, Banco Central, DNIT (...); 
 Seus servidores são servidores públicos e submetem-se a concurso público; 
 Seus atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; 
 Gozam de privilégios tributários quanto a suas finalidades essenciais ou às que dela 

decorram; 
 Seus bens são bens públicos; 

c) Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas 

 Pessoas Jurídicas de Direito Privado; 
 Criadas por autorização legal; 
 Exploram atividades de caráter econômico; 
 Podem prestar serviços públicos; 
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 Exemplos: Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal; 

FGV – OAB –VII Exame 

Quanto às pessoas jurídicas que compõem a Administração Indireta, assinale a afirmativa correta. 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei. 

b) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado, autorizadas por lei. 

c) As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei. 

d) As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, criadas para o exercício de atividades 
típicas do Estado. 

Gabarito, letra A: 

Constituição Federal, Artigo 37. 

XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa 
pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, 
definir as áreas de sua atuação; 

APOSTA 02 - Serviços Públicos 

a) Definição 

 O conceito de serviço público não é estático; 
 Atividades desenvolvidas e oferecidas pelo Estado, na entrega das políticas públicas aos 

administrados; 
 CF, art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
 Lei 8.987/95 
 Lei 11.079/04 

b) Concessão Comum de Serviços Públicos 

 Lei 8.987/95, artigo 2º: 

II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder 
concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa 
jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; 

III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a 
construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento 
de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, 
mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou 
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consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua 
conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e 
amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo 
determinado; 

c) Parceria Público Privada 

 Parcerias Públicos Privadas são contratos de concessão especial de serviços públicos onde 
o parceiro privado é remunerado não exclusivamente pelo usuário. Nas PPPs, o concessionário 
será remunerado: 

 

 

 

 

 As parcerias público privadas foram introduzidas pela Lei 11.079/2004 que expressamente 
as divide em dois tipos: a concessão patrocinada e a concessão administrativa, conforme artigo 
2º: 

Art. 2º - Parceria públicoprivada é o contrato administrativo de concessão, na 
modalidade patrocinada ou administrativa. 

§1º - Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras 
públicas de que trata a Lei nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando 
envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

§2º - Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a 
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva 
execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

FGV  OAB UNI NAC/OAB/XXI Exame/2016 - Uma autarquia federal divulgou edital de licitação para a 
concessão da exploração de uma rodovia que interliga diversos Estados da Federação. A exploração do 
serviço será precedida de obras de duplicação da rodovia. Como o fluxo esperado de veículos não é 
suficiente para garantir, por meio do pedágio, a amortização dos investimentos e a remuneração do 
concessionário, haverá, adicionalmente à cobrança do pedágio, contraprestação pecuniária por parte do 
Poder Público. 

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. 

a) Tratase de um exemplo de parceria públicoprivada, na modalidade concessão administrativa. 

Integralmente pelo Poder Público (concessão administrativa) ou; 

Parte pelo Poder Público e parte pelos usuários (concessão 
patrocinada) 
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b) Tratase de um consórcio público com personalidade de direito público entre a autarquia federal e a 
pessoa jurídica de direito privado. 

c) Tratase de um exemplo de parceria públicoprivada, na modalidade concessão patrocinada. 

d) Tratase de um exemplo de consórcio público com personalidade jurídica de direito privado. 

Comentários 

Gabarito, Letra C.  

APOSTA 3 - Responsabilidade Civil do Estado 

 A responsabilidade civil do Estado baseia-se na teoria do Risco Administrativo consagrada 
no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988: 

Constituição Federal 

Art. 37. 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 De acordo com tal dispositivo, tanto as pessoas jurídicas de direito público quanto as de 
direito privado prestadoras de serviço público responderão de forma objetiva pelos danos 
causados a terceiros por atos de seus agentes. Percebam que esta também é a disposição do 
artigo 43 do Código Civil: 

Código Civil 

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a 
terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, 
por parte destes, culpa ou dolo. 

 Para ensejar a responsabilização do Estado, o particular precisa demonstrar em juízo 
apenas a conduta, o dano e o nexo causal existente entre ambas, sendo desnecessária a prova 
do dolo ou culpa do agente estatal.  

 
 A responsabilidade civil do Estado, no caso de atos omissivos, somente se configurará 
quando estiverem presentes elementos que caracterizem o descumprimento de dever legal 
atribuído ao poder público (culpa administrativa). 
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 O Estado responde objetivamente pela morte de detento, ocorrida no interior do 
estabelecimento prisional ou de hospital psiquiátrico.  

 

APOSTA 4 - Agentes Públicos 

a) Acesso aos cargos públicos 

 Cargos públicos são acessíveis a brasileiros e estrangeiros, na forma da lei; 
 Existem cargos privativos de brasileiros natos (Presidente, Vice Presidente, Ministro do 

STF ...) 

CF. Art. 37.  

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações 
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;  

b) Concurso Público 

 O edital do concurso deve conter apenas exigências previstas em lei; 
 Não pode a Administração impor restrições com base apenas em atos infralegais; 
 Súmula 266 – STJ - O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser 

exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. 
 Súmula Vinculante 44 – STF - Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a 

habilitação de candidato a cargo público. 

c) Prazo de Validade de Concurso Público 

 CF, Art. 37. III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável 
uma vez, por igual período; 

 Candidato aprovado dentro do número de vagas do edital, possui direito subjetivo a ser 
nomeado; 

 O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito a ser 
nomeado; 

 Passa a ter direito subjetivo à nomeação em caso de: 
 Preterição 
 Quebra na ordem de classificação 
 Desistência que o coloque dentro das vagas 
 Para o STJ: 
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(...) o candidato inicialmente aprovado em colocação além do número de vagas previstas 
no edital, tem direito subjetivo a nomeação ante a desistência de candidato classificado 
dentro do número de vagas previsto, que permita a inclusão do candidato excedente 
seguinte nesse rol. (...) 

(AgInt no REsp 1576096/DF) 

APOSTA 5 - Poder de Polícia 

O Poder de Polícia representa uma expressão da supremacia do interesse público sobre o 
privado e permite à Administração Pública restringir ou limitar direitos ou interesse individuais 
no que tange à liberdade e a propriedade.  

Trata-se de prerrogativa de direito público da Administração, fundada em lei e que condiciona e 
restringe a liberdade e a propriedade dos indivíduos, em benefício do bem-estar da 
coletividade. São atributos do Poder de Polícia: 

a) a discricionariedade, segundo a qual o administrador público poderá escolher, dentro de 
um juízo de conveniência e oportunidade, a alternativa mais adequada dentre as várias 
sanções previstas na norma; 

b) a autoexecutoriedade das medidas, não sendo necessária a intervenção do Poder 
Judiciário para a execução dos atos materiais de polícia, a exemplo da interdição de 
estabelecimento, desde que dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 
Ressalte-se que na cobrança de multas, não há a característica de autoexecutoriedade do 
poder de polícia. 

c) Coercibilidade, segundo o qual os atos de polícia impõem restrições que devem ser 
obrigatoriamente cumpridas pelo particular. Não são todos os atos de polícia que possuem 
tal atributo, alguns como por exemplo os atos de licença e autorização são conhecidos 
como de “consentimento”. 

APOSTA 6 - Controle da ADM Pública 

O controle da atividade administrativa do Estado feito pela própria administração revela-se em 
diversos aspectos da atuação estatal, sendo o mais importante deles a capacidade de controle 
de seus próprios atos através da autotutela: 

Súmula 473 STF -  A administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; 
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ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

APOSTA 7 - Improbidade Administrativa 

A prescrição dos atos de improbidade administrativa ocorre segundo o disposto no artigo 23, da 
Lei 8.42/92: 

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em 
comissão ou de função de confiança; 

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas 
disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de 
exercício de cargo efetivo ou emprego. 

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação 
de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei. 

Contudo, especificamente as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de uma conduta 
DOLOSA do agente público serão imprescritíveis. 

APOSTA 8 - Desapropriação 

Efetivada a desapropriação, o poder público deve destinar o bem desapropriado à finalidade 
pública que justificou o ato expropriatório. Se não o fizer, ocorrerá o fenômeno da 
tredestinação. 

A tredestinação lícita ocorre quando o bem é desapropriado para um fim, mas lhe é dado fim 
diverso pelo poder público, porém ainda permanecendo o interesse público. Exemplo: o poder 
público desapropria um terreno para a construção de uma escola, mas por questões de 
conveniência e oportunidade decide construir um hospital. 

Já a tredestinação ilícita ocorre quando ao bem desapropriado é dado destino desprovido de 
interesse público. Exemplo: transferência do bem a terceiro. Em casos de tredestinação ilícita, o 
particular fará jus ao direito a retrocessão previsto no artigo 519, do Código Civil: 

Art. 519. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública, 
ou por interesse social, não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for 
utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de 
preferência, pelo preço atual da coisa. 
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APOSTA 9 - Intervenção do Estado na Propriedade 

 Limitação Administrativa: A limitação administrativa é um ato genérico por meio do qual o 
poder público impõe a proprietários indeterminados obrigações com o objetivo de fazer 
com que aquela propriedade atenda à sua função social. 

 Servidão Administrativa: Já a servidão administrativa é uma restrição específica que atinge 
parcial e concretamente o direito de propriedade, incidindo sobre o caráter exclusivo de 
propriedades determinadas. A servidão consiste em uma obrigação de tolerar ou deixar 
fazer, e autoriza o Poder Público a usar da propriedade imóvel do particular para 
assegurar a realização e conservação de obras e serviços de utilidade pública. 

 Ocupação Temporária: A ocupação temporária é uma restrição estatal que atinge o 
caráter exclusivo da propriedade, fundada na necessidade pública normal de realização 
de obras ou exercício de atividades. Trata-se de intervenção provisória e que incide tão 
somente em razão da necessidade que pode ter o Estado de utilizar, temporariamente, 
um imóvel particular para realização de obras públicas ou execução de serviços públicos. 

 Requisição: Já a requisição administrativa representa a utilização pelo Estado de bens 
móveis e imóveis, ou mesmo de serviços prestados por particulares, em face de situações 
de iminente perigo. A indenização será sempre posterior e acaso haja dano. 

 Tombamento: O tombamento trata-se de restrição estatal na propriedade privada, que se 
destina especificamente à proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, assim 
considerando o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação 
seja de interesse público. Poderá gerar direito a indenização acaso gere desvalorização 
do bem. 

APOSTA 10 - Bens Públicos 

O Novo Código Civil superou a discussão sobre a definição de bem público. Segundo o seu 
artigo 98: 

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas 
jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for 
a pessoa a que pertencerem. 

Qualquer que seja sua utilização, os bens destas entidades – corpóreos, incorpóreos, móveis, 
imóveis, - estão sujeitos ao regime jurídico dos bens públicos e, portanto, gozam das seguintes 
características: 

a) Imprescritibilidade - Os bens públicos são insuscetíveis de aquisição mediante usucapião 
(prescrição aquisitiva de direito). Trata-se de interpretação literal do disposto no artigo 
102 do Código Civil: 
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Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 

b) Impenhorabilidade – Os bens públicos não se sujeitam ao regime de penhora, eis que a 
satisfação de créditos da Fazenda Pública deve ser feita através do regime de precatórios; 

c) Não Onerabilidade – Os bens públicos não podem ser gravados como garantia de 
créditos em favor de terceiros. São espécies de direitos reais de garantia sobre coisa 
alheia: o penhor, a anticrese e a hipoteca. 

d) Inalienabilidade (relativa) – Os bens públicos que se encontram destinados a uma 
finalidade pública específica (afetados) não podem ser objeto de alienação, consoante 
será visto adiante. 

DIREITO PENAL 

APOSTA 01  

Crimes Tributários: aplica-se a insignificância para lesões de até R$ 20.000 (STF). Parcelamento 
do tributo deve ser feito até o recebimento da denúncia e SUSPENDE A PUNIBILIDADE, já o 
pagamento integral do Tributo pode ser feito a qualquer tempo (mesmo após o Trânsito em 
julgado) e EXTINGUE A PUNIBILIDADE.  

APOSTA 02 

A Consequência da aplicação do princípio da Insignificância será sempre, em qualquer hipótese, 
ATIPICIDADE DO FATO em face da ausência de tipicidade material, mas não se aplica este 
princípio a crimes com violência ou grave ameaça a pessoa. 

APOSTA 03 

Crimes permanentes (ex:148 e 288 CP): consumação se prolonga pelo tempo, logo se menor 
comete o crime e completa 18 durante a permanência responde como maior, além disso se uma 
lei nova, mesmo que mais severa, nova surgir durante a permanência, aplica-se ao fato 
normalmente. (Sum 711 STF)  

APOSTA 04 

Desistência voluntária e arrependimento eficaz (Art. 15 CP) afastam a tentativa e tornam o fato 
iniciado ATÍPICO, o agente responde somente por outros fatos praticados (se houver). Na 
Desistência voluntária o agente abandona a execução em curso e no arrependimento eficaz atua 
concretamente impedindo a consumação. No caso concreto, para diferenciar desistência 
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voluntária de hipóteses de Tentativa utilize: Se posso prosseguir na execução e não quero 
haverá desistência voluntária. Se quero prosseguir e não posso haverá Tentativa.  

APOSTA 05 

O crime de tráfico de drogas, principalmente na hipótese do tráfico de menor importância (Art. 
33 par. 4º - Lei 11.343/06) admite a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de 
direitos. De acordo com o STF, crimes hediondos, como por exemplo o Tráfico de Drogas, 
podem ter qualquer regime inicial de pena, de acordo com o Art. 33 do CP e a análise do caso 
concreto, não sendo necessário o regime inicialmente fechado. 

APOSTA 06  

Policial que dispara arma de fogo contra meliante NUNCA atua em estrito cumprimento de 
dever legal, mas somente em Legitima defesa própria ou de 3º (deve haver agressão atual ou 
iminente) afastando assim a ilicitude e o crime. Se não estiver em situação de legitima defesa 
responderá pelo crime. (Art. 25 par. Único CP – PACOTE ANTICRIME) 

APOSTA 07 

Erro sobre a pessoa ou in personae (art.20par.3º): é o erro do "irmão gêmeo" em que o agente 
se confunde quanto a identidade da vítima, e responde como se tivesse atingido quem 
pretendia. (ex: mãe querendo matar seu filho sob influência do estado puerperal o confunde 
com o filho de outrem, e mesmo praticando homicídio, responde pelo infanticídio)   

APOSTA 08 

Erro de execução ou aberratio ictus (Art. 73 CP): erro da “bala perdida”, erra na execução da 
ação acertando vitima diversa da visada, neste erro também responde como se tivesse atingido 
a vítima que pretendia, com todas as suas características, não se considerando as características 
da vítima efetivamente atingida.  

APOSTA 09 

O crime de tráfico de drogas, principalmente na hipótese do tráfico de menor importância (Art. 
33 par. 4º - Lei 11.343/06) admite a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de 
direitos. De acordo com o STF, crimes hediondos, como por exemplo o Tráfico de Drogas, 
podem ter qualquer regime inicial de pena, de acordo com o Art. 33 do CP e a análise do caso 
concreto, não sendo necessário o regime inicialmente fechado. 
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APOSTA 10 

Concurso Material (Art. 69 CP) são varias ações com vários resultados, e deve-se somar as penas, 
já no Crime Continuado (Art. 71 CP) o agente também realiza vários crimes com várias ações, 
porem tem que ser crimes iguais, e em circunstancias de tempo, lugar e modo de execução 
semelhantes, para afastar a soma das penas e aplicar uma só pena aumentada de 1/6 até 2/3 ou 
de até o triplo no Crime Continuado específico  (Art. 71 par único).  

O Concurso Formal Perfeito (Art. 70 CP) é uma só ação com vários resultados, sendo que o 
agente só tem um único objetivo ao agir (pode ser um só dolo ou culpa), aplicando-se a pena de 
um só crime aumentada (1/6 a 1/2) e nunca ultrapassando o equivalente a soma das penas, já no 
Concurso formal Imperfeito (Art. 70 – 2ª parte) também se dá com uma só ação, mas o agente 
quer (dolo) produzir cada um dos vários crimes, por isso deve-se somar as penas.  

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

APOSTA 01 - RETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL PENAL 

 A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos 
realizados sob a vigência da lei anterior.   

Não importa se é mais benéfica, NUNCA RETROAGE. 

Não invalida atos anteriores. 

Aplica-se imediatamente, inclusive para processos em andamento. 

Se o ato processual já começou, deve ser terminado com a lei anterior. 

Ex: novo prazo de recurso. 

APOSTA 02 - CRIMES QUE NÃO ADMITEM FIANÇA 

São INAFIANÇÁVEIS 

 Crimes de racismo 

 Hediondos 

 Tortura 
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 Tráfico de drogas 

 Terrorismo 

 Ação de grupos armados contra o Estado de Direito 

CUIDADO: Para o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência 
(Art. 24-A da Lei Maria da Penha), o delegado não pode arbitrar fiança, ficando 
essa possibilidade restrita ao juiz, na audiência de custódia. 

APOSTA 03 - AÇÃO PENAL PARA LESÃO CONTRA MULHER  

Lesão corporal na Lei Maria da Penha 

Qualquer lesão corporal, nos termos da Lei Maria da Penha, será PÚBLICA 
INCONDICIONADA. 

STJ - Súmula 542 - A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de 
violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. 

ATENÇÃO: Os demais crimes, que são CONDICIONADOS À REPRESENTAÇÃO DA 
OFENDIDA, continuam condicionados à representação. 

Exemplo: ameaça (art. 147, CP); injúria discriminatória (art. 140, § 3º, CP). 

APOSTA 04: FALSO TESTEMUNHO EM PRECATÓRIA   

 Falso testemunho 

Falso testemunho ou falsa perícia 

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, 
perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, 
inquérito policial, ou em juízo arbitral: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

§ 1o As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado 
mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a 
produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte 
entidade da administração pública direta ou indireta. 

§ 2o O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que 
ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. 
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Competência para julgar esse delito quando feito por carta precatória 

Será competente o juízo deprecado, uma vez que foi nele que ocorreu o depoimento 
fraudulento. 

APOSTA 05 - SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS 

Cabe à acusação, ao requerer o sequestro de bens, demonstrar indícios que foram comprados 
com o produto da infração. 

Após a decretação da medida, o juiz pode autorizar o órgão responsável pela medida 
assecuratória, a utilização do bem. 

Ao final, após a condenação, o juiz pode autorizar a transferência definitiva do bem para o órgão 
que já estava provisoriamente utilizando. 

Ex: lancha de um traficante. 

APOSTA 06 - PROVAS ILÍCITAS  

 DESENTRANHADAS: São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as 
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 
 
 São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas - teoria dos frutos da árvore 
envenenada. 

Exemplos: prova obtida mediante tortura; busca e apreensão sem mandado judicial; 
interceptação telefônica sem autorização judicial; violação de domicílio para prender 
preventivamente no período noturno sem autorização do morador; acesso ao whatsapp 
do preso sem autorização do juiz. 

APOSTA 07 - PRISÃO CAUTELAR DOMICILIAR  

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for 

 I - maior de 80 (oitenta) anos; 
 II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; 
 III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou 

com deficiência;  
 IV - gestante; 
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 V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; 
 VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos 

de idade incompletos. 

APOSTA 08 - RECURSOS NA 1.ª FASE DO JÚRI  

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - APELAÇÃO 

IMPRONÚNCIA - APELAÇÃO 

PRONÚNCIA - RESE 

DESCLASSFICAÇÃO – RESE 

Vogal com vogal; consoante com consoante 

APOSTA 09 - COMPETÊNCIA PARA JULGAR REVISÃO CRIMINAL  

CADA TRIBUNAL CORRIGE OS SEUS ERROS JUDICIÁRIOS 

 Única exceção – se transitar em julgado na 1ª instância, a revisão deverá ser apresentada 
no Tribunal a que o magistrado de 1º grau está vinculado. 
Ex1: transitou em julgado no juízo estadual de 1º grau - a revisão deverá ser conhecida e 
julgada no Tribunal de Justiça do Estado. 
Ex2: transitou em julgado no juízo federal de 1º grau - a revisão deverá ser conhecida e 
julgada no Tribunal Regional Federal. 

APOSTA 10 - CABIMENTO DO ANPP (ART. 28-A DO CPP)  

Cabe ANPP? 

 Confissão na delegacia 
 Crime sem "vis atractiva" 
 Infração penal sem violência ou grave ameaça 
 Preceito secundário inferior a 4 anos 
 Apenas se for caso de denúncia 
 Fora das hipóteses de transação penal 
 Não cabe se já foi beneficiado com 76, 89 e ANPP nos últimos 5 anos 



 

 

   
46 
63 

 Não cabe se for caso de Lei Maria da Penha 
 Não cabe se for reincidente 

APOSTA BÔNUS - AINDA SOBRE O ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL...  

 Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o 
Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento 
de denúncia. 

 O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá 
ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de 
suspensão condicional do processo. 

 A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não geram 
antecedentes criminais. 

 Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente 
decretará a extinção de punibilidade. 

 Caberá recurso em sentido estrito da decisão que recusar homologação à proposta de 
acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei. 

DIREITO DO TRABALHO 

APOSTA 01 - TELETRABALHO 

 Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das 
dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação 
que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo; 
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 O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto 
às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho; 
 O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as 
instruções fornecidas pelo empregador. 

APOSTA 02 - AUTÔNOMO  

 A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou 
sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 
3o desta Consolidação (Art. 442-B, da CLT).  
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APOSTA 03 - UNIFORME  

 Padrão de Vestimenta: Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio 
ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de 
empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada.     
 Higienização do Uniforme: A higienização do uniforme é de responsabilidade do 
trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos 
diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum.  

 

Atenção: Art. 4º, da CLT 

Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado 
como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que 
ultrapasse o limite de cinco minutos, quando o empregado, por escolha própria, 
buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más 
condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da 
empresa para exercer atividades particulares, entre outras:  

I - práticas religiosas; II - descanso; III - lazer; IV – estudo; V - alimentação; VI - 
atividades de relacionamento social; VII - higiene pessoal; VIII - troca de roupa ou 
uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.    
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APOSTA 04 - JORNADA DE TRABALHO E SEUS REFLEXOS   

 

 Jornada Extraordinária:  

 

Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as 
variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, 
observado o limite máximo de dez minutos diários.    

 Cartão de Ponto: Torna-se obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em 
registro manual, mecânico ou eletrônico, para os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) 
trabalhadores. 

É permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de 
trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo 
coletivo de trabalho. 
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 Compensação de Jornada:  

 

 Banco de Horas Anual: Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de 
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela 
correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de 
um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite 
máximo de dez horas diárias.   
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 Banco de Horas Semestral: O banco de horas semestral poderá ser pactuado por acordo 
individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses; 
 Jornada 12x36: 

 

APOSTA 05 - FÉRIAS  

 As férias serão concedidas por ato do empregador;  
 É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de 
repouso semanal remunerado;  
 O pagamento da remuneração das férias deverá ser efetuado em até 2 (dois) dias antes 
do início do respectivo período.  
 Fracionamento das Férias:  
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APOSTA 06 - INTERVALO INTRAJORNADA  

 Intervalo: Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é 
obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, 
de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder 
de 2 (duas) horas. 

 

APOSTA 07 - EQUIPARAÇÃO SALARIAL  

Paragonado X Paradigma                    

 Requisitos:  
 Idêntica a função, trabalho de igual valor (igual produtividade e com a mesma perfeição 
técnica), prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial;  
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- Empregados Contemporâneos no cargo ou na função;  

- Diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos 
e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos;  

- No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, 
além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa, em favor do empregado 
discriminado, no valor de 50% (cinquenta por cento) do limite máximo dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social.     

APOSTA 08 - QUITAÇÃO ANUAL  

 É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, 
firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o sindicato dos empregados 
da categoria.  

 

 O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará 
a quitação anual dada pelo empregado, com EFICÁCIA LIBERATÓRIA das parcelas nele 
especificadas.   

APOSTA 09 - Sistema Remuneratório 

 Prêmios: Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma 
de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de 
desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades; 
 PLR: É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título 
de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano 
civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil;  
 Salário In Natura: A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão 
atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% (vinte e 
cinco por cento) e 20% (vinte por cento) do salário-contratual.      

APOSTA 10 - NEGOCIAÇÃO COLETIVA  

 As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as 
estipuladas em convenção coletiva de trabalho;                 
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 Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade; 
 A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva 
ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do 
negócio jurídico.  

APOSTA BÔNUS - DISTRATO  

 O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, 
caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: 

 Metade:  

- Aviso Prévio, se indenizado; e  

- Indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

 Integralidade das demais verbas trabalhistas.                    
 Autoriza-se a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos;                 
 A extinção do contrato por acordo não autoriza o ingresso no Programa de Seguro-
Desemprego. 

DIREITO EMPRESARIAL 

APOSTA 01 - Empresa 

ATIVIDADE ECONÔMICA, PROFISSIONAL E ORGANIZADA para a produção de bens e/ou serviços. O Código 
Civil adota o caráter funcional para compreende que a empresa é a própria atividade exercida, seja a 
produção ou o comércio de bens e serviços. 
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APOSTA 02 - Empresário 

 

APOSTA 03 - Limitada 

Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.  

EMPRESA 

Organização: mão-de-obra, capital, insumos e 
tecnologia 

Atividade profissional: habitualidade e 
responsabilidade pessoal 

Atividade econômica: Busca de lucro 
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Em regra, as sociedades limitadas adotam, subsidiariamente, as regras das sociedades simples, e 
a escolha pelas sociedades por ações para sanar as omissões sobre suas regras é solução 
supletiva, em vista do disposto no art. 1.052 do Código Civil.  

 

Tratando-se da responsabilidade limitada dos sócios pelas obrigações sociais, vejamos como 
funcionam as regras para a determinação do limite da responsabilidade dos sócios.  

 

APOSTA 04 - Endosso e Aval 

Endosso 

Endosso é o ato pelo qual o beneficiário de um título opera sua transferência a outrem. Evidente 
que a transferência do título a terceiro se efetiva mediante a tradição, já que é necessária a 
apresentação do título para sua cobrança. (“cartularidade”).  

Aval  

É o ato em que uma pessoa garante o pagamento do título em favor do devedor principal ou de 
um coobrigado. Quem dá garantia de pagamento é chamado de avalista. A quem é dada a 
garantia é chamado de avalizado.  

O aval pode ser total ou parcial, e o avalista é responsável da mesma forma que o seu avalizado, 
sendo sua obrigação autônoma em relação ao avalizado.  

Regência 

Regra: sociedades simples 

Supletiva: sociedades anônimas 
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APOSTA 05 - Anônimas   

 
 

APOSTA 06 - Recuperação Judicial  

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

APOSTA 01 - CONTRIBUIÇÕES RESIDUAIS PARA A SEGURIDADE 
SOCIAL 

A CF/88 já definiu, no seu artigo 195, quais os fatos geradores que podem ser utilizados pelo 
legislador quando da criação de cada uma das contribuições para a seguridade social. 

Re
qu

isi
to

s 

Regularidade 

Existência regular há mais 2 anos 

Não ser falido ou ter declaração de 
extinção das obrigações 

Não ser condenado por crimes que 
impeçam a administração ou 

presentes na lei n. 11.101 
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Contudo, assim como fez em relação aos impostos (outorga de competência residual para a 
criação de novos impostos), o constituinte autorizou, no art. 195, § 4º, que a União institua 
outras contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social (contribuições sociais 
residuais), que possuem as seguintes características: 

 1ª) Competência: privativa da União.  
 2ª) Limitações: (i) a contribuição residual a ser eventualmente instituída não pode ser 

cumulativa (trata-se da característica da não cumulatividade tributária, presente em 
tributos plurifásicos, tais como o ICMS e o IPI); e (ii) não pode ter fato gerador ou base de 
cálculo próprios das contribuições já discriminadas na CF/88.  

 3ª) Veículo introdutor de norma: de forma excepcional, exige-se Lei Complementar para a 
instituição da contribuição residual (muita atenção a esse aspecto).  

APOSTA 02 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, conhecida pelas siglas CIP ou 
COSIP, é um tributo da competência exclusiva dos Municípios e o Distrito Federal, significando 
que as outras pessoas políticas não podem, em hipótese alguma, instituí-lo.  A CF/88 faculta a 
sua cobrança na fatura de consumo de energia elétrica.  

Por fim, o serviço de iluminação pública não pode ser custeada por taxa, pois não é um serviço 
específico e divisível, o que ensejou, inclusive, a edição da Súmula Vinculante nº 41. 

APOSTA 03 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E A 
INSTITUIÇÃO DE TRIBUTOS POR MEIO DE LEI COMPLEMENTAR  

De acordo com o Princípio da Legalidade Tributária (ou da Estrita Legalidade), nenhum tributo 
pode ser instituído e nem aumentado senão por meio de lei em sentido estrito. Em regra, isso 
ocorre por meio de lei ordinária (veículo introdutor de normas). 

Contudo, há á exceções a essa regra geral (exigência de lei ordinária) no que tange à instituição 
de alguns tributos.  

Essas exceções estão previstas nos artigos 148, 154, inciso I, e 195, § 4º, da CF/88, que exigem 
Lei Complementar como veículo introdutor de normas para os seguintes tributos: 

 Empréstimo compulsório (art. 148 da CF);  

 Imposto sobre grandes fortunas (art. 153, VII, da CF);  
 Imposto residual (art. 154, I, da CF);  
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 Novas contribuições sociais, também chamadas de contribuições residuais (art. 195, § 4º, 
da CF). 

Os tributos acima indicados só podem ser instituídos ou majorados por meio de Lei 
Complementar; todos os demais podem ser instituídos ou majorados por meio de lei comum 
(ordinária).  

APOSTA 04 - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI 
TRIBUTÁRIA 

De acordo com o Princípio da Anterioridade Anual (ou de Exercício), é vedada a cobrança de 
tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou.  

E de acordo com o Princípio da Anterioridade Nonagesimal, é vedada a cobrança de tributos 
antes de decorridos 90 (noventa) dias corridos da data em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou. 

Atenção: o dispositivo constitucional em questão exige a observância dos 
referidos princípios quanto à lei que institua (crie) ou majore (aumente) tributos. 
Esse princípio não é aplicável, assim, à lei que diminua (reduza) o valor de um 
tributo.  

Ocorre que tais princípios (da Anterioridade de Exercício e da Anterioridade Nonagesimal) 
possuem exceções espalhadas no texto da CF/88 e/ou identificadas pela jurisprudência do STF. 

São exceções ao Princípio da Anterioridade de Exercício (ou Anual):  

 Os empréstimos compulsórios destinados a atender a despesas extraordinárias, 
decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. 

 O II, IE, IPI e o IOF.  
 Os impostos extraordinários criados na iminência ou no caso de guerra externa. 
 As contribuições sociais para a seguridade social. 
 O aumento e a redução das alíquotas do ICMS especificamente sobre combustíveis e 

lubrificantes. 
 O aumento e a redução das alíquotas da CIDE-Combustíveis.  
 A alteração da data de vencimento ou quantidade de parcelas de tributo. 

E são exceções ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal (ou Noventena):  
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 Os empréstimos compulsórios destinados a atender a despesas extraordinárias, 
decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. 

 O II, IE, IR e o IOF.  
 Os impostos extraordinários criados na iminência ou no caso de guerra externa. 
 A fixação da base de cálculo do IPVA. 
 A fixação da base de cálculo do IPTU. 
 A alteração da data de vencimento ou quantidade de parcelas de tributo. 

APOSTA 05 - SOLIDARIEDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA  

O polo passivo de uma obrigação tributária pode ser ocupado por uma única pessoa (física ou 
jurídica) individualmente considerada ou por mais que uma pessoa, em regime de solidariedade 
passiva tributária (art. 124 do CTN). 

Dentre os efeitos da solidariedade passiva tributária previstos em tal dispositivo, queremos 
destacar o seguinte: se for dada uma isenção (dispensa legal de tributo devido, como veremos 
adiante) ou remissão (dispensa legal de multa devida, como também veremos adiante) de 
crédito tributário, os efeitos dessa isenção ou remissão exonerarão todos os demais obrigados 
(devedores solidários), exceto se outorgada (dada) pessoalmente a um deles (portanto, salvo se 
for um benefício subjetivo), subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo 
saldo da dívida não alcançada pela isenção ou pela remissão.  

APOSTA 06 - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA NA SUCESSÃO 
EMPRESARIAL  

De acordo com o art. 132 do CTN, a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, 
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a 
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou 
incorporadas. 

E de acordo com o art. 133, a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, 
por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, 
e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome 
individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos 
até a data do ato: (i) integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou 
atividade; ou (ii) subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar 
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo 
de comércio, indústria ou profissão. 
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É importante destacar que as duas hipóteses de responsabilidade tributária em questão (artigos 
132 e 133 do CTN) alcançam não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as 
multas tributárias moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da 
sucessão, conforme a jurisprudência do STJ (Súmula nº 554).    

APOSTA 07 - INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DO 
DEVEDOR DE TRIBUTO 

A indisponibilidade de bens e direitos também é uma das garantias do crédito tributário 
previstas no art. 185-A do CTN que pode ser decretada em processo de Execução Fiscal ou na 
Ação Cautelar Fiscal.  

Como a aplicação desse dispositivo legal suscitava dúvidas, o STJ editou a Súmula 560. 

Assim, na conjugação do art. 185-A do CTN com a Súmula 560, a decretação de 
indisponibilidade em questão exige os seguintes pressupostos (passo a passo): 

 1ª) A citação do devedor; 
 2ª) O não pagamento do débito (depois de regularmente citado); 
 3ª) O não oferecimento de bens à penhora (acaso não pague após ser regularmente 

citado); e 
 4ª) A não localização de bens penhoráveis após o exaurimento das diligências realizadas 

pela Fazenda Pública exequente, caracterizado quando houver nos autos prova de que: 
(i) foi infrutífero o pedido de constrição sobre ativos financeiros (BACENJud); (ii) o Fisco 
expedir ofícios aos registros públicos do domicílio do executado (como, por exemplo, 
cartório de registro de imóveis), sem que tenham sido encontrados bens; e (iii) o Fisco 
tenha enviado ofícios ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN 
ou DETRAN com pedido de informações sobre veículos em nome do devedor, sem que 
tenham sido encontrados bens. 
 

APOSTA 08 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 
QUALQUER NATUREZA 

O inciso III do art. 153 da CF/88 atribui competência à União para instituir o IR – Imposto sobre a 
Renda e Proventos de Qualquer Natureza.  

Ao definir o fato gerador desse imposto, o art. 43 do CTN exclui do âmbito de sua incidência os 
valores recebidos à título de indenização.  
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Nesse sentido, a jurisprudência tem afastado a incidência do imposto de renda nas seguintes 
hipóteses:    

Súmula 125 do STJ: O pagamento de férias não gozadas por necessidade do 
serviço não está sujeita à incidência do Imposto de Renda. 

Súmula 136 do STJ: O pagamento de licença-prêmio não gozada por 
necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda. 

Súmula 215 do STJ: A indenização recebida pela adesão a programa de 
incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de 
renda. 

Súmula 386 do STJ: São isentas de imposto de renda as indenizações de férias 
proporcionais e o respectivo adicional.” 

Súmula 498 do STJ: “Não incide imposto de renda sobre a indenização por 
danos morais. 

APOSTA 09 - IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE 
MERCADORIAS E SERVIÇOS 

O art. 155 da CF/88 atribui competência tributária aos Estados e ao Distrito Federal para instituir 
o ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços.  

Atenção: o “conceito jurídico” de circulação exige a “transferência de 
titularidade”; se não houver essa transferência, não há, juridicamente, circulação. 
Esse é – máxima atenção – o entendimento sumulado pelo STJ: "Súmula 166 do 
STJ: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".  

 

Atenção novamente: a incidência do imposto exige que o objeto da circulação 
seja uma “mercadoria”. Nesse sentido, se o objeto da venda (circulação naquela 
acepção jurídica) não se enquadrar no conceito de mercadoria, não poderá 
sofrer a incidência do ICMS. Assim, é possível afirmar que a venda de bens do 
ativo fixo de uma empresa não atrai a incidência do ICMS. O mesmo 
entendimento é aplicável, pois, aos "salvados de sinistro.” Esse é o 
entendimento que fundamentou a edição da Súmula Vinculante nº 32: “Súmula 
Vinculante nº 32: O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro 
pelas seguradoras.” 
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APOSTA 10 - REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS 

A CF/88 possui várias regras de repartição de receitas tributárias. Felizmente não são todas que 
costumam ser exigidas pela banca examinadora, de modo que listamos, logo abaixo, aquelas 
que são mais cobradas: 

 Pertence aos Estados e ao Distrito Federal 100% do produto da arrecadação do IR – 
Imposto de Renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos, a qualquer título, pelos 
Estados e Distrito Federal, e por suas autarquias e suas fundações (art. 157, inciso I).  

 Pertence aos Municípios 100% do produto da arrecadação do IR – Imposto de Renda 
retido na fonte sobre os rendimentos pagos, a qualquer título, pelos Municípios, suas 
autarquias e suas fundações (art. 158, inciso I).  

 Pertence aos Municípios 50% do produto da arrecadação do ITR – lmposto Territorial 
Rural relativamente aos imóveis situados no Município. 

No que tange ao ITR, os Municípios farão jus a 100% do produto da arrecadação 
se optarem, na forma da lei, mediante celebração de Convênio com a União, em 
realizar a fiscalização e cobrança do imposto (art. 158, inciso II, c/c o art. 153, § 
4º, III). 

 Pertence aos Municípios 50% do produto da arrecadação do IPVA relativo aos veículos 
automotores licenciados em seus territórios (art. 158, inciso III).  
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