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200 QUESTÕES OBJETIVAS QUE SERÃO

ELABORADAS NAS PROVAS DE MP
1 - DIREITO CONSTITUCIONAL

Questão 1. Uma lei ordinária federal que, elaborada em 1987, seja materialmente incompatível
com a Constituição da República, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
não é objeto de:

a) Desconstitucionalização.

b) Repristinação.

c) Recepção.

d) Inconstitucionalidade.

e) Efeito repristinatório.

Comentários

Com o advento da nova Constituição, as leis anteriores poderão ser por ela recepcionadas ou
não.

Nesse sentido, recepção é o ingresso, na nova ordem jurídica, de normas legais anteriores e com
ela compatíveis. Portanto, para que ocorra recepção deve haver compatibilidade, que neste caso
será apenas material, devendo ser assinalada a alternativa C.

JURISPRUDÊNCIA

“Ação direta de inconstitucionalidade. Sendo a lei estadual impugnada (Lei 8.801, de
29 de junho de 1988, do Estado do Paraná) anterior a atual Constituição, o exame de
sua compatibilidade em face da Carta Magna superveniente se coloca no plano
da recepção, ou não (e nesse caso o que há e revogação), da norma
infraconstitucional, questão essa que não pode ser objeto de ação direta de
inconstitucionalidade. Ação que não se conhece por impossibilidade jurídica do
pedido” (STF, ADI nº 75, Rel. Min. Moreira Alves, J. 01º.04.1992, DJU 04.09.1992).

Questão 2. “A atuação do Senado tem o escopo de conferir apenas publicidade às decisões do
Supremo Tribunal Federal em controle concreto, tendo a respectiva decisão, desde a publicação,
efeitos erga omnes”. Essa interpretação da norma veiculada pelo art. 52, inc. X, da Constituição
da República tem por fundamento uma técnica de hermenêutica constitucional denominada de:

a) Interpretação autêntica.

b) Filtragem constitucional.

c) Ponderação.

d) Mutação constitucional.

e) Inconstitucionalidade progressiva.

Comentários



Reforma e mutação constitucionais não se confundem.

Com efeito, as mudanças na Constituição podem ser formais ou informais: no primeiro caso,
tem-se as chamadas reformas constitucionais, que alteram o texto da Constituição, e se dão por
meio emenda ou revisão; no caso de mudanças informais, fala-se em mutação constitucional.

Dentro dessa perspectiva, Anna Cândida Ferraz conceitua mutação constitucional como o
“processo informal de mudança da Constituição”. Para Carlos Menault, mutação constitucional
significa “mudança de contexto sem mudança de texto”. O contexto se altera, e com isso
muda-se a interpretação de um texto, que permanece o mesmo. A essa nova interpretação dada
a um texto porque o contexto passou a ser diferente chama-se mutação constitucional.

Exemplo de mutação constitucional, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode ser
encontrado no acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.406, em relação ao
art. 52, inc. X, da Constituição da República (possibilidade jurídica de abstrativização do controle
concreto).

A alternativa D, portanto, revela-se correta na questão.

JURISPRUDÊNCIA

“O Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedentes pedidos formulados
em ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra a Lei nº 3.579/2001 do
Estado do Rio de Janeiro. O referido diploma legal proíbe a extração do
asbesto/amianto em todo território daquela unidade da Federação e prevê a
substituição progressiva da produção e da comercialização de produtos que o
contenham. A Corte declarou, também por maioria e incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei federal nº 9.055/1995, com efeito vinculante e
erga omnes (...). A partir da manifestação do ministro Gilmar Mendes, o Colegiado
entendeu ser necessário, a fim de evitar anomias e fragmentação da unidade, equalizar
a decisão que se toma tanto em sede de controle abstrato quanto em sede de
controle incidental (...). Asseverou se estar fazendo uma releitura do disposto no art.
52, X, da CF, no sentido de que a Corte comunica ao Senado a decisão de declaração
de inconstitucionalidade, para que ele faça a publicação, intensifique a publicidade. O
ministro Celso de Mello considerou se estar diante de verdadeira mutação
constitucional que expande os poderes do STF em tema de jurisdição constitucional.
Para ele, o que se propõe é uma interpretação que confira ao Senado Federal a
possibilidade de simplesmente, mediante publicação, divulgar a decisão do STF (...). A
ministra Cármen Lúcia, na mesma linha, afirmou que a Corte está caminhando para
uma inovação da jurisprudência no sentido de não ser mais declarado inconstitucional
cada ato normativo, mas a própria matéria que nele se contém. O ministro Edson
Fachin concluiu que a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, opera
uma preclusão consumativa da matéria. Isso evita que se caia numa dimensão
semicircular progressiva e sem fim. E essa afirmação não incide em contradição no
sentido de reconhecer a constitucionalidade da lei estadual que também é proibitiva,
o que significa, por uma simetria, que todas as legislações que são permissivas —
dada a preclusão consumativa da matéria, reconhecida a inconstitucionalidade do art.
2º da lei federal — são também inconstitucionais (STF, ADI nº 3.406, Rel. Min. Rosa
Weber, J. 29.11.2017, Inf. 886).



Questão 3. Proposta de Emenda à Constituição que autorize a instituição de tributo,
dispensando, em qualquer hipótese, a observância do princípio da anterioridade tributária, pode
ser objeto de:

a) Ação direta de inconstitucionalidade.

b) Mandado de segurança por partido político com representação no Congresso Nacional.

c) Arguição de descumprimento de preceito fundamental.

d) Mandado de segurança por Deputado Federal ou Senador da República.

e) Nenhuma ação judicial.

Comentários

No caso concreto, Proposta de Emenda à Constituição que possibilite a cobrança de tributos no
mesmo exercício em que haja sido instituído, como, por exemplo, o art. 2º, § 2º, da EC nº 3/93,
importa em violação da limitação ao poder constituinte derivado reformador sobre a qual versam
os arts. 60, § 4º, inc. IV c/c art. 150, inc. III, “b”, ambos da CRFB.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a Proposta de Emenda à Constituição de
que trata a questão poderia ser objeto do mandado de segurança por Deputado Federal ou
Senador da República sobre o qual versa a alternativa D.

JURISPRUDÊNCIA

“Direito Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Reeleição. Proposta de
Emenda Constitucional. Processo Legislativo. Mandado de segurança impetrado por
Senadores, para que seja impedida a votação, em 2º turno, no Senado Federal,
de proposta de Emenda Constitucional nº 7, que ‘visa a introduzir na Carta Magna o
instituto da reeleição para os cargos de Presidente da República, Governadores de
Estado e Prefeitos Municipais’ (...). Invocação do direito ao ‘devido processo
legiferante’ (...). É facultado ao Relator, em qualquer processo de competência do
Plenário, submeter, ao exame deste, questão de ordem, inclusive sobre concessão, ou
não, de medida liminar, em Mandado de Segurança, quando, ‘em razão de relevância
da questão jurídica, convier pronunciamento’ do referido órgão (artigos 21, incisos III e
IV, e 22, parágrafo único, "b", do RISTF). Caracteriza-se tal relevância quando a
decisão da Corte pode interferir na atuação de um dos Poderes da República, como
ocorre durante a tramitação de Proposta de Emenda Constitucional, em uma das
Casas do Congresso Nacional, hipótese sub judice” (STF, MS-QO nº 22.864, Rel. Min.
Sydney Sanches, J. 04.06.1997, DJU 16.11.2001).

Questão 4. A teoria segundo a qual as limitações materiais ao poder de reforma constitucional
não significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, mas
apenas a proteção das características mínimas dos institutos cuja preservação nelas se protege é
chamada de:

a) Cláusula pétrea.

b) Reserva do possível.

c) Bloco de constitucionalidade.

d) Reserva de consistência.

e) Núcleo essencial.



Comentários

As limitações materiais ao poder de reforma constitucional, também denominadas de “cláusulas
pétreas”, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, podem ser
flexibilizadas, desde que a reforma constitucional obedeça ao limite do núcleo essencial, sem
retirar do instituto as características mínimas que lhe dão identidade.

Portanto, nesta questão objetiva, deveria ser assinalada a alternativa E.

“Constitucional: limitações materiais (cláusulas pétreas); controle jurisdicional
preventivo (excepcionalidade); a proposta de reforma previdenciária (PEC 33-I), a
forma federativa de Estado (CF, art. 60, § 1º) e os direitos adquiridos (CF, art. 60, § 4º,
IV, c/c art. 5º, 36): alcance das cláusulas invocadas: razões do indeferimento da liminar.
Mandado de segurança: pedido de liminar: possibilidade de sua submissão ao Plenário
pelo relator, atendendo a relevância da matéria e a gravidade das consequências
possíveis da decisão (...). As limitações materiais ao poder constituinte de reforma não
significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária,
mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação
nelas se protege” (STF, MS nº 23.047, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, J. 11.02.1998,
DJU 14.11.2003).

Questão 5. De acordo com o sentido político que, na obra “Teoria da Constituição”, foi
defendido por Carl Schmitt, a Constituição deve ser entendida como:

a) Lei fundamental do Estado.

b) Norma fundamental hipotética.

c) Fator real de poder.

d) Decisão política fundamental.

e) Fundamento último de validade.

Comentários

A Constituição em sentido político, em conformidade com Carl Schmitt, é definida como produto
de uma decisão política fundamental, ou seja, a vontade manifestada pelo titular do poder
constituinte.

Não deve ser olvidado que os conceitos de “norma fundamental hipotética” e de “lei
fundamental do Estado”, que deve servir como fundamento último de validade do ordenamento
jurídico, foram desenvolvidos por Hans Kelsen, na obra “Teoria Pura do Direito”, enquanto que a
definição de “fator real de poder” foi formulado por Ferdinand Lassalle, na obra “O que é uma
Constituição?”.

Em consequência, deve o candidato assinalar a alternativa D.

JURISPRUDÊNCIA

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 6.893, de 28 de janeiro de 1998, do
Estado do Mato Grosso, que criou o Município de Santo Antônio do Leste.
Inconstitucionalidade de lei estadual posterior à EC nº 15/96. Ausência de lei
complementar federal prevista no texto constitucional. Afronta ao disposto no artigo
18, § 4º, da Constituição do Brasil. Omissão do Poder Legislativo. Existência de fato.
Situação consolidada. Princípio da segurança da jurídica. Situação de exceção, estado



de exceção. A exceção não se subtrai à norma, mas esta, suspendendo-se, dá lugar à
exceção – apenas assim ela se constitui como regra, mantendo-se em relação com a
exceção (...). No caso do Município de Santo Antônio do Leste – que existe, de fato,
como ente federativo dotado de autonomia municipal, a partir de uma decisão política
fundamental – estamos diante de uma situação excepcional não prevista pelo direito
positivo, porém instalada pela força normativa dos fatos. A essa força é que Carl
Schmitt faz alusão ao apontar o fato de, no princípio de dezembro de 1949, o
representante inglês na ONU ter declarado, em relação ao reconhecimento do novo
governo comunista da China, que um reconhecimento jurídico internacional não há de
apoiar-se senão na realidade fática. No caso que ora apreciamos importa
simplesmente termos consciência da inescondível realidade fática do Município de
Santo Antônio do Leste. Ao seu reconhecimento como ente federativo dotado de
autonomia basta a realidade fática” (STF, ADI nº 3.316, Rel. Min. Eros Grau, J.
09.05.2007, DJU 29.06.2007).

Questão 6. O elemento de estabilização constitucional diz respeito a:

a) Divisão do poder politico.

b) Afirmação de direitos fundamentais.

c) Solução de conflitos constitucionais.

d) Intervenção na ordem social.

e) Forma de aplicação da Constituição.

Comentários

Os elementos de estabilização constitucional são exteriorizados nas normas constitucionais que
prescrevem os meios de proteção das próprias regras e princípios constitucionais, como, por
exemplo, as normas veiculadas pelo art. 102, inc. I, “a”, initio (ação direta de
inconstitucionalidade), art. 102, inc. I, “a”, in fine (ação declaratória de constitucionalidade), art.
103, § 2o (ação direta de inconstitucionalidade por omissão), art. 36, inc. III, initio (ação direta de
inconstitucionalidade interventiva), art. 102, § 1o (arguição de descumprimento de preceito
fundamental) e, bem assim, art. 136 (estado de defesa) e arts. 137 a 139 (estado de sítio), todos
da Constituição da República.

Destarte, em concordância com a alternativa C, os elementos de estabilização constitucional
dizem respeito a solução de conflitos constitucionais.

JURISPRUDÊNCIA

“Intervenção federal no Estado da Bahia. Alegado desrespeito à forma republicana e
aos direitos da pessoa humana. Ilegitimidade ativa dos requerentes. Intervenção
federal à qual se nega seguimento (...). A intervenção federal, na realidade, configura
expressivo elemento de estabilização da ordem normativa plasmada na Constituição
da República. É-lhe inerente a condição de instrumento de defesa dos postulados
sobre os quais se estrutura, em nosso País, a ordem republicano-federativa. Cabe
destacar , neste ponto, o magistério doutrinário, que, fundado na necessidade de
respeito ao princípio federativo, adverte sobre a excepcionalidade da intervenção
federal, em face do caráter extremamente perturbador que assume qualquer
interferência do Governo Federal nos assuntos regionais e na esfera de autonomia dos



Estados-membros” (STF, IF nº 5.196, Rel. Min. Cármen Lúcia, J. 08.08.2017, DJU
14.08.2017).

Questão 7. A Constituição que, em parte, pode ser modificada por processo legislativo ordinário
é:

a) Escrita.

b) Semirrígida.

c) Dogmática.

d) Liberal.

e) Analítica.

Comentários

A Constituição, quanto à estabilidade, é classificada em Constituição rígida, Constituição flexível
e Constituição semirrígida.

A primeira é a modificável por processo de reforma constitucional, em consequência do exercício
do poder constituinte derivado reformador, tal como as Constituições brasileira e italiana em
vigor.

A segunda é a mudável por processo legislativo ordinário, em decorrência do exercício do poder
constituído, tal como a Constituição italiana de 1848.

A terceira possui uma parte rígida, modificável por processo de reforma constitucional, e outra
parte flexível, mudável por processo legislativo ordinário, tal como a Constituição brasileira de
1824.

Portanto, nesta questão objetiva, deveria ser assinalada a alternativa B.

JURISPRUDÊNCIA

“Processo Constitucional. Mandado de Injunção. Separação de Poderes. Forças
Armadas e Poder Moderador. Art. 142, CF (...). O Poder Moderador só existiu na
Constituição do Império de 1824 e restou superado com o advento da Constituição
Republicana de 1891. Na prática, era um resquício do absolutismo, dando ao
Imperador uma posição hegemônica dentro do arranjo institucional vigente. Nas
democracias não há tutores (...). Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do
RISTF, nego seguimento ao presente mandado de injunção. Não há dúvida acerca do
alcance do art. 142 da Constituição, ou omissão sobre o nobre papel das Forças
Armadas na ordem constitucional brasileira” (STF, MI nº 7.311, Rel. Min. Roberto
Barroso, J. 10.06.2020, DJU 15.06.2020).

Questão 8. Em consonância com a obra “O Novo Constitucionalismo Latinoamericano”, de
Rubén Dalmau, a Constituição cesarista é:

a) Constituída derivadamente pelo órgão parlamentar, tendo por instrumento a emenda de
reforma ou de revisão.

b) Formada por meio de plebiscito popular sobre um projeto já elaborado.

c) Imposta, sem participação popular, por quem não recebeu poder para tanto.

d) Formada por trabalhos de uma Assembleia Constituinte eleita para tanto.



e) Constituída por um compromisso instável de duas forças políticas rivais e, se converte, mais
adiante, numa estipulação unilateral camuflada.

Comentários

O “novo constitucionalismo latino-americano” sobre o qual versa Rubén Martínez Dalmau foi
desenvolvido sobre a Constituição do Equador que, a exemplo da Constituição do Estado
Pluranacional da Bolívia e Constituição da República Bolivariana da Venezuela, consideradas
como Constituições bonapartistas ou cesaristas, submeteu o texto constitucional que havia sido
promulgado à consulta popular.

Tendo em vista que a Constituição cesarista ou bonapartista é formada, então, por meio de
plebiscito popular sobre um projeto já elaborado, deve o candidato assinalar a alternativa B.

JURISPRUDÊNCIA

“Ação direta de inconstitucionalidade. Estado do Maranhão. Lei Complementar nº
10/91. Disciplina da criação de Municípios. Alegada ofensa ao art. 18, par. 4., da
Constituição Federal. Princípio da reserva de plenário. Medida liminar deferida em
parte. A consulta plebiscitária, no processo de institucionalização dos Municípios, deve
preceder – enquanto instrumento de participação popular na formação das decisões
estatais – o pronunciamento do ‘plenário’ da Assembleia Legislativa, consoante
‘impõe’ o art. 18, par. 4., da Constituição Federal” (STF, ADI nº 652, Rel. Min. Celso de
Mello, J. 18.12.1991, DJU 02.04.1993).

Questão 9. As normas constitucionais de eficácia contida não são dotadas de:

a) Aplicabilidade direta.

b) Eficácia prospectiva.

c) Aplicabilidade integral.

d) Eficácia restringível.

e) Aplicabilidade imediata.

Comentários

As normas constitucionais de eficácia contida não são dotadas de aplicabilidade integral, já que
há a possibilidade do alcance do preceito ser reduzido pela legislação ordinária, de forma que a
norma infraconstitucional logra restringir os efeitos da norma constitucional regulamentada,
como, por exemplo, as inscritas nos arts. 5o, inc. XIII, e 93, inc. IX, da CRFB. Vale dizer: “as
normas de eficácia contida também são de aplicabilidade direta, imediata, mas não integral,
porque sujeitas a restrições previstas ou dependentes de regulamentação que limite sua eficácia
e aplicabilidade”, congregando “as normas que incidem imediatamente e produzem (ou podem
produzir) todos os efeitos queridos, mas preveem meios ou conceitos que permitem manter a sua
eficácia contida em certos limites, dadas certas circunstâncias” (SILVA, José Afonso.
Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1998, ip. 82-84).

Em consequência, deve o candidato assinalar a alternativa C.

JURISPRUDÊNCIA

“A norma inscrita no art. 5º, LXVII, da Carta Política não impede que delitos contra a
ordem tributária sejam punidos com a imposição de pena criminal. Esse preceito da
Carta Federal brasileira qualifica-se como típica norma revestida de eficácia contida ou



restringível, eis que, em função de seu próprio conteúdo material, contempla a
possibilidade de o legislador comum limitar o alcance da vedação constitucional
pertinente à prisão civil (noção irredutível ao conceito de prisão penal), autorizando-o a
excepcionar a cláusula proibitória em duas únicas hipóteses: (a) inadimplemento de
obrigação alimentar e (b) infidelidade depositária. Note-se, portanto, considerada a
especial qualificação desse preceito constitucional, definido como norma de eficácia
contida – consoante proclama o magistério da doutrina – que a possibilidade jurídica
de o Congresso Nacional instituir a prisão civil por dívida, sempre nos casos
excepcionais previstos na Carta Política, encontra fundamento na própria Constituição,
cuja autoridade normativa não pode e nem deve expor-se a mecanismos de limitação
fixados em sede de tratados internacionais” (STF, HC-MC nº 77.631, Rel. Min. Celso de
Mello, J. 03.08.1998, DJU 19.08.1998).

Questão 10. A regra veiculada pelo art. 1° da Constituição Federal, de acordo com a qual “A
República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito”, é considerada como uma
norma de eficácia:

a) Plena.

b) Contida.

c) Limitada de princípio institutivo.

d) Limitada de princípio programático.

e) Restringível.

Comentários

A regra veiculada pelo art. 1° da Constituição Federal, dotada de eficácia direta, integral e
imediata, é entabulada como norma constitucional de eficácia plena sobre a qual versa a
alternativa A.

JURISPRUDÊNCIA

“A norma contida no dispositivo em referência é de eficácia plena e
aplicabilidade direta e imediata, não carecendo de regulamentação legislativa.
Orientação assentada pelo STF. Recurso extraordinário conhecido e provido” (STF, RE
nº 185.111, Rel. Min. Ilmar Galvão, J. 29.11.1994, DJU 18.08.1995).

Questão 11. É imediatamente aplicável, podendo ter sua eficácia contida pela legislação, a
norma constitucional segundo a qual:

a) Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos da Constituição.

b) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

c) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer.

d) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

e) A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o
registro no órgão competente.

Comentários



Exemplo de norma constitucional de eficácia contida pode ser tomado do art. 5º, inc. XIII,
segundo o qual “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer”.

Destarte, nesta questão objetiva, deveria ser assinalada a alternativa C.

JURISPRUDÊNCIA

“Agravo regimental no mandado de injunção. Regulamentação de atividade
profissional: art. 5º, inc. XIII, da Constituição da República. Ausência de dispositivo
constitucional que imponha aos Agravados o dever de regulamentar a atividade
exercida pelos substituídos do Agravante. O art. 5º, inc. XIII, da Constituição da
República é norma de aplicação imediata e eficácia contida que pode ser restringida
pela legislação infraconstitucional. Inexistindo lei regulamentando o exercício da
atividade profissional dos substituídos, é livre o seu exercício. Agravo regimental ao
qual se nega provimento (STF, MI-AgR nº 6.113, Rel. Min. Cármen Lúcia, J. 22.05.2014,
DJU 13.06.2014).

Questão 12. Decidiu o Supremo Tribunal Federal que o exercício do direito de greve por
servidor público só pode se dar legitimamente após editada a lei que defina os termos e os
limites daquele direito, previsto no art. 37, inc. VII, da Constituição da República. Considerando a
posição do Tribunal, é correto a citada norma constitucional como eficácia:

a) Absoluta.

b) Plena.

c) Restringível.

d) Limitada.

e) Contida.

Comentários

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do agravo regimental em agravo de instrumento nº
618.986, entendeu que a norma do art. 37, inc. VII, da Constituição da República é dotada de
eficácia contida, de forma que o candidato deve assinalar a alternativa E.

JURISPRUDÊNCIA

“Servidor público. Direito de greve. Alegada violação ao art. 37, VII. Preceito
constitucional de eficácia contida. Necessidade de norma infraconstitucional. Ofensa
reflexa. Agravo improvido. O preceito constitucional que garante o exercício de greve
aos servidores públicos é de eficácia contida, de acordo com jurisprudência
consolidada desta Corte. A eficácia plena do preceito constitucional demanda a
existência de norma infraconstitucional que regulamente os efeitos e a forma de
exercício deste direito. A ausência de lei não conduz a conclusão de que a
Administração Pública deveria considerar justificadas as faltas, a ofensa ao texto
constitucional, se ocorrente, seria meramente reflexa. Agravo regimental improvido”
(STF, AI-AgR nº 618.986, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 13.05.2008, DJU
06.06.2008).

Questão 13. O princípio de hermenêutica constitucional segundo o qual a Constituição deve ser
um instrumento de agregação, e não de desagregação política, é denominado de:



a) Presunção de constitucionalidade.

b) Máxima efetividade.

c) Eficácia integradora.

d) Correção funcional.

e) Supremacia da Constituição.

Comentários

O princípio da eficácia integradora exterioriza que a Constituição deve ser um instrumento de
agregação, e não de desagregação política.

Por dedução, o produto da interpretação constitucional somente pode ser considerado como
válido na medida em que contribua para integrar, pacificar e ordenar as relações dos poderes
públicos entre si e destes com a sociedade.

Em consequência, deve o candidato assinalar a alternativa C.

JURISPRUDÊNCIA

“Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da Defensoria Pública para
ajuizar ação civil pública (art. 5º, inc. II, da Lei nº 7.347/1985, alterado pelo art. 2º da
Lei nº 11.448/2007). Tutela de interesses transindividuais (coletivos stricto sensu e
difusos) e individuais homogêneos. Defensoria Pública: instituição essencial à função
jurisdicional. Acesso à justiça. Necessitado: definição segundo princípios
hermenêuticos garantidores da força normativa da Constituição e da máxima
efetividade das normas constitucionais: art. 5º, incs. XXXV, LXXIV, LXXVIII, da
Constituição da República. Inexistência de norma de exclusividade do Ministério
Público para ajuizamento de ação civil pública. Ausência de prejuízo institucional do
Ministério Público pelo reconhecimento da legitimidade da Defensoria Pública. Ação
julgada improcedente (...). É de J. J. Gomes Canotilho a lição segundo a qual: ‘Num
Estado de direito democrático, o trabalho metódico de concretização é um trabalho
normativamente orientado. Como corolários subjacentes a esta postura metodológica
assinalam-se os seguintes’ princípios (...). O princípio do efeito integrador a indicar
que ‘na solução dos problemas jurídico-constitucionais deve dar-se primazia aos
critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da
unidade política. Como tópico argumentativo, [esse princípio] não assenta numa
concepção integracionista de Estado e da sociedade (conducente a reducionismos,
autoritarismos, fundamentalismos e transpersonalismos políticos), antes arranca da
conflituosidade constitucionalmente racionalizada para conduzir a soluções
pluralisticamente integradoras’” (STF, ADI nº 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, J.
07.05.2015, DJU 06.08.2015).

Questão 14. A interpretação da Constituição é um tema que tem vários desdobramentos,
cabendo ao intérprete extrair do texto constitucional o melhor significado da norma. Dentro
desse contexto, pode-se afirmar corretamente que:

a) Na tarefa de interpretar o texto constitucional, deve-se priorizar os aspectos específicos do
texto, ponderando interesses subjetivamente considerados em detrimento de uma análise global.



b) O Princípio da Concordância Prática ou da Harmonização estabelece uma hierarquia para
solver conflitos entre direitos e garantias fundamentais, preservando sempre os bens jurídicos
mais preciosos em detrimento dos direitos de menor relevância.

c) Em razão de ser a Constituição o pressuposto de validade e eficácia de todas as normas
jurídicas, admite-se uma presunção de constitucionalidade absoluta das normas
infraconstitucionais.

d) O Princípio da Supremacia Constitucional, aplicado indistintamente em constituições rígidas ou
flexíveis, situa a Constituição no ápice do ordenamento jurídico nacional.

e) A norma constitucional é imperativa, de ordem pública e deve emanar da vontade popular,
sendo essencial que o intérprete lhe confira a mais ampla extensão possível.

Comentários

Nesta questão, considerando que, na tarefa de interpretar o texto constitucional, deve-se
priorizar uma análise global (alternativa A); o Princípio da Concordância Prática ou da
Harmonização não estabelece uma hierarquia para solver conflitos entre direitos e garantias
fundamentais (alternativa B); em razão de ser a Constituição o pressuposto de validade e eficácia
de todas as normas jurídicas, admite-se uma presunção de constitucionalidade relativa das
normas infraconstitucionais (alternativa C) e o Princípio da Supremacia Constitucional, aplicado
precipuamente em Constituições rígidas, situa a Constituição no ápice do ordenamento jurídico
nacional (alternativa D), pode-se afirmar corretamente que a norma constitucional é imperativa,
de ordem pública e deve emanar da vontade popular, sendo essencial que o intérprete lhe
confira a mais ampla extensão possível, de acordo com o princípio da máxima efetividade a que
se refere a alternativa E.

JURISPRUDÊNCIA

“Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. Ação Rescisória. Matéria constitucional.
Inaplicabilidade da Súmula 343. A manutenção de decisões das instâncias ordinárias
divergentes da interpretação constitucional revela-se afrontosa à força normativa da
Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STF, RE-AgR nº 235.794, Rel. Min. Gilmar
Mendes, J. 22.10.2002, DJU 14.11.2002).

Questão 15. A doutrina elenca alguns princípios de interpretação especificamente
constitucionais, nos quais se encarta o princípio da concordância prática, que consiste na busca
do intérprete e aplicador das normas constitucionais:

a) Pela coexistência harmônica entre bens constitucionalmente protegidos que estejam em uma
aparente situação de conflito entre eles, evitando-se o sacrifício total de um deles em detrimento
do outro.

b) Pela primazia de pontos de vista que favoreçam a integração política e social, de modo a
alcançar soluções pluralisticamente integradoras.

c) Pela garantia de manutenção do esquema organizatório-funcional estabelecido pela
Constituição ao prever um sistema harmônico de repartição de competências entre os entes
federativos.

d) Por uma interpretação que atenda a harmonia entre os três Poderes do Estado, evitando a
ofensa ao princípio da tripartição dos poderes.

e) Por uma solução que atenda aos anseios dos diferentes setores da sociedade.



Comentários

Em consonância com o princípio da concordância prática, o intérprete e o aplicador das normas
constitucionais devem buscar a coexistência harmônica entre bens constitucionalmente
protegidos que estejam em uma aparente situação de conflito entre eles, evitando-se o sacrifício
total de um deles em detrimento do outro.

Destarte, revela-se correta a alternativa A.

JURISPRUDÊNCIA

“Habeas corpus. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar).
Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição
Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Alegada ofensa à liberdade de expressão
e do pensamento que se rejeita. Criminalização do desacato que se mostra compatível
com o Estado Democrático de Direito. Ordem denegada (...). O direito à liberdade de
expressão deve harmonizar-se com os demais direitos envolvidos (honra, intimidade e
dignidade), não eliminá-los. Incide o princípio da concordância prática, pelo qual o
intérprete deve buscar a conciliação entre normas constitucionais (...). ‘Se é esperado
do intérprete que extraia o máximo efeito de uma norma constitucional, esse exercício
pode vir a provocar choque com idêntica pretensão de outras normas constitucionais.
Devem, então, ser conciliadas as pretensões de efetividade dessas normas, mediante o
estabelecimento de limites ajustados aos casos concretos em que são chamadas a
incidir. Os problemas de concordância prática surgem, sobretudo, em casos de colisão
de princípios, especialmente de direitos fundamentais, em que o intérprete se vê
desafiado a encontrar um desfecho de harmonização máxima entre os direitos em
atrito, buscando sempre que a medida de sacrifício de um deles, para uma solução
justa e proporcional do caso concreto, não exceda o estritamente necessário’” (STF,
HC nº 141.949, Rel. Min. Gilmar Mendes, J. 13.03.2018, DJU 15.03.2018).

Questão 16. O princípio da interpretação conforme a Constituição recomenda que:

a) Não sejam utilizados métodos de direito civil, como o lógico e o sistemático, na interpretação
de normas constitucionais.

b) Na interpretação de normas constitucionais seja privilegiado o método gramatical.

c) A legislação infraconstitucional seja interpretada de modo que se torne compatível com a
Constituição Federal, evitando-se a interpretação que a torne inconstitucional.

d) As normas restritivas de direito sejam consideradas normas programáticas, passíveis de
proteção pelo mandado de segurança, quando definidoras de direito individual líquido e certo.

e) As normas constitucionais de eficácia plena sejam interpretadas de modo a ampliar a
possibilidade de sua efetivação pelo uso do mandado de injunção, dispensando-se a legislação
complementar.

Comentários

O princípio da interpretação conforme a Constituição expressa que a dúvida em relação à
constitucionalidade de uma norma jurídica plurissignificativa é resolvida em favor de sua
conservação.

A interpretação conforme a Constituição comporta dois subprincípios. Um, com esteio na
doutrina norte-americana, funciona como critério de interpretação, pelo qual a norma jurídica



somente pode ser declarada inconstitucional quando a invalidade seja manifesta e inequívoca.
Outro, de acordo com a doutrina alemã, funciona como técnica de decisão, pelo qual uma norma
jurídica não deve ser declarada inconstitucional quando possa ser interpretada em consonância
com a Constituição, de maneira que o órgão judicial elimina as possibilidades de interpretação
incompatíveis com o ordenamento constitucional, com redução do conteúdo normativo, sem
afetar a expressão literal da norma subjugada a controle de constitucionalidade.

A alternativa C está correta, portanto.

JURISPRUDÊNCIA

“O princípio da interpretação conforme a Constituição (verfassungskonforme
auslegung) é princípio que se situa no âmbito do controle da constitucionalidade, e
não apenas simples regra de interpretação. A aplicação desse princípio sofre, porém,
restrições, uma vez que, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei em tese, o STF
– em sua função de corte constitucional – atua como legislador negativo, mas não tem
o poder de agir como legislador positivo, para criar norma jurídica diversa da instituída
pelo Poder Legislativo. Por isso, se a única interpretação possível para compatibilizar a
norma com a Constituição contrariar o sentido inequívoco que o Poder Legislativo lhe
pretendeu dar, não se pode aplicar o princípio da interpretação conforme a
Constituição, que implicaria, em verdade, criação de norma jurídica, o que e privativo
do legislador positivo. Em face da natureza e das restrições da interpretação conforme
a Constituição, tem-se que, ainda quando ela seja aplicável, o é dentro do âmbito da
representação de inconstitucionalidade, não havendo que converter-se, para isso, essa
representação em representação de interpretação, por serem instrumentos que tem
finalidade diversa, procedimento diferente e eficácia distinta. No caso, não se pode
aplicar a interpretação conforme a Constituição por não se coadunar essa com a
finalidade inequivocamente colimada pelo legislador, expressa literalmente no
dispositivo em causa, e que dele ressalta pelos elementos da interpretação lógica”
(STF, Rp nº 1.417, Rel. Min. Moreira Alves, J. 09.12.1987, DJU 15.04.1998).

Questão 17. É admissível o controle de constitucionalidade em face de Constituição já
revogada?

a) Sim, desde que o controle de constitucionalidade se restrinja a aspectos formais.

b) Não, em hipótese nenhuma.

c) Não, em que pese a possibilidade de controle de constitucionalidade em face de alguma
norma da Constituição anterior que ainda se encontre em vigor.

d) Não, excepcionada a hipótese de ação proposta antes da promulgação da Constituição da
República e, em grau de recurso, pendente de julgamento.

e) Sim, face à consideração de que a vigência da norma constitucional no momento da arguição
de inconstitucionalidade não se revela necessária no Direito brasileiro.

Comentários

Em regra, não é admissível o controle de constitucionalidade em face de Constituição já
revogada. Contudo, na hipótese de ação proposta antes da promulgação da Constituição da
República e, em grau de recurso, pendente de julgamento, a Constituição já revogada pode
funcionar como parâmetro de controle de constitucionalidade no Direito brasileiro, sendo certo
que “só é possível utilizarem-se princípios e regras de Constituição revogada como parâmetro
para verificação de constitucionalidade no método concreto, nunca no abstrato, e, ainda assim,



para impugnar normas editadas antes da Constituição em vigor” (LOURENÇO, Rodrigo Lopes.
Controle de Constitucionalidade à luz da Jurisprudência do STF. Rio de Janeiro: Forense, 1998,
p. 18).

Deve o candidato, portanto, assinalar a alternativa D.

JURISPRUDÊNCIA

“Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto nos 94.042 e 94.233, de,
respectivamente, 18.02.87 e 15.04.87, atacados em face da Emenda Constitucional no

1/69. Proposta a presente ação em 12.10.88, quando já estava em vigor a atual
Constituição, tem o requerente legitimação para propô-la, em face do disposto no
inciso VII do artigo 103 da Carta Magna. Por outro lado, em se tratando do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sua colocação no elenco que se encontra
no mencionado artigo, e que a distingue das demais entidades de classe de âmbito
nacional, deve ser interpretada como feita para lhe permitir, na defesa da ordem
jurídica com o primado da Constituição Federal, a propositura de ação direta de
inconstitucionalidade contra qualquer ato normativo que possa ser objeto dessa ação,
independe do requisito da pertinência entre o seu conteúdo e o interesse dos
advogados como tais de que a ordem e entidade de classe. Há, porém, no caso,
impossibilidade jurídica do pedido, porquanto esta Corte já firmou jurisprudência no
sentido de que a ação direta de inconstitucionalidade não é cabível quando a arguição
se faz em face de Constituição já revogada, nem quando o ato normativo impugnado
foi revogado antes da propositura dela. Ação direta de inconstitucionalidade não
conhecida” (STF, ADI nº 3, Rel. Min. Moreira Alves, J. 07.02.1992, DJU 18.09.1992).

Questão 18. Lei ou ato normativo que não se harmonize com o princípio da proporcionalidade
importa em:

a) Inconstitucionalidade por omissão relativa.

b) Inconstitucionalidade orgânica.

c) Inconstitucionalidade material.

d) Inconstitucionalidade procedimental.

e) Inconstitucionalidade por omissão absoluta.

Comentários

A inconstitucionalidade, quanto à origem do vício, pode ser dividida e formal e material.

A inconstitucionalidade formal é identificada pelo vício no procedimento (inconstitucionalidade
formal propriamente dita) ou órgão competente (inconstitucionalidade orgânica), na medida em
que a norma infraconstitucional submetida ao controle de constitucionalidade foi produzida por
procedimento ou órgão diverso do prescrito na norma constitucional na qual deveria ter
encontrado o seu fundamento de validade.

A inconstitucionalidade material é individualizada pelo vício na declaração prescritiva, uma vez
que a norma infraconstitucional sujeita ao controle de constitucionalidade é provida de conteúdo
diferente do preceituado na norma constitucional na qual deveria ter buscado o seu fundamento
de validade.

Nesse diapasão, constitui exemplo de inconstitucionalidade material a inconstitucionalidade por
violação do princípio da proporcionalidade, na qual o objeto da norma infraconstitucional



corresponde à finalidade prevista na norma constitucional, porém de modo desproporcional,
razão pela qual deveria o candidato assinalar a alternativa C.

JURISPRUDÊNCIA

“Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Programa Escola Livre.
Lei estadual. Vícios formais (de competência e de iniciativa) e afronta ao pluralismo de
ideias. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente (...).
Inconstitucionalidade material da Lei nº 7.800/2016 do Estado de Alagoas. Violação do
direito à educação com o alcance pleno e emancipatório que lhe confere a
Constituição. Supressão de domínios inteiros do saber do universo escolar.
Incompatibilidade entre o suposto dever de neutralidade, previsto na lei, e os
princípios constitucionais da liberdade de ensinar, de aprender e do pluralismo de
ideias (CF/1988, arts. 205, 206 e 214). Vedações genéricas de conduta que, a pretexto
de evitarem a doutrinação de alunos, podem gerar a perseguição de professores que
não compartilhem das visões dominantes. Risco de aplicação seletiva da lei, para fins
persecutórios. Violação ao princípio da proporcionalidade (CF/1988, art. 5º, LIV, c/c art.
1º). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (STF, ADI nº 5.537, Rel.
Min. Roberto Barroso, J. 24.08.2020, DJU 17.09.2020).

Questão 19. O sistema brasileiro de controle de constitucionalidade:

a) Admite o controle de constitucionalidade político por qualquer juízo ou tribunal.

b) Não admite o controle de constitucionalidade judicial-preventivo, mesmo que o ato normativo
do Poder Executivo tenha ultrapassado os limites do poder regulamentar.

c) Admite o controle político-repressivo, tal como o controle de constitucionalidade de proposta
de emenda ou projeto de lei que incorra em violação de cláusula pétrea.

d) Não admite o controle de constitucionalidade judicial-preventivo, mesmo que Deputado
Federal ou Senador da República tenha sofrido ameaça ou lesão a direito líquido e certo ao não
se submeter a processo legislativo inconstitucional.

e) Admite o controle de constitucionalidade por qualquer juízo ou tribunal.

Comentários

Na questão sob exame, o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade admite o controle
de constitucionalidade judicial por qualquer juízo ou tribunal (alternativa A); admite o controle de
constitucionalidade politico-repressivo, caso o ato normativo do Poder Executivo tenha
ultrapassado os limites do poder regulamentar (alternativa B); admite o controle
judicial-preventivo, na hipótese em que proposta de emenda ou projeto de lei incorra em
violação de cláusula pétrea (alternativa C) e admite o controle de constitucionalidade
judicial-preventivo, quando Deputado Federal ou Senador da República tenha sofrido ameaça ou
lesão a direito líquido e certo ao não se submeter a processo legislativo inconstitucional
(alternativa D).

Portanto, revela-se correta a alternativa E, segundo a qual, no Direito Positivo brasileiro, o
controle de constitucionalidade pode ser efetuado por qualquer juízo ou tribunal.

JURISPRUDÊNCIA

“Mandado de segurança. Controle preventivo de constitucionalidade material de
projeto de lei. Inviabilidade. Não se admite, no sistema brasileiro,
o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei (controle



preventivo de normas em curso de formação). O que a jurisprudência do STF tem
admitido, como exceção, é “a legitimidade do parlamentar - e somente do
parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos
praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis
com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo” (MS 24.667,
Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas excepcionais situações, em que o
vício de inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e
procedimentais da atuação legislativa, a impetração de segurança é admissível,
segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já efetivamente
concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, antes mesmo e
independentemente de sua final aprovação ou não. Sendo inadmissível o controle
preventivo da constitucionalidade material das normas em curso de formação, não
cabe atribuir a parlamentar, a quem a Constituição nega habilitação para provocar o
controle abstrato repressivo, a prerrogativa, sob todos os aspectos mais abrangente e
mais eficiente, de provocar esse mesmo controle antecipadamente, por via de
mandado de segurança. A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e
político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de
universalizar um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição,
subtrairia dos outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa
constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar
seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e grotesca possa
ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar
do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do
Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria
menosprezar a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do
Estado. E se, eventualmente, um projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a
possibilidade” (STF, MS nº 32.033, Rel. Min. Gilmar Mendes, J. 20.06.2013, DJU
18.02.2014).

Questão 20. Lei delegada que exorbite dos limites de delegação legislativa, nos termos do art.
49, inc. V, da Constituição da República, é suscetível de:

a) Controle de constitucionalidade político-preventivo.

b) Controle de constitucionalidade político-repressivo.

c) Controle de constitucionalidade judicial-preventivo.

d) Controle de constitucionalidade judicial-repressivo.

e) Controle de constitucionalidade paralelo.

Comentários

No Direito brasileiro, excepcionalmente, há a possibilidade de exercício de controle
repressivo-político, na hipótese de sustação de atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem dos limites do poder regulamentar ou da delegação legislativa, com fulcro no art. 49,
inc. V, da Constituição da República.

A alternativa B deve ser assinalada como correta.

JURISPRUDÊNCIA

“Ação direta de inconstitucionalidade. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Decreto legislativo. Conteúdo normativo. Suspensão da eficácia de ato emanado do



Governador do Estado. Controle parlamentar da atividade regulamentar do Poder
Executivo (CF, art. 49, V). Possibilidade de fiscalização normativa abstrata. Ação direta
conhecida. Rede estadual de ensino. Calendário escolar rotativo. Previsão no plano
plurianual. Alegada inobservância do postulado da separação de poderes. Exercício de
função regulamentar pelo Executivo. Relevância jurídica do tema. Medida cautelar
deferida” (STF, ADI nº 748, Rel. Min. Celso de Mello, J. 01º.07.1992, DJU 06.11.1992).

Questão 21. O controle de constitucionalidade pela via de exceção, concreto ou incidental pode
ser suscitado:

a) Somente em processo de conhecimento.

b) Também por pessoa estranha à relação jurídica processual.

c) Somente pelo demandante, demandado, terceiro interveniente e Ministério Público, como
também por juízo ou tribunal, que dispõe da possibilidade de declaração de
inconstitucionalidade ex officio.

d) Também por órgão do Poder Legislativo ou Poder Executivo.

e) Somente em processo de execução.

Comentários

O controle de constitucionalidade pela via de exceção, concreto ou incidental pode ser suscitado
também em processo executivo e processo cautelar (alternativas A e E), por pessoa que não seja
estranha à relação jurídica processual (alternativa B), perante órgão do Poder Judiciário
(alternativa D).

A inconstitucionalidade pode ser arguida pelo demandante, demandado, terceiro interveniente e
Ministério Público, não devendo ser olvidada a possibilidade de juízo ou tribunal proceder à
declaração de inconstitucionalidade ex officio, razão pela qual deve ser assinalada a alternativa C.

JURISPRUDÊNCIA

“Concurso público. Ressalva. Nomeação para cargo em comissão. Décimos da
diferença entre remuneração do cargo de que seja titular o servidor e do cargo em
função ocupado. Inconstitucionalidade. A Constituição Federal prevê, em seu art. 37,
II, in fine, a ressalva à possibilidade de ‘nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação’, como exceção à exigência de concurso público.
Inconstitucional o permissivo constitucional estadual apenas na parte em que permite
a incorporação ‘a qualquer título’ de décimos da diferença entre a remuneração do
cargo de que seja titular e a do cargo ou função que venha a exercer. A generalização
ofende o princípio democrático que rege o acesso aos cargos públicos. Ao Supremo
Tribunal Federal, como guardião maior da Constituição, incumbe declarar a
inconstitucionalidade de lei, sempre que esta se verificar, ainda que ex officio, em
razão do controle difuso, independente de pedido expresso da parte. O Ministério
Público atuou, no caso concreto. Não há vício de procedimento sustentado. Embargos
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e do Estado de São Paulo acolhidos
em parte, para limitar a declaração de inconstitucionalidade dos art. 133 da
Constituição e 19 do se ADCT, tão só, à expressão, ‘a qualquer título’, constante do
primeiro dispositivo. Rejeitados, os do servidor, por não demonstrada a existência da
alegada omissão e por seu manifesto propósito infringente” (STF, RE nº 219.934, Rel.
Min. Ellen Gracie, J. 13.10.2004, DJU 26.11.2004).



Questão 22. O controle de constitucionalidade incidental brasileiro:

a) Não pode ser realizado em habeas corpus, mas cabe em mandado de segurança.

b) Não se sujeita ao efeito vinculante de ação direta de inconstitucionalidade.

c) Pode ser realizado por todo e qualquer juiz, mas não de ofício.

d) Pode ser realizado em recurso especial.

e) Não cabe contra lei municipal em face da Constituição da República.

Comentários

O controle concreto-incidental, no Direito Positivo brasileiro, pode ser realizado em habeas
corpus e mandado de segurança (alternativa A), sujeitando-se ao efeito vinculante de ação direta
de inconstitucionalidade (alternativa B), de ofício por todo e qualquer juiz (alternativa C), contra
lei municipal, estadual, distrital ou federal em face da Constituição da República (alternativa E).

De outro giro, controle de constitucionalidade incidental brasileiro pode ser realizado em recurso
especial de que trata a alternativa D.

JURISPRUDÊNCIA

“Recurso extraordinário. Matéria legal. O recurso extraordinário é meio impróprio a
guindar-se ao Supremo Tribunal Federal o exame de desfecho de lide ocorrido à luz de
normas estritamente legais. Recurso especial. Controle difuso de constitucionalidade.
Ultrapassada a barreira de conhecimento do especial, o Superior Tribunal de Justiça
exerce, como qualquer outro órgão investido do ofício judicante, o controle difuso,
incumbindo à parte, sequiosa de ver a controvérsia guindada ao Supremo Tribunal
Federal, instá-lo a pronunciar-se sobre a implicação constitucional. Descabe confundir
a impossibilidade de conhecer-se do recurso especial por infringência à Carta da
República com a atuação inerente aos órgãos julgadores, voltada ao controle de
constitucionalidade, considerado o caso concreto” (STF, AI-AgR nº 223.494, Rel. Min.
Marco Aurélio, J. 15.12.1998, DJU 07.05.1999).

Questão 23. O efeito vinculante não é oponível:

a) Ao Supremo Tribunal Federal.

b) Ao Superior Tribunal de Justiça.

c) À Administração Pública.

d) Aos Tribunais Regionais Federais.

e) Aos Tribunais de Justiça.

Comentários

O efeito vinculante, de acordo com o art. 102, § 2º, da Constituição Federal, o efeito vinculante
alcança os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública, direta e indireta, nas
esferas federal, estadual, distrital  e municipal.

A contrario sensu, o efeito vinculante não atinge o próprio Supremo Tribunal Federal, o Poder
Legislativo e o governo, razão pela qual a alternativa A está correta.

JURISPRUDÊNCIA



“A eficácia geral e o efeito vinculante de decisão, proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, em ação direta de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo federal, só atingem os demais órgãos do Poder Judiciário e todos os do
Poder Executivo, não alcançando o legislador, que pode editar nova lei com
idêntico conteúdo normativo, sem ofender a autoridade daquela decisão” (STF, Rcl nº
2.617, Rel. Min. Cezar Peluso, J. 23.02.2005, DJU 20.05.2005).

Questão 24. Na declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, o Supremo
Tribunal Federal:

a) Decide por restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

b) Decide por afastar o efeito repristinatório sobre a lei ou ato normativo supostamente revogado
pela norma declarada inconstitucional.

c) Decide que a lei ou ato normativo ainda é constitucional.

d) Decide por afastar os sentidos contrários à Constituição, sem, contudo, declarar
inconstitucional a lei ou ato normativo.

e) Decide por não pronunciar a nulidade da norma legal na declaração de inconstitucionalidade.

Comentários

Na declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, o órgão judicial elimina as
hipóteses de aplicação incompatíveis com a Constituição, de sorte que há a redução do
programa normativo, sem alterar a expressão literal da norma jurídica.

Em consequência, no dispositivo da decisão definitiva de mérito, o pedido formulado na ação
direta de inconstitucionalidade é julgado parcialmente procedente, uma vez que a lei ou ato
normativo é declarado inconstitucional, se aplicável a determinada hipótese.

Forte nessa premissa, o candidato deve assinalar a alternativa D.

JURISPRUDÊNCIA

“Direito Constitucional. Regime de execução da Fazenda Pública mediante precatório.
Emenda Constitucional nº 62/2009 (...). A quantificação dos juros moratórios relativos a
débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º,
caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em
detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em
contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do
Estado (ex vi do art. 161, § 1º, CTN). Declaração parcial de inconstitucionalidade
sem redução de texto da expressão “independentemente de sua natureza”, contida
no art. 100, § 12, da CF, incluído pela EC nº 62/2009, para determinar que, quanto aos
precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora
incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário” (STF, ADI nº 4.357, Rel. Min.
Carlos Britto, J. 14.03.2013, DJU 26.09.2014).

Questão 25. O federalismo cooperativo foi introduzido no Direito Positivo brasileiro pela:

a) Constituição de 1891.

b) Constituição de 1934.

c) Constituição de 1937.



d) Constituição de 1946.

e) Constituição de 1988.

Comentários

O federalismo cooperativo foi introduzido no Direito Positivo brasileiro pelo art. 10 da
Constituição da República, de 16 de julho de 1934, segundo o qual “compete concorrentemente
à União e aos Estados velar na guarda da Constituição e das leis; cuidar da saúde e assistência
públicas; proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo
impedir a evasão de obras de arte; promover a colonização; fiscalizar a aplicação das leis sociais;
difundir a instrução pública em todos os seus graus; criar outros impostos, além dos que lhes são
atribuídos privativamente. A arrecadação dos impostos será feita pelos Estados, que entregarão,
dentro do primeiro trimestre do exercício seguinte, 30% à União e 20% aos Municípios de onde
tenham provindo. Se o Estado faltar ao pagamento das cotas devidas à União ou aos Municípios,
o lançamento e a arrecadação passarão a ser feitos pelo Governo federal, que atribuirá, nesse
caso, 30% ao Estado e 20% aos Municípios”.

Portanto, o candidato deve assinalar a alternativa B.

Questão 26. No tocante ao bicameralismo, assinale a alternativa correta:

a) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema
majoritário, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

b) O número total de Deputados Federais, bem como a representação por Estado e pelo Distrito
Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população,
procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas
unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de oitenta Deputados Federais. 

c) Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa Legislativa e de
suas Comissões serão tomadas por maioria absoluta de votos.

d) A representação de cada Estado e do Distrito Federal no Senado Federal será renovada de
quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.

e) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos
segundo o princípio proporcional.

Comentários

A Constituição da República dispõe que a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes
do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito
Federal (art. 45, caput); o número total de Deputados Federais, bem como a representação por
Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à
população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que
nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados
Federais (art. 45, § 1º); salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada
Casa Legislativa e de suas Comissões serão tomadas por maioria simples de votos (art. 47) e o
Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo
o princípio majoritário (art. 46, caput).

Como a representação de cada Estado e do Distrito Federal no Senado Federal será renovada de
quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços, de acordo com o art. 46, § 2º, da
Constituição Federal, a alternativa D está correta.



Questão 27. A competência para legislar sobre previdência social dos servidores públicos é:

a) Exclusiva.

b) Privativa.

c) Administrativa.

d) Comum.

e) Concorrente.

Comentários

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência
social, proteção e defesa da saúde, de acordo com o art. 24, inc. XII, da Constituição Federal  

Na questão sob exame, deve o candidato assinalar a alternativa E.

JURISPRUDÊNCIA

“Agravo regimental no mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor
público distrital. Art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República. Competência
concorrente da União, Estados e do Distrito Federal para legislar sobre previdência
social. Necessidade de tratamento uniforme da matéria. A competência
concorrente para legislar sobre previdência social não afasta a necessidade de
tratamento uniforme das exceções às regras de aposentadoria dos servidores públicos.
Necessidade de atuação normativa da União para a edição de norma regulamentadora
de caráter nacional (...). Agravo regimental ao qual se nega provimento” (STF, MI-AgR
nº 1.832, Rel. Min. Cármen Lúcia, J. 24.03.2011, DJU 18.05.2011).

Questão 28. Qual das competências abaixo enumeradas não pertence à União:

a) Organizar e manter o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.

b) Explorar o serviço de gás canalizado.

c) Executar os serviços de polícia marítima.

d) Explorar os portos fluviais e lacustres.

e) Promover a defesa permanente contra as calamidades públicas

Comentários

O Estado dispõe de competência para explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços
locais de gás canalizado, com esteio no art. 25, § 2º, da Constituição Federal.

A competência de que trata a alternativa B não pertence à União, pois.

JURISPRUDÊNCIA

“Reclamação (...). Ação ordinária. Usurpação de competência. Distribuição
de gás canalizado. Conflito federativo estabelecido entre a união e Estado-membro.
Art. 102, I, ‘f’, da Constituição Federal. Exploração de serviços locais de gás
canalizado. Reclamação julgada procedente. Ação ordinária em que se discute a
legalidade da Portaria 397/05, editada pela Comissão de Serviços Públicos de Energia
– CSPE, agência reguladora do Estado de São Paulo, para disciplinar a distribuição de
gás canalizado, incluído o seu fornecimento direto, a partir de gasodutos de
transporte, de maneira a atender às necessidades dos setores industriais. O potencial



conflito federativo estabelecido entre a União e o Estado-membro atrai a competência
do Supremo Tribunal Federal, na hipótese em que está em causa o pacto federativo.
Reclamação julgada procedente para cassar as decisões emanadas do Judiciário
Federal e determinar a subida do processo de origem para processamento e
julgamento nesta Corte, mantidas as liminares já concedidas” (STF, Rcl nº 4.210, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, J. 26.03.2019, DJU 24.05.2019).

Questão 29. A distribuição de competências entre os entes federativos foi elaborada pelo
constituinte de 1988 com base em diversos critérios, visando à preservação da Federação, com
resguardo dos interesses da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, e ao relacionamento
harmônico entre os três poderes, sendo exato afirmar que:

a) Certas competências foram destinadas, em caráter exclusivo, a determinados entes, como a de
legislar, atribuída à União, sem possibilidade de exercício suplementar por Estados ou
Municípios.

b) O constituinte de 1988, de regra, definiu as competências administrativas da União, atribuindo
aos Estados, assim, competências residuais ou reservadas.

c) Adotou o constituinte o critério de atribuir aos Estados a competência material ou
administrativa sobre as questões de interesse municipal, reservando aos Municípios a
competência legislativa, quando não exercitada, em prazo hábil, pelo Estado.

d) Inexistem áreas de atuação material ou administrativa concorrente da União, Estados e
Municípios, posto que cada ente da Federação deve respeitar os limites previstos na Constituição
de 1988.

e) O Distrito Federal, por não poder exercer competências dos Estados, como a legislativa, e por
ser impedida sua divisão em Municípios, culmina por exercitar as mesmas competências
legislativas e administrativas que os Municípios.

Comentários

As competências administrativas dos Estados são remanescentes ou reservadas e,
anomalamente, enumeradas ou expressas.

As competências remanescentes ou reservadas denominam as que não hajam sido conferidas,
implícita ou explicitamente, à União e Municípios, nem conflitem com as proibições à atuação das
unidades da federação (art. 25, § 1º).

As competências enumeradas ou expressas denotam a criação, incorporação, fusão e
desmembramento de Municípios (art. 18, § 4º) e exploração, direta ou indireta, dos serviços
locais de gás canalizado (art. 25, § 2º), como também a instituição de regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municipalidades
limítrofes, para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse
comum (art. 25, § 3º), razão pela qual a alternativa B está correta.

JURISPRUDÊNCIA

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 224 da Constituição do Estado do
Amapá. Garantia de ‘meia passagem’ ao estudante. Transportes coletivos urbanos
rodoviários e aquaviários municipais (artigo 30, V, da Constituição do Brasil) e
transportes coletivos urbanos rodoviários e aquaviários intermunicipais. Serviço público
e livre iniciativa. Violação do disposto nos artigos 1º, inciso IV; 5º, caput e incisos I e
XXII, e 170, caput, da Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil estabelece, no



que tange à repartição de competência entre os entes federados, que os assuntos de
interesse local competem aos Municípios. Competência residual dos
Estados-membros. Matérias que não lhes foram vedadas pela Constituição, nem
estiverem contidas entre as competências da União ou dos Municípios. A competência
para organizar serviços públicos de interesse local é municipal, entre os quais o de
transporte coletivo (artigo 30, inciso V, da CB/88). O preceito da Constituição
amapaense que garante o direito a ‘meia passagem’ aos estudantes, nos transportes
coletivos municipais, avança sobre a competência legislativa local (...). Ação direta
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da conjunção aditiva ‘e’ e do
vocábulo ‘municipais’, insertos no artigo 224 da Constituição do Estado do Amapá”
(STF, ADI nº 845, Rel. Min. Eros Grau, J. 22.11.2007, DJU 07.03.2008).

Questão 30. É admissível a decretação de intervenção federal sobre:

a) Autarquias.

b) Município de Estado.

c) União.

d) Município de Território.

e) Sociedades de economia mista.

Comentários

A intervenção federal pode alcançar todos os órgãos administrativos, legislativos e judiciais, no
âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios localizados em Território Federal, em
conformidade com os arts. 34, caput, e 35, caput, da Constituição da República.

Forte nessa premissa, o candidato deve assinalar a alternativa D.

JURISPRUDÊNCIA

“Intervenção federal. Descumprimento de ordem judicial por Município situado em
território de Estado-membro. Proposta encaminhada pelo TST ao Supremo Tribunal
Federal. Impossibilidade constitucional. Questão de ordem. Pedido não conhecido. O
cumprimento das decisões judiciais irrecorríveis impõe-se ao poder público como
obrigação constitucional inderrogável. A exigência de respeito incondicional às
decisões judiciais transitadas em julgado traduz imposição constitucional, justificada
pelo princípio da separação de poderes e fundada nos postulados que informam, em
nosso sistema jurídico, a própria concepção de Estado Democrático de Direito (...). A
desobediência a ordem ou a decisão judicial pode gerar, em nosso sistema
jurídico, gravíssimas consequências, quer no plano penal, quer no âmbito
político-administrativo (possibilidade de impeachment), quer, ainda, na esfera
institucional (decretabilidade de intervenção federal nos Estados-membros ou em
Municípios situados em Território Federal, ou de intervenção estadual nos
Municípios)” (STF, IF-QO nº 590, Rel. Min. Celso de Mello, J. 17.09.1998, DJU
09.10.1998).

Questão 31. Qual das situações abaixo não constitui causa de intervenção da União nos Estados
ou no Distrito Federal:

a) Manter a integridade nacional.

b) Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outras.



c) Garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação.

d) Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial.

e) Violar as regras do sistema financeiro nacional.

Comentários

A violação de regras do sistema financeiro nacional não constitui causa de intervenção da União
nos Estados ou no Distrito Federal, em conformidade com o art. 34 da Constituição Federal.

Destarte, o candidato deve assinalar a alternativa E.

Questão 32. Na hipótese de grave comprometimento da ordem pública, a decretação de
intervenção federal depende de:

a) Solicitação do Poder Legislativo estadual.

b) Provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da
República.

c) Solicitação do Poder Executivo estadual.

d) Provimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, de representação do Procurador-Geral da
República.

e) Neste caso, a intervenção federal é espontânea, não dependendo, portanto, de provocação.

Comentários

Em razão de grave comprometimento da ordem pública, a intervenção federal não depende de
provocação, cumprindo ao Presidente da República a expedição do decreto interventivo e, em
seguida, a submissão do ato administrativo a controle político do Congresso Nacional.

Face ao exposto, demonstra-se a correção da alternativa E.

2 - DIREITO ADMINISTRATIVO

Questão 33. De acordo com a doutrina administrativa e a jurisprudência dos Tribunais
Superiores, marque a alternativa correta:

a) A centralização é o fenômeno pelo qual o Estado executa suas tarefas diretamente, ou seja,
por intermédio dos inúmeros órgãos e agentes administrativos que compõem sua estrutura
funcional.

b) A desconcentração é o fenômeno pelo qual o Estado executa suas tarefas de forma indireta,
isto é, delega suas atividades a outras entidades.

c) É inconstitucional lei estadual que prevê que os dirigentes de determinada agência reguladora
somente poderão ser nomeados após previamente aprovados pela Assembleia Legislativa

d) As agências executivas são autarquias, fundações públicas ou empresas públicas que tenha
cumprido os seguintes requisitos: I – ter um plano estratégico de reestruturação e de
desenvolvimento institucional em andamento e II – ter celebrado Contrato de Gestão com o
respectivo Ministério supervisor.

e) a Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com
criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.



Comentários

Letra A – A centralização é o fenômeno pelo qual o “Estado executa suas tarefas diretamente, ou
seja, por intermédio dos inúmeros órgãos e agentes administrativos que compõem sua estrutura
funcional” . Dessa forma, observe que a Centralização ocorre pela execução de tarefas da1

Administração Pública DIRETA.

Letra B – A descentralização é o fenômeno pelo qual o Estado executa suas tarefas de forma
indireta, isto é, delega suas atividades a outras entidades. A desconcentração, por sua vez, é o
fenômeno de criação de órgãos;

Letra C – Informativo 759: É CONSTITUCIONAL lei estadual que prevê que os dirigentes de
determinada agência reguladora somente poderão ser nomeados após previamente aprovados
pela Assembleia Legislativa. Por outro lado, é INCONSTITUCIONAL a lei estadual que estabelece
que os dirigentes de agência reguladora somente poderão ser destituídos de seus cargos por
decisão exclusiva da Assembleia Legislativa, sem qualquer participação do Governador do
Estado. Essa previsão viola o princípio da separação dos poderes (at. 2º da CF/88). STF. Plenário.
ADI 1949/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 17/9/2014

Letra D – Errado – Empresa Pública não pode ser qualificada como agência executiva.

Letra E – Errado – De acordo com o art. 3º da Lei 13.303/16, a Empresa pública é a entidade
dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com
patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo
Distrito Federal ou pelos Municípios.

Gabarito: A

Questão 34. Sobre as agências reguladoras, marque a alternativa incorreta:

a) As agências terão como órgão máximo o Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada, que será
composto de até 4 (quatro) Conselheiros ou Diretores e 1 (um) Presidente, Diretor-Presidente ou
Diretor-Geral.

b) É vedada a indicação para o Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada de Agência Reguladora
de Ministro de Estado, Secretário de Estado, Secretário Municipal, dirigente estatutário de
partido político e titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda
que licenciados dos cargos

c) Os membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada ficam impedidos de exercer
atividade ou de prestar qualquer serviço no setor regulado pela respectiva agência, por período
de 6 (seis) meses, contados da exoneração ou do término de seu mandato, assegurada a
remuneração compensatória.

d) Os Conselheiros e os Diretores somente perderão o mandato em caso de condenação judicial
transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar.

e) Incorre na prática de crime de advocacia administrativa, sujeitando-se às penas da lei, o
ex-dirigente que violar o período de quarentena, sem prejuízo das demais sanções cabíveis,
administrativas e civis.

Comentários

1 CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 2012,
p. 453



Letra A – Correta – Trata-se da nova redação do art. 4º da Lei 9.986/00, dada pela Lei 13.848/19

Letra B – Correta – Trata-se da redação do art. 8º-A, I da Lei 9.986/00, dada pela Lei 13.848/19.

Letra C – Correta – Trata-se da redação do art. 8º da Lei 9.986/00.

Letra D – Errada – De acordo com o art. 9º, da Lei 9.986/00:

Art. 9º O membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada somente perderá o
mandato:

I - em caso de renúncia;

II - em caso de condenação judicial transitada em julgado ou de condenação em
processo administrativo disciplinar;

III - por infringência de quaisquer das vedações previstas no art. 8º-B desta Lei

Letra E – Correta – Trata-se da redação do art. 8º, §4º da Lei 9.986/00.

Gabarito: D

Questão 35. Acerca da desapropriação e dos entendimentos do STJ sobre o tema, marque a
assertiva incorreta:

a) Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na
posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel.

b) Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a
indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.

c) A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma
agrária.

d) A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos.

e) A ação de desapropriação indireta possui natureza real.

Comentários

Letra A – Certa. Súmula 69 – Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a
antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel. (Súmula
69, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/12/1992, DJ 04/02/1993 p. 775)

b) Certa. Súmula 141 – Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a
diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente. (Súmula 141, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 06/06/1995, DJ 09/06/1995 p. 17370)

c) Certa. Súmula 354 – A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de
reforma agrária. (Súmula 354, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/06/2008, DJe 08/09/2008)

d) Errada. Embora seja a literalidade da Súmula 119 do STJ, o próprio Tribunal entendeu que
essa súmula deve ser lida com base no art. 1238, § único do Código Civil. Assim, a
desapropriação indireta tem prazo prescricional de 10 anos.

e) Certa.

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20ADMINISTRATIVO%27.mat.#TIT14TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20ADMINISTRATIVO%27.mat.#TIT14TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20ADMINISTRATIVO%27.mat.#TIT14TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20ADMINISTRATIVO%27.mat.#TIT21TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20ADMINISTRATIVO%27.mat.#TIT21TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20ADMINISTRATIVO%27.mat.#TIT21TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20ADMINISTRATIVO%27.mat.#TIT22TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20ADMINISTRATIVO%27.mat.#TIT22TEMA0


STJ – ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO
PRESCRICIONAL. AÇÃO DE NATUREZA REAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 119/STJ. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 1.238,
PARÁGRAFO ÚNICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. REDUÇÃO DO PRAZO. ART. 2.028 DO
CC/02. REGRA DE TRANSIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, §§ 1º E 3º,
DO DL 3.365/1941.

1. A ação de desapropriação indireta possui natureza real e, enquanto não transcorrido
o prazo para aquisição da propriedade por usucapião, ante a impossibilidade de
reivindicar a coisa, subsiste a pretensão indenizatória em relação ao preço
correspondente ao bem objeto do apossamento administrativo.

2. Com fundamento no art. 550 do Código Civil de 1916, o STJ firmou a orientação de
que "a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos" (Súmula 119/STJ).

3. O Código Civil de 2002 reduziu o prazo do usucapião extraordinário para 10 anos
(art. 1.238, parágrafo único), na hipótese de realização de obras ou serviços de caráter
produtivo no imóvel, devendo-se, a partir de então, observadas as regras de transição
previstas no Codex (art. 2.028), adotá-lo nas expropriatórias indiretas.

4. Especificamente no caso dos autos, considerando que o lustro prescricional foi
interrompido em 13.5.1994, com a publicação do Decreto expropriatório, e que não
decorreu mais da metade do prazo vintenário previsto no código revogado, consoante
a disposição do art. 2.028 do CC/02, incide o prazo decenal a partir da entrada em
vigor do novel Código Civil (11.1.2003).

5. Assim, levando-se em conta que a ação foi proposta em dezembro de 2008, antes
do transcurso dos 10 (dez) anos da vigência do atual Código, não se configurou a
prescrição.

6. Os limites percentuais estabelecidos no art. 27, §§ 1º e 3º, do DL 3.365/1941,
relativos aos honorários advocatícios, aplicam-se às desapropriações indiretas.
Precedentes do STJ.

7. Verba honorária minorada para 5% do valor da condenação.

8. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para redução dos honorários
advocatícios. (REsp 1300442/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013)

Gabarito: D

Questão 36. Acerca da Responsabilidade Civil do Estado e os entendimentos do Tribunais
Superiores, julgue os itens abaixo:

I – O Estado possui responsabilidade civil direta e primária pelos danos que tabeliães e oficiais de
registro, no exercício de serviço público por delegação, causem a terceiros.

II – O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no
exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o
responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa

III – É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, bem
como as decorrentes de atos de improbidade administrativa.



IV – Não se aplica, no país, a teoria do risco integral.

Estão incorretos:

a) Todos os itens;

b) Os itens I e II

c) Os itens II e III

d) Apenas o item I

e) Os itens III e IV

Comentários

I e II – Corretos - De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o Estado possui responsabilidade
civil direta e primária pelos danos que tabeliães e oficiais de registro, no exercício de serviço
público por delegação, causem a terceiros. Ademais, o Estado responde, objetivamente, pelos
atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a
terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob
pena de improbidade administrativa.2

III – Errado – Embora a ação de regresso de ilícitos civis, de fato, seja prescrtível, as ações de
regresso decorrentes de atos de improbidade administrativa precisam ser analisadas à luz dos
elementos subjetivos.

Quer-se dizer que as ações de regresso fundadas em atos dolosos de improbidade serão
imprescrtíveis, ao passo que as de atos culposos serão prescrtíveis.

IV – Errada - Para essa teoria, o Estado passaria a ser um segurador universal, motivo pelo qual
este sempre seria responsável por um dano ocorrido, em razão de uma ação ou omissão.

Para essa teoria, não seria necessário sequer comprovar o nexo causal entre o fato e o dano, de
modo que quando a culpa fosse da própria vítima, o Estado responderia . Ex.: Sujeito que se3

jogou, por sua liberalidade, à frente de uma viatura pública. O Estado teria que indenizá-lo.

Excepcionalmente, o Brasil adota esta teoria. Veja:

Danos Nucleares – Art. 21, XXIII, d, CR/88.

b) Dano Ambiental – Art. 225, § 3º, CR/88.4

4 DIREITO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL PRIVADO. O particular que
deposite resíduos tóxicos em seu terreno, expondo-os a céu aberto, em local onde, apesar da existência de cerca e
de placas de sinalização informando a presença de material orgânico, o acesso de outros particulares seja fácil,
consentido e costumeiro, responde objetivamente pelos danos sofridos por pessoa que, por conduta não dolosa,
tenha sofrido, ao entrar na propriedade, graves queimaduras decorrentes de contato com os resíduos. A
responsabilidade civil por danos ambientais, seja por lesão ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental
público), seja por ofensa a direitos individuais (dano ambiental privado), é objetiva, fundada na teoria do risco
integral, em face do disposto no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que consagra o princípio do poluidor-pagador. A
responsabilidade objetiva fundamenta-se na noção de risco social, que está implícito em determinadas atividades,
como a indústria, os meios de transporte de massa, as fontes de energia. Assim, a responsabilidade objetiva, calcada
na teoria do risco, é uma imputação atribuída por lei a determinadas pessoas para ressarcirem os danos provocados
por atividades exercidas no seu interesse e sob seu controle, sem que se proceda a qualquer indagação sobre o
elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos, bastando a relação de causalidade entre o dano

3 CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 2012,
p. 553.

2 STF. Plenário. RE 842846/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/2/2019 (repercussão geral) (Info 932).



c) Danos causados por uma aeronave com matrícula no Brasil, por atentados terroristas ou
atos de guerra no Brasil ou no exterior – Lei nº 10.309/02.

Gabarito: E

Questão 37. Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela
administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência
de recursos financeiros.

O instrumento acima conceito refere-se:

a) Termo de Colaboração

b) Termo de Fomento

c) Acordo de cooperação

d) Termo de Parceria

e) Contrato de rateio

Comentários

Letra A – Correta - De acordo com o art. 2º, VII, da Lei nº 13.019/14, o termo de colaboração é o
instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração
pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de
recursos financeiros;

Letra B – Errada – De acordo com o art. 2º, VIII, da Lei nº 13.019/14, o termo de fomento é o
instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração
pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a
transferência de recursos financeiros; 

Letra C – Errada – De acordo com o art. 2º, VIII-A, da Lei nº 13.019/14, o acordo de cooperação é
o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração
pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.

sofrido pela vítima e a situação de risco criada pelo agente. Imputa-se objetivamente a obrigação de indenizar a
quem conhece e domina a fonte de origem do risco, devendo, em face do interesse social, responder pelas
consequências lesivas da sua atividade independente de culpa. Nesse sentido, a teoria do risco como cláusula geral
de responsabilidade civil restou consagrada no enunciado normativo do parágrafo único do art. 927 do CC, que
assim dispôs: "Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei,
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem". A teoria do risco integral constitui uma modalidade extremada da teoria do risco em que o
nexo causal é fortalecido de modo a não ser rompido pelo implemento das causas que normalmente o abalariam
(v.g. culpa da vítima; fato de terceiro, força maior). Essa modalidade é excepcional, sendo fundamento para
hipóteses legais em que o risco ensejado pela atividade econômica também é extremado, como ocorre com o dano
nuclear (art. 21, XXIII, "c", da CF e Lei 6.453/1977). O mesmo ocorre com o dano ambiental (art. 225, caput e § 3º,
da CF e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981), em face da crescente preocupação com o meio ambiente. Nesse mesmo
sentido, extrai-se da doutrina que, na responsabilidade civil pelo dano ambiental, não são aceitas as excludentes de
fato de terceiro, de culpa da vítima, de caso fortuito ou de força maior. Nesse contexto, a colocação de placas no
local indicando a presença de material orgânico não é suficiente para excluir a responsabilidade civil.

REsp 1.373.788-SP35, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 6/5/2014.



Letra D – Errada – De acordo com o art. 9º, da Lei nº 9790/99, Termo de Parceria é o instrumento
passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público destinado à formação de vínculo de cooperação entre as
partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público. 

Letra E – Errada – De acordo com o art. 8º, da Lei nº 11.107, o contrato de rateio é o instrumento
pelo qual os entes consorciados entregarão recursos ao consórcio público.

Gabarito: A

Questão 38. Os atos administrativos que apresentarem defeitos sanáveis podem ser

a) revogados pela própria Administração, desde que não haja prejuízo ao Erário,
independentemente de eventual prejuízo a terceiros.

b) convalidados pela Administração ou pelo Poder Judiciário, em decisão na qual se evidencie
que eles não acarretaram lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.

c) anulados pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário, somente se restar comprovado
que, cumulativamente, causam prejuízo ao Erário e ao interesse jurídico de terceiros.

d) convalidados pela própria Administração, em decisão na qual se evidencie que eles não
acarretaram lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.

e) revogados pelo Poder Judiciário, mas somente se restar comprovado que, cumulativamente,
causam prejuízo ao Erário e ao interesse jurídico de terceiros.

Comentários

Letra D – De acordo com o art. 55 da Lei 9.784/99 - Em decisão na qual se evidencie não
acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem
defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.

Letra A – Errada – A revogação pressupõe um ato válido, o que não ocorre diante de um ato que
possuam defeitos sanáveis.

Letra B – O Poder Judiciário não pode determinar a convalidação de um ato administrativo, isto
porque, há um juízo de mérito na convalidação de um ato com defeito sanável e, como se sabe,
o Poder Judiciário não faz análise de mérito administrativo.

Letra C – Errada – O erro da assertiva está na parte que exige que os requisitos sejam
cumulativos para a anulação.

Letra E – Errado – O ato em análise não sofrerá revogação.

Questão 39. De acordo com a Lei 12.846/2013, marque a assertiva incorreta:

a) As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil,
pelos atos lesivos previstos na Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.

b) A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus
dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do
ato ilícito.

c) Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual,
transformação, incorporação, fusão ou cisão societária.

d) Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à
obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do



patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas na Lei decorrentes
de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação
ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados.

e) As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as
consorciadas serão subsidiariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei,
restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do
dano causado

Comentários

Letra E – De acordo com o art. 4º, §2º da Lei, As sociedades controladoras, controladas,
coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente
responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à
obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado

Letra A) Correta – Trata-se da redação do art. 2º da Lei;

Letra B) Correta – Trata-se da redação do art. 3º da Lei.

Letra C) Correta – Trata-se da redação do art. 4º da Lei.

Questão 40. Ainda de acordo com a Lei 12.846/2013, e o acordo de leniência, julgue os itens
abaixo:

I - A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica de eventual multa aplicável.

II - O acordo de leniência exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano
causado.

III - Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o
mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto,
respeitadas as condições nele estabelecidas.

IV - A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do
respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo.

V - Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de
celebrar novo acordo pelo prazo de 5 (cinco) anos contados do conhecimento pela administração
pública do referido descumprimento.

São incorretas:

a) III e IV

b) I e II

c) II e III

d) I, II e III

e) I, II e V

Comentários

Letra E - Trata-se de tema importante e atual, que vem ganhando espaço nas provas mais
recentes. Atenção a leitura dos artigos 16 e 17 da Lei Anticorrupção.

I – Errado – O acordo de leniência isentará das seguintes sanções: A) publicação extraordinária da
decisão condenatória e b) proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou



empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou
controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos.

A multa, na verdade, haverá uma redução em até 2/3.

II – Errado – De acordo com o art. 16, §3º, o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da
obrigação de reparar integralmente o dano causado.

III – Correto – Trata-se da redação do art. 16, §5º.

IV – Correto – Trata-se da redação do art. 16, § 6.

V – Errado – De acordo com o art. 16, §8º, o prazo é de 3 anos e não de 5 anos.

Questão 41. De acordo com a Constituição da República, são bens federais, exceto:

a) as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;

b) as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países;

c) os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;

d) o mar territorial

e) as águas superficiais ou subterrâneas

Comentários

Letra E – Para responder a questão é necessário ter em mente os artigos 20 e 26 da CR/88. De
acordo com o primeiro dispositivo constitucional, são bens da União:

I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;

II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e
construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental,
definidas em lei;

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que
banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias
fluviais;

IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias
marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a
sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade
ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 46, de 2005)

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;

VI - o mar territorial;

VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;



VIII - os potenciais de energia hidráulica;

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

Por outro lado, de acordo com o artigo 26, incluem-se entre os bens dos Estados:

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito,
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;

II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas
aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;

III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;

IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

Assim, diante da leitura dos dispositivos constitucionais, a resposta é a letra E, pois as águas
superficiais ou subterrâneas são bens dos Estados.

Questão 42. Com relação aos atos administrativos é correto afirmar:

a) A avocação é o ato pelo qual a autoridade hierarquicamente superior chama para si o exercício
das funções que a norma originalmente atribuiu a um subordinado.

b) Todo ato administrativo possui 4 elementos essenciais: competência, finalidade, motivo e
forma.

c) A doutrina desdobra a autoexecutoriedade em dois atributos, são eles: a exigibilidade e a
executoriedade. A executoriedade está presente quando a Administração pode usar meios
indiretos de coação, como aplicação de multas ou de outras penalidades.

d) O atributo da imperatividade existe em todos os atos administrativos.

e) A presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo, quanto aos fatos, aplica-se
quando o particular invocar perante o Judiciário a invalidade do procedimento administrativo
anterior ao ato questionado, apontando vícios na atuação administrativa.

Comentários

Gabarito: A.

A-CORRETA.

A avocação é o ato pelo qual a autoridade hierarquicamente superior chama para si o exercício
das funções que a norma originalmente atribuiu a um subordinado.

É medida de caráter excepcional, devendo ser feita apenas temporariamente e por motivos
relevantes devidamente justificados. Também não é possível quando se tratar de competência
exclusiva do subordinado.



B-INCORRETA.

Todo ato administrativo possui 5 elementos essenciais: competência, finalidade, motivo, OBJETO
e forma.

C-INCORRETA.

A doutrina desdobra a autoexecutoriedade em dois atributos, são eles:

Exigibilidade: a Administração pode usar meios indiretos de coação, como aplicação de multas
ou de outras penalidades; e

Executoriedade: é a possibilidade de a própria Administração praticar o ato ou compelir, direta e
materialmente, o administrado a praticá-lo. Emprega meios diretos, como: demolição de obra
irregular e dissipação de passeata.

D-INCORRETA.

O atributo da imperatividade não existe em todos os atos administrativos, mas apenas nos que
impõem obrigações e restrições, atos que consubstanciam um provimento ou uma ordem
administrativa, tais como regulamentos, portarias e interdição de estabelecimentos ou atividades.
Não estando, assim, presente nos atos enunciativos e nem no que conferem direitos.

E-INCORRETA.

Um dos efeitos dessas presunções é o de permitir que o ato opere efeitos imediatos
(operatividade), ainda que eivados de vícios ou defeitos. Outro efeito é a inversão do ônus da
prova, assim, quem deve demonstrar a existência de vício no ato é o administrado e não a
Administração. Entretanto, essa inversão do ônus da prova não exime a Administração de, caso
requisitada pelo Judiciário, apresentar informações e documentos que comprovem a
correspondência do ato à realidade e à veracidade dos fatos.

Questão 43. Acerca da organização administrativa e seus institutos, marque a assertiva correta:

a) desconcentração e a descentralização pressupõem a criação de novos entes, com
personalidade jurídica própria, no primeiro caso para execução direta e, no segundo, para
execução indireta de atividades públicas.

b) descentralização por colaboração é utilizada precipuamente para transferência da titularidade
de serviços públicos para a iniciativa privada ou organizações do terceiro setor, mediante
delegação operada pelos institutos da concessão ou permissão.

c) criação de órgãos públicos é uma expressão da desconcentração, de modo a gerar uma
hierarquia entre os órgãos criados dentro da mesma entidade.

d) desconcentração pressupõe a criação de outros entes públicos ou privados, integrantes da
estrutura administrativa, enquanto a descentralização refere-se à mera realocação de
competências dentro da estrutura existente.

e) descentralização ocorre sempre que se cria um novo órgão com plexo de atribuições próprias,
o que se insere na competência normativa e regulamentar do Chefe do Executivo para dispor
sobre organização administrativa.

Comentários



Gabarito: C

Letra A, D e E – Errada - A desconcentração é o fenômeno de distribuição de competências
dentro da mesma Pessoa Jurídica, isto é, haverá uma repartição de competências INTERNA. Pela
Desconcentração há a criação dos órgãos públicos.

A descentralização é o fenômeno de distribuição de competências para uma pessoa jurídica ou
física distinta. Em outras palavras, a descentralização é a repartição EXTERNA de competências.
Não há, entre as entidades, hierarquia. O que há entre elas é o controle finalístico, tutela,
supervisão ministerial ou vinculação.

Letra B – Errada - É aquela em que há a transferência, a outra pessoa, da execução de um
determinado serviço público. Observe que há apenas a transferência da execução do serviço
público. A titularidade permanece no poder do ente federado.

A colaboração ou delegação ocorre por meio de um contrato administrativo ou um ato unilateral.
Originariamente, nessa forma de descentralização, ocorre a transferência do exercício da
atividade por meio das concessões, permissões e autorizações de serviço público.

Letra C – Correta - A desconcentração é o fenômeno de distribuição de competências dentro da
mesma Pessoa Jurídica, isto é, haverá uma repartição de competências INTERNA. Pela
Desconcentração há a criação dos órgãos públicos.

Questão 44. De acordo com a conceituação dada pela doutrina pertinente, o ato administrativo
unilateral, discricionário e precário pelo qual a administração consente na utilização privativa de
bem público para fins de interesse preponderantemente privado é denominado:

a) permissão de uso de bem público.

b) autorização de uso de bem público.

c) concessão de direito real de uso de bem público.

d) concessão de uso de bem público.

e) cessão de uso de bem público

Comentários

Gabarito: B

A autorização de uso de bem público é um ato administrativo unilateral, discricionário, praticado
a título precário, que visa atender interesse predominantemente privado. Por sua vez, a
permissão de uso de bem público é um ato administrativo unilateral, discricionário, praticado a
título precário, atendendo ao mesmo tempo interesses público e privado. Por fim, a concessão
de uso de bem público não é ato administrativo. Na verdade, está-se diante de um contrato
administrativo. Portanto, a concessão possui o caráter da bilateralidade.

Questão 45. Quanto aos serviços públicos, julgue os itens a seguir:

I- O serviço público é uma espécie de atividade econômica em sentido amplo, pois destina-se à
circulação de bens e/ou serviços do produtor ao consumidor final, mas não se confunde com as
atividades econômicas em sentido estrito, tendo em vista o objetivo do serviço público (interesse
público) e a titularidade do Estado.



II- A Constituição Federal prevê que incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou
sob o regime de concessão, permissão ou autorização, a prestação de serviços públicos, sempre
mediante licitação.

III- A Lei 13.460/2017, que estabelece as regras de proteção, participação e defesa dos usuários
de serviços públicos, não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando
caracterizada relação de consumo.

Está correto o que se afirma em:

a) I e II

b) I

c) II e III

d) I e III

e) Apenas o item I

Comentários

I- CORRETO. Transcrição literal de trecho do livro do ex-Ministro Eros Roberto Grau .

II- INCORRETO. Não obstante o tema ser altamente controvertido em doutrina, a assertiva está
em desacordo com o previsto no art. 175 da Constituição Federal, que não traz o instrumento da
“autorização” como apto a prestação de serviços públicos. Sendo assim, nessas ocasiões, em
provas objetivas, é recomendável se ater ao texto literal da lei/Constituição. “Art. 175. Incumbe
ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”.

III- CORRETO. A Lei 13.460/2017 é novidade legislativa que tem grande potencial para ser
cobrada em provas objetivas. Conforme previsto no artigo 1º, §2º, II, da Lei 13.460/17, “§2º, A
aplicação desta Lei não afasta a necessidade de cumprimento do disposto: II - na Lei no 8.078,
de 11 de setembro de 1990, quando caracterizada relação de consumo”.

Questão 46. Sobre os contratos administrativos, com base na Lei 14.133/2021, assinale a
alternativa INCORRETA:

a) Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não
aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato
nas condições propostas pelo licitante vencedor. O prazo de convocação poderá ser prorrogado
uma vez.

b) Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver
dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico
oficial. Excepcionalmente, será admitida a manutenção em sigilo de contratos e de termos
aditivos quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

c) Os contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive
as domiciliadas no exterior, deverão necessariamente conter cláusula que declare competente o
foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual.

d) A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável
para a eficácia do contrato e de seus aditamentos.

Comentários



Letra A. Correta. A presente questão trabalha os termos da Lei 14.133/2021, na seção específica
que trata dos contratos administrativos. Com o novo marco regulatório de contratações públicas,
é bem provável que os próximos certames cobrem a literalidade da lei.

Em relação à letra “A”, o art. 90 dispõe que a Administração convocará regularmente o licitante
vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei. E, pelo § 1º, o prazo de
convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito
pela Administração.

Letra B. Correta. Pelo art. 91, os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão
juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição
do público em sítio eletrônico oficial. E, conforme dispõe o § 1º, será admitida a manutenção em
sigilo de contratos e de termos aditivos quando imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação.

Letra D. Correta. Nos termos do art. 94, a divulgação no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e
deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura: I - 20 (vinte) dias úteis,
no caso de licitação; II - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.

Letra C. INCORRETA. O art. 92, § 1º, prescreve que os contratos celebrados pela Administração
Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, deverão conter
cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão
contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses: I - licitação internacional para a aquisição de bens
e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo
financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira de cooperação; II -
contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos fabricados e entregues no
exterior precedida de autorização do Chefe do Poder Executivo; III - aquisição de bens e serviços
realizada por unidades administrativas com sede no exterior.

Questão 47. Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca dos princípios
constitucionais e infraconstitucionais que regem a atividade administrativa, marque a assertiva
incorreta:

a) Em obediência ao princípio da legalidade, a vedação à prática do nepotismo no âmbito da
administração pública é condicionada à edição de lei formal.

b) A atuação da Administração Pública é cingida ao princípio da legalidade estrita, devendo
obediência aos preceitos legais, sendo lhe defeso proceder interpretação extensiva ou restritiva,
onde a lei assim não o determinar

c) Viola o princípio da isonomia a previsão de critérios discriminatórios de idade em certame de
concursos públicos, ressalvados os casos em que a natureza das atribuições do cargo justificar.

d) A moralidade administrativa independe da concepção pessoal, subjetiva de moral do agente
público.

e) O Princípio da segurança jurídica é corolário básico do Estado Democrático de Direito.

Comentários

Gabarito: A



Letra A – Incorreta - De acordo com o STF, a vedação ao nepotismo vem direto do texto
constitucional, razão pela qual não se faz necessária a edição de lei para regulamentar a matéria.
Ainda, caso haja uma lei, ela não é de iniciativa exclusiva do chefe do poder executivo.5

Letra B – Correta - Atualmente, o Princípio da Legalidade tem uma nova roupagem. Há uma
evolução deste princípio. Muitos doutrinadores (autores) do Direito Administrativo chamam o
Princípio da Legalidade de Princípio da JURIDICIDADE. Em outras palavras, a Administração
Pública deve seguir a Lei e o Direito, como por exemplo, os princípios constitucionais, nos termos
do art. 2º da Lei 9.784/99.

Essa transformação decorre do fenômeno de constitucionalização do Direito Administrativo, de
modo que o administrador público deve obediência direta à Constituição e aos princípios
jurídicos.

Por fim, a atuação da Administração Pública é cingida ao princípio da legalidade estrita, devendo
obediência aos preceitos legais, sendo lhe defeso proceder interpretação extensiva ou restritiva,
onde a lei assim não o determinar.

Letra C – Correta – Trata-se da Súmula 683 do STF - O limite de idade para a inscrição em
concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser
justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Letra D – Correta - Atente-se que o Princípio da Moralidade acarreta o Dever de Probidade para
os agentes públicos. Contudo, observe que a moralidade administrativa independe da
concepção pessoal, subjetiva de moral do agente público. Em outras palavras, não tem
relevância jurídica as convicções e pensamentos íntimos do agente sobre a atuação administrativa
que deva ser considerada moral. Dessa forma, conclui-se que o Princípio da Moralidade exige
uma noção objetiva de moral, ou seja, a moral é extraída das normas do direito.

Questão 48. Acerca dos Poderes Administrativos e os entendimentos do Tribunais Superiores
sobre o tema, julgue os itens a seguir:

I - É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de
direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente
público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime
não concorrencial.

II - O poder hierárquico é o poder de escalonar as funções entre seus órgãos, e agentes da
mesma entidade. O objetivo desse poder é organizar a função administrativa, de maneira a
permitir a atuação isonômica e hierarquizada dos agentes púbicos.

III - O poder disciplinar consiste na apuração de infrações administrativas, assim como na
imposição de penalidades (quando necessário) aos servidores e demais pessoas que estejam
submetidas à disciplina administrativa.

a) Todos os itens estão corretos

b) Apenas o item I está errado

c) Os itens I e II estão errados

d) Apenas o item III está correto

e) Apenas o item II está correto

5 [RE 570.392, rel. min. Cármen Lúcia, j. 11-12-2014, P, DJE de 19-2-2015, Tema 29.]
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Comentários

Gabarito: A

Item I – Correto. Trata-se da recente tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE 633782;

Item II – Correto – Trata-se do conceito de Poder Hierárquico - O poder hierárquico é o poder de
escalonar as funções entre seus órgãos, e agentes da mesma entidade. O objetivo desse poder é
organizar a função administrativa, de maneira a permitir a atuação isonômica e hierarquizada dos
agentes púbicos.

O poder hierárquico também possibilita, em razão da hierarquia formada, ordenar e rever a
atuação dos agentes de determinado órgão.

O poder estudado não tem o poder de punir nenhum servidor ou particular submetido ao vínculo
administrativo. Essa prerrogativa decorre do poder disciplinar.

OBS: No âmbito do Poder Judiciário e Legislativo, não existe hierarquia, no sentido de relação
de coordenação e subordinação, no que diz respeito às suas funções judicantes e às legislativas.
Observe que, em relação a esses poderes, a hierarquia acontece apenas na sua função
administrativa.

Item III – Correto – Trata-se do conceito de Poder Disciplinar. O poder disciplinar consiste na
apuração de infrações administrativas, assim como na imposição de penalidades (quando
necessário) aos servidores e demais pessoas que estejam submetidas à disciplina administrativa.

Observe que o poder disciplinar decorre do poder hierárquico. Contudo, as sanções não
decorrem deste poder, sendo derivadas daquele poder.

Questão 49. Com base nas disposições da Lei 14.133/2021, assinale a alternativa correta:

a) Consideram-se obras, serviços e fornecimentos de grande vulto aqueles cujo valor estimado
supera R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

b) Considera-se contratação integrada o regime de contratação de obras e serviços de
engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e
executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e
realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a
entrega final do objeto.

c) Considera-se compra a aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou
parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 90 (noventa) dias da
ordem de fornecimento.

d) Considera-se licitação internacional a licitação processada em território internacional, na qual é
admitida a participação de licitantes brasileiros e estrangeiros, ou licitação na qual o objeto
contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro.

Comentários

Letra A. Incorreta. De extrema importância para as futuras questões de concurso são as
definições atualizadas trazidas pelo art. 6º da Lei 14.133/2021, muitas delas divergentes daquelas
constantes da antiga Lei 8.666/1993.



Nos termos do art. 6º, XXII, para os fins desta Lei, consideram-se obras, serviços e fornecimentos
de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de
reais).

Letra C. Incorreta. Nos termos do art. 6º, X, considera-se compra: aquisição remunerada de bens
para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de
entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento.

Letra D. Incorreta. Nos termos do art. 6º, XXXV, a licitação internacional é a licitação processada
em território nacional na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a
possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, ou licitação na qual o objeto
contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro.

Letra B. CORRETA: Nos termos do art. 6º, XXXII, considera-se contratação integrada: regime de
contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e
desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer
bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais
operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

Portanto, esta é a resposta correta.

Muito cuidado para não confundir o conceito com o de contratação semi-integrada: regime de
contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e
desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou
prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações
necessárias e suficientes para a entrega final do objeto (art. 6º, XXXIII).

Questão 50. Com base na Lei 14.133/2021, assinale a alternativa correta:

a) Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, será obrigatória a sua condução por
agente de contratação.

b) O diálogo competitivo será conduzido por agente de contratação, admitida a contratação de
profissionais para assessoramento técnico.

c) Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os
regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz
de alocação de riscos entre o contratante e o contratado.

d) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem: disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão
apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; avaliação do desempenho contratual
prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais
para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; desenvolvimento pelo
licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle; e
desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento.

Comentários

Letra A. Incorreta. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os
requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, o agente de contratação poderá ser substituído por
comissão de contratação formada de, no mínimo, 3 (três) membros, que responderão
solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar
posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que
houver sido tomada a decisão (art. 8º, § 2º).



Letra B. Incorreta. Também será uma comissão de contratação composta de pelo menos 3 (três)
servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da
Administração que irá conduzir a licitação na modalidade diálogo competitivo (art. 32, XI).

Letra D. Incorreta. A Lei 14.133/2021 traz novos critérios de desempate no art. 60, in verbis: “Em
caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem: I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão
apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; II - avaliação do desempenho
contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; III -
desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento; IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de
integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.”

O erro da questão está na troca da ordem dos dois últimos critérios.

Letra C. CORRETA. A Lei 14.133/2021 incorpora a previsão de matriz de riscos, antes prevista na
Lei do RDC (art. 9º, § 5º) e na Lei 13.303/16 (art. 42, X e § 3º), e agora generalizada nos arts. 6º,
XXVII, 91, IX, e 102 da nova lei, como “cláusula contratual definidora de riscos e de
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação”,
que deverá conter algumas informações mínimas, a exemplo da listagem de possíveis eventos
supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio
econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por
ocasião de sua ocorrência.

Ainda de acordo com a nova lei, “quando a contratação se referir a obras e serviços de grande
vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital
obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado”
(art. 22, § 3º).

Por isso, correta a assertiva.

Questão 51. Órgãos de cúpula da Administração, subordinados diretamente à chefia dos órgãos
independentes; possuem autonomia administrativa, financeira e técnica. O conceito refere-se aos
órgãos:

a) Autônomos

b) Independentes

c) Superiores

d) Subalternos

e) Compostos

Comentários

Gabarito: A

Classificação dos Órgãos Quanto à Posição Estatal

• Órgãos Independentes



São aqueles originários da Constituição e representativos dos três Poderes do Estado, sem
qualquer subordinação hierárquica ou funcional, e sujeitos apenas aos controles constitucionais
de um sobre o outro.

Estão nessa classificação as Casas Legislativas, a Chefia do Executivo e os Tribunais. Hoje, a
doutrina mais moderna classifica o Ministério Público e o Tribunal de Contas como órgãos
independentes.

• Órgãos Autônomos

São os órgãos de cúpula da Administração, subordinados diretamente à chefia dos órgãos
independentes; possuem autonomia administrativa, financeira e técnica. Observe, contudo, que
não exercem suas atribuições de forma independente, de maneira que estão subordinados aos
órgãos independentes.

Estão nessa classificação os Ministérios e as Secretarias de Estado.

• Órgãos Superiores

São órgãos de direção, controle e comando, mas sujeitos à subordinação e ao controle
hierárquico de uma chefia; não possuem autonomia financeira e administrativa, possuindo apenas
autonomia técnica.

Estão nessa classificação os departamentos, coordenadorias, gabinetes, procuradorias.

• Órgãos Subalternos

São aqueles órgãos de mera execução, como, por exemplo, as seções de material, de portaria,
zeladoria.

Questão 52. Acerca do princípio da oficialidade, a Lei de Processo Administrativo Federal dispõe
que

a) quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a
inadequação da sanção aplicada, pode haver revisão da sanção aplicada, independentemente de
requerimento do apenado.

b) a defesa dos administrados em processos acusatórios somente pode ser realizada mediante
procuração, com firma devidamente reconhecida.

c) a desistência ou renúncia do interessado têm efeito preclusivo, impedindo o prosseguimento
do processo.

d) a autoridade ou servidor que incorrer em suspeição deve, independentemente de provocação,
abster-se de atuar, sob pena de responsabilização

e) para que haja a convalidação de atos maculados por defeitos sanáveis, é necessário haver
provocação do particular interessado, sob pena de se violar o princípio da supremacia do
interesse público.

Comentários

Gabarito: A

Oficialidade (impulso oficial): diz respeito à obrigação de a Administração, presente o interesse
público, instaurar e dar andamento ao processo até sua regular conclusão, mesmo diante de
eventual inércia dos particulares. Como observa a Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, esse



princípio é mais amplo no processo administrativo do que no processo judicial. No processo
judicial ele só é aplicado depois de instaurada a relação processual, quando então deverá o juiz
movimentar o processo até a sua decisão final. No âmbito administrativo, segundo a professora,
o princípio da oficialidade possibilita à Administração por sua iniciativa (ex officio ou sponte
propria): 1) instaurar o processo administrativo, independentemente de provocação do
interessado; 2) impulsionar o processo, adotando as medidas necessárias a sua instrução; e 3)
rever suas decisões.

LETRA A. Art. 65 da Lei nº 9.784/99 - Os processos administrativos de que resultem sanções
poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou
circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada.

LETRA B. Art. 22, §2º, da Lei nº 9.784/99 - Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma
somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade.

LETRA C. Art. 51, § 2, da Lei nº 9.784/99 - A desistência ou renúncia do interessado, conforme o
caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a Administração considerar que o
interesse público assim o exige.

LETRA D. Art. 19 da Lei nº 9.784/99 - A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento
deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar.

LETRA E. Art. 55 da Lei nº 9.784/99 - Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao
interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão
ser convalidados pela própria Administração.

Questão 53. O consórcio público (Lei n° 11.107/2005) pode ser considerado como uma das
formas que pode tomar a Administração Indireta, servindo à conjugação de interesses e à
organização da ação entre diferentes entes da federação. A esse respeito, é correto afirmar que:

a) a União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os
Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados.

b) o consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público, no caso de constituir
associação pública, após registro no cartório de pessoas jurídicas do território de todos os entes
que o componham.

c) os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de
investimento, o qual deverá prever prazo de vigência mínima de 5 (cinco) anos.

d) os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio responderão pessoalmente pelas
obrigações contraídas pelo consórcio público.

Comentários

Gabarito: A

A resposta é letra A, afinal trata-se da literalidade do art.1º §2º da Lei 11.107/04. A letra B está
errada, pois o consórcio pessoa jurídica de direito público não necessita de registro no cartório
de pessoas jurídicas. Basta a edição de lei.

A letra C está errada, uma vez que os entes consorciados entregarão recursos ao consórcio
público mediante contrato de rateio.

A letra D está equivocada, haja vista o art. 10, parágrafo único da Lei 11.107/04, que afirma que
os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio não responderão pessoalmente pelas



obrigações contraídas pelo consórcio público, mas responderão pelos atos praticados em
desconformidade com a lei ou com as disposições dos respectivos estatutos.

Questão 54. Julgue os itens abaixo:

I - Quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de
pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará
de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores agente penitenciário, agente
socioeducativo ou policial decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.

II - O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo
cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em
sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a
habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, e a remuneração será a
do novo cargo.

III - Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo
regime próprio de previdência social que superem o limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social, com percentual igual ao estabelecido para os
servidores titulares de cargos efetivos.

a) Apenas os itens I e III estão corretos

b) Todos os itens estão corretos

c) O Item II está correto

d) O item I está incorreto.

Comentários

Gabarito: A

Item I – Correto – Trata-se da redação do art. 40, §7º, da CR/88.

Item II – Errado – Trata-se da redação do art. 37, §13, incluído pela EC nº 103/2019. O servidor
público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e
responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física
ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de
escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

Item III – Correto – Trata-se da redação do art. 40, §18, incluído pela EC nº 103/2019.

Questão 55. Segundo a doutrina majoritária, a respeito da permissão de serviço público, é
correto afirmar:

a) é a delegação da prestação de serviços públicos feita pelo poder público à pessoa jurídica,
formalizada por contrato de adesão, a título precário, sendo dispensada a licitação.

b) é a delegação da prestação de serviços públicos feita pelo poder público à pessoa de direito
privado, mediante licitação, e ao pagamento de tarifa diretamente pelo usuário ao prestador.

c) é a delegação de ato administrativo precário, unilateral, discricionário e que tem como função
consentir com o uso de um bem público ou viabilizar a prática de uma atividade por um
particular.

d) é a delegação da prestação de serviços públicos feita pelo poder público à pessoa física ou
jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por contrato de adesão, a título
precário e mediante licitação.



e) é a delegação da prestação de serviços públicos feita pelo poder público à pessoa física ou
jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, formalizada por contrato de gestão, a
título precário e mediante licitação.

Comentários

Gabarito: D

PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

1. Conceito
De acordo com o art. 2º, IV da Lei de concessões, considera-se permissão de serviço público a
delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo
poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho,
por sua conta e risco.

2. Natureza Jurídica
Com o advento da CR/88 e da Lei nº 8.987/95, as permissões de serviço público passaram a ter
natureza jurídica contratual, de contrato de adesão.

3. Diferenças entre a Concessão e a Permissão
Antes a CR/88 e a Lei nº 8.987/95 terem firmado posição de que a permissão também possuiria
natureza de contrato administrativo, pouco há de se diferenciar entre a concessão e a permissão
de serviço público. Analisando o texto legal, pode-se dizer que há apenas duas diferenças entre
os institutos.

A primeira diferença reside no sujeito que pode ser um concessionário ou permissionário. De
acordo com o Art. 2º, II e III da Lei nº 8.987/95, a concessão poderá ser celebrada com um
consórcio de empresas ou com uma pessoa jurídica. Por sua vez, o art. 2º IV da mesma lei,
estabelece que a permissão poderá ser celebrada com uma pessoa jurídica ou uma pessoa física.

A segunda diferença está na precariedade que a permissão possui e a concessão não. Contudo,
observe que essa precariedade é discutida doutrinariamente. Segundo vários doutrinadores , não
há que se falar em precariedade da permissão, exatamente por ser considerada contrato
administrativo.

4. Aplicação das Regras de Concessão
Ademais, há de se falar que todas as regras aplicáveis à concessão serão aplicáveis à permissão,
nos termos do art. 40, parágrafo único da Lei de concessões.

Questão 56. Julgue os itens abaixo:

I - No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores legais previstos para a
Concorrência, Tomada e Preço e Convite, quando formado por até 3 (três) entes da Federação, e
o triplo, quando formado por maior número.

II – Caberá Leilão para venda de bens móveis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não
superior R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais);

III - Para contratação de bens e serviços de informática, a Administração Pública deverá,
obrigatoriamente, adotar o tipo melhor técnica.

IV – O fato de o servidor estar licenciado afasta o entendimento segundo o qual não pode
participar de procedimento licitatório.

Estão incorretos:



a) I e II

b) II e III

c) III e IV

d) I, II e III

e) Apenas o item III

Comentários

Gabarito: C

Item I – Correto – Trata-se da disposição firmada no art. 23, §8º, da Lei 8666/93

Item II – Correto – Trata-se de disposição prevista no art. 17, §6º, da Lei 8.666/93

Item III – Errado – De acordo com o art. 45, §4º, da Lei 8666/93, Para contratação de bens e
serviços de informática, a Administração Pública deverá, obrigatoriamente, adotar o tipo técnica
e preço.

Item IV – Errado - De acordo com o STJ, o fato de o servidor estar licenciado não afasta o
entendimento segundo o qual não pode participar de procedimento licitatório a empresa que
possuir em seu quadro de pessoal servidor ou dirigente do órgão contratante ou responsável
pela licitação. Isso porque o não deixa de ser servidor, o sujeito em gozo de licença. 6

Questão 57. De acordo com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, marque a
assertiva correta

a) Não é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos
previstos em edital, por candidato que invoca escusa de consciência por motivos de crença
religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre
todos os candidatos e que não acarreta ônus desproporcional à administração pública, que
deverá decidir de maneira fundamentada

b) É possível à administração pública, exceto durante o estágio probatório, estabelecer critérios
alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em
face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde
que, presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de
suas funções e não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de
maneira fundamentada

c) Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade
civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do
sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a
conduta praticada.

d) O Estado responde diretamente por danos materiais causados a candidatos em concurso
público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os
exames são cancelados por indícios de fraude.

e) É possível a delegação da ordem de polícia, isto é, da edição de normas básica para
particulares, conforme recente decisão do STF

Comentários

6 REsp 1.607.715-AL, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, julgado em 7/3/2017, DJe 20/4/2017.

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1607715


Gabarito: C

Letra A – Errada – De acordo com o STF, no julgamento do RE 611874, Nos termos do artigo 5º,
inciso VIII, da Constituição Federal, é possível a realização de etapas de concurso público em
datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca escusa de
consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a
preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarreta ônus desproporcional à
administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada.

Letra B – Errada – No mesmo julgamento acima, o STF entendeu que é possível à administração
pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular
exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que
invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que, presente a
razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e
não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira
fundamentada.

C – Certa – Trata-se de tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do RE 608880.

D – Errada – De acordo com o STF, O Estado responde subsidiariamente por danos materiais
causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado
(art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude. Trata-se de
tese fixada no RE 662405.

E – Errada – No julgamento do RE 633782, o STF fixou entendimento de que É constitucional a
delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes
da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem
exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial

Questão 58. Marque a assertiva incorreta:

a) Nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública aplica-se o prazo prescricional
quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 (art. 1º), em detrimento do prazo trienal
estabelecido no Código Civil de 2002 (art. 206, § 3º, V), por se tratar de norma especial que
prevalece sobre a geral.

b) A indicação e a aceitação de árbitros pela Administração Pública não dependem de seleção
pública formal, como concurso ou licitação, mas devem ser objeto de fundamentação prévia e
por escrito, considerando os elementos relevantes.

c) Há estabilização automática em virtude do tempo, sendo o resultado positivo em avaliação
especial de desempenho uma condição dispensável para a aquisição da estabilidade.

d) A responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelos atos praticados na licitação e na
execução do contrato, de que trata o inciso V do artigo 33 da Lei n. 8.666/1993, refere-se à
responsabilidade civil, não se estendendo às penalidades administrativas.

e) Cabe mandado de segurança para pleitear que seja obedecida a ordem cronológica para
pagamentos em relação a crédito já reconhecido e atestado pela Administração, de acordo com
o art. 5º, caput, da Lei n. 8.666/1993.

Comentários

Gabarito: C



Letra A – Correta – Trata-se do Enunciado 40, da 1ª jornada de Direito Administrativo.

Letra B – Correta – Trata-se do Enunciado 39, da 1ª Jornada de Direito Administrativo.

Letra C – Incorreta – De acordo com o Enunciado 37, A estabilidade do servidor titular de cargo
público efetivo depende da reunião de dois requisitos cumulativos: (i) o efetivo desempenho das
atribuições do cargo pelo período de 3 (três) anos; e (ii) a confirmação do servidor no serviço
mediante aprovação pela comissão de avaliação responsável (art. 41, caput e §4.º, da CRFB c/c
arts. 20 a 22 da Lei n. 8.112/1990). Assim, não há estabilização automática em virtude do tempo,
sendo o resultado positivo em avaliação especial de desempenho uma condição indispensável
para a aquisição da estabilidade.

Letra D – Correta – Trata-se do Enunciado 36, da 1ª Jornada de Direito Administrativo.

Letra E – Correta – Trata-se do Enunciado 35, da 1ª Jornada de Direito Administrativo.

Questão 59. Julgue os próximos itens, com relação a parceria público-privada.

I - Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão que pode ser celebrado na
modalidade patrocinada ou administrativa.

II - É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada caso o valor do contrato seja
inferior a vinte milhões de reais e o período de prestação do serviço seja inferior a cinco anos.

III - Antes da celebração do contrato, poderá ser constituída sociedade de propósito específico,
incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria.

IV - A contratação de parceria público-privada pode ser precedida de licitação na modalidade
pregão eletrônico.

Estão certos apenas os itens

a) I

b) II e III.

c) III e IV.

d) I, II e IV.

e) I, III e IV.

Comentários

Gabarito: A

Item I – Correto - De acordo com o art. 2º da Lei nº 11.079/04, considera-se parceria
público-privada o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou
administrativa. A PPP patrocinada, nos termos do § 1º do mesmo artigo legal, é a concessão de
serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no 8.987/95, quando envolver,
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao
parceiro privado.

Ante ao conceito legal, observe que a PPP patrocinada é a concessão comum, prevista na Lei nº
8.987/95, a qual é adicionada a contraprestação pecuniária do parceiro público. Observe que, de
acordo com o art. 2º, § 3º da Lei nº 11.079/04, não será PPP patrocinada, quando não houver a
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

Item II – Errado - Importante artigo da Lei nº 11.079/04 é o art. 2, § 4º, o qual estabelece:



É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada:

I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; ou

III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e
instalação de equipamentos ou a execução de obra pública.

Item III – Errado - De acordo com o art. 9º da Lei das PPP’s, antes da celebração do contrato,
deverá ser constituída sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o
objeto da parceria. A SPE é uma pessoa jurídica de direito privado.

Item IV – Por ser uma Concessão, a PPP será obrigatoriamente precedida de licitação na
modalidade concorrência.

Questão 60. Marque a afirmativa verdadeira sobre licitações:

a) A igualdade de condições dos concorrentes em licitações, embora seja enaltecida pela
Constituição (art. 37, XXI), pode ser relativizada pela lei, mediante o estabelecimento de
condições de diferenciação exigíveis em abstrato, e pela autoridade responsável pela condução
do processo licitatório, que poderá estabelecer elementos de distinção circunstanciais, de
qualificação técnica e econômica, sempre vinculados à garantia de cumprimento de obrigações
específicas.

b) A igualdade de condições dos concorrentes em licitações, embora seja enaltecida pela
Constituição (art. 37, XXI), pode ser relativizada apenas pela lei, mediante o estabelecimento de
condições de diferenciação exigíveis em abstrato.

c) A igualdade de condições dos concorrentes em licitações, embora seja enaltecida pela
Constituição (art. 37, XXI), somente pode ser relativizada por norma jurídica constitucional,
mediante o estabelecimento de condições de diferenciação exigíveis em abstrato.

d) A igualdade de condições dos concorrentes em licitações, embora seja enaltecida pela
Constituição (art. 37, XXI), pode ser relativizada apenas pela autoridade responsável pela
condução do processo licitatório, que poderá estabelecer elementos de distinção circunstanciais,
de qualificação técnica e econômica, sempre vinculados à garantia de cumprimento de
obrigações específicas.

Comentários

Gabarito: A

Trata-se de um relevante julgado do Supremo Tribunal Federal . O STF, ao analisar a competência7

legislativa sobre licitações e contratos firmou o entendimento de que a igualdade de condições
dos concorrentes em licitações, embora seja enaltecida pela Constituição, pode ser relativizada
por duas vias:

(a) pela lei, mediante o estabelecimento de condições de diferenciação exigíveis em abstrato; e

7 STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.735. Rel. Ministro Teori Zavascki.



(b) pela autoridade responsável pela condução do processo licitatório, que poderá estabelecer
elementos de distinção circunstanciais, de qualificação técnica e econômica, sempre vinculados à
garantia de cumprimento de obrigações específicas.

Questão 61. A respeito do estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia
mista e de suas subsidiárias, assinale a alternativa INCORRETA.

a) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados
diretamente a terceiros ou a empresa pública ou sociedade de economia mista,
independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

b) Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e às
sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação
de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de
obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais
bens, serão precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade
previstas na Lei no 13.303/2016.

c) A homologação do resultado pela autoridade competente implica a constituição de direito
relativo à celebração do contrato em favor do licitante vencedor com a empresa pública ou a
sociedade de economia mista.

d) O contratado deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o
limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

e) Pela inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a sociedade de economia
mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as sanções de advertência, multa e
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade
sancionadora, por prazo não superior a dois anos.

Comentários

Gabarito: D

Letra A – Correta – Trata-se de disposição prevista no art. 76, da Lei nº 13.303/16

Letra B – Correta – Trata-se de disposição prevista no art. 28, da Lei nº 13.303/16

Letra C – Correta – Trata-se de disposição prevista no art. 60, da Lei nº 13.303/16

Letra D – Incorreta – Trata-se de disposição prevista no art. 81, 1º, da Lei nº 13.303/16. Por ele, O
contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o
limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Letra E – Correta – Trata-se de disposição prevista no art. 83, da Lei nº 13.303/16

Questão 62. Acerca da temática dos agentes públicos, marque a assertiva correta:

a) O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na inscrição para o
concurso público.



b) O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público tem
direito subjetivo à nomeação quando o candidato imediatamente anterior na ordem de
classificação, aprovado dentro do número de vagas, for convocado e manifestar desistência.

c) Os candidatos em concurso público têm direito à prova de segunda chamada nos testes de
aptidão física em razão de circunstâncias pessoais.

d) A Administração Pública não precisa intimar o candidato de um concurso público,
pessoalmente, ainda que haja decurso de tempo razoável entre a homologação do resultado e a
data da nomeação.

Comentários

Gabarito: B

Letra A – Errada – De acordo com a Súmula 266 do STJ, O diploma ou habilitação legal para o
exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

Letra B – Correto – Trata-se de entendimento STJ

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso
público tem direito subjetivo à nomeação quando o candidato imediatamente anterior
na ordem de classificação, aprovado dentro do número de vagas, for convocado e
manifestar desistência. O posicionamento do STJ (RMS 33.875-MT, Primeira Turma,
DJe 22/6/2015; e AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319-ES, Segunda Turma, DJe
9/3/2012) induz à conclusão de que o candidato constante de cadastro de reserva, ou,
naqueles concursos em que não se utiliza essa expressão, aprovado fora do número de
vagas previsto no edital, só terá direito à nomeação nos casos de comprovada
preterição, seja pela inobservância da ordem de classificação, seja por contratações
irregulares. Contudo, deve-se acrescentar e destacar que a desistência de candidatos
aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do certame é hipótese
diversa e resulta em direito do próximo classificado à convocação para a posse ou para
a próxima fase do concurso, conforme o caso. É que, nessa hipótese, a necessidade e
o interesse da Administração no preenchimento dos cargos ofertados estão
estabelecidos no edital de abertura do concurso, e a convocação do candidato que,
logo após, desiste, comprova a necessidade de convocação do próximo candidato na
ordem de classificação. Precedentes do STF citados: ARE 866.016 AgR, Primeira
Turma, DJe 29/10/2013; ARE 661.760 AgR, Primeira Turma, DJe 29/10/2013; RE
643.674 AgR, Segunda Turma, DJe 28/8/2013; ARE 675.202 AgR, Segunda Turma, DJe
22/8/2013. AgRg no ROMS 48.266-TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
18/8/2015, DJe 27/8/2015.

Letra C – Errada - Os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda
chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter
fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia.

Letra D - A Administração Pública tem o dever de intimar o candidato, pessoalmente, quando há
o decurso de tempo razoável entre a homologação do resultado e a data da nomeação, em
atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade. (STJ. RMS 22508 e
RMS 21554)

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=ROMS48266


Questão 63. De acordo com os recentes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, marque
Questão 74. Julgue os itens abaixo, com base na Constituição Federal, no Decreto-Lei
3.365/1941e na jurisprudência:

I – A desapropriação é forma originária de aquisição da propriedade, não vinculada a nenhum
título anterior. Assim, todos os ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado são
extintos e ficam sub-rogados no preço.

II – O ente desapropriante não responde por tributos incidentes sobre o imóvel desapropriado
nas hipóteses em que o período de ocorrência dos fatos geradores é anterior ao ato de
aquisição originária da propriedade.

III – A desapropriação extraordinária é aquela que ostenta caráter sancionatório, a exemplo da
desapropriação por descumprimento da função social da propriedade urbana.

IV – Ao tratar da desapropriação por descumprimento da função social da propriedade urbana, o
texto constitucional dispõe que é facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica
para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana progressivo no tempo; parcelamento ou edificação compulsórios; e desapropriação com
pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado
Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas,
assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Estão corretos:

a) Todos os itens.

b) Os itens II e III, somente.

c) Os itens I, II e IV, somente.

d) Os itens I, II e III, somente.

Comentários

Item I. Correto. A desapropriação é forma originária de aquisição da propriedade, não vinculada
a nenhum título anterior. Assim, todos os ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado
são extintos e ficam sub-rogados no preço (Decreto-lei 3.365/41, art. 31).

Em suma, o Poder Público adquire o bem livre de quaisquer gravames reais que antes pesavam
sobre ele, restando aos terceiros que eram titulares de direitos reais de garantia sobre o bem
desapropriado buscar seus direitos sub-rogando-se, até o limite da garantia, no valor
indenizatório pago ao expropriado.

Item II. Correto. Não incide ITBI na desapropriação. Os débitos tributários anteriores à imissão na
posse devem ser cobrados do expropriado, e não do expropriante. Segundo o STJ, “o ente
desapropriante não responde por tributos incidentes sobre o imóvel desapropriado nas hipóteses
em que o período de ocorrência dos fatos geradores é anterior ao ato de aquisição originária da
propriedade” (REsp 1.668.058-ES, j. 8.6.17 – Informativo 606).

Item III. Correto. São duas as categorias gerais de desapropriação, nas quais se incluem as
diversas modalidades: a desapropriação ordinária e as desapropriações extraordinárias.



A hipótese mais comum é a desapropriação ordinária, com justa e prévia indenização em
dinheiro, realizada por qualquer ente federativo (competência comum), nos termos do art. 5º,
XXIV, da CF, sem caráter sancionatório. Está prevista no Decreto-lei 3.365/41, que traz os casos
de “utilidade pública”, e na Lei 4.132/62, que versa sobre a desapropriação por “interesse
social”.

A CF prevê três modalidades de desapropriação com caráter sancionatório (desapropriação
extraordinária): a desapropriação por descumprimento da função social da propriedade urbana, a
desapropriação por descumprimento da função social da propriedade rural e a desapropriação
confiscatória.

Assim, correto o item III.

Item IV. Incorreto. A desapropriação por descumprimento da função social da propriedade
urbana encontra previsão no art. 182, § 4º, III, da CF, e é disciplinada pela Lei 10.257/01 (Estatuto
da Cidade).

Nos termos do art. 182, § 4º, da CF, é facultado ao Poder Público municipal, mediante lei
específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: I - parcelamento ou edificação compulsórios; II -
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; III -
desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais
e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

O erro do item está em inverter a ordem das sanções.

Alternativa Correta: Letra D. Estão corretos os itens I, II e III, somente.

Questão 64. Ainda sobre os recentes posicionamentos do STF sobre o Direito Administrativo,
marque a assertiva incorreta:

a) É inconstitucional o provimento de pessoas para exercerem a função de titular de serventias
judiciais, com caráter privado após a CF/88

b) Os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada nos testes
de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força
maior, salvo se houver previsão no edital permitindo essa possibilidade.

c) É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à
época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso
público.

d) É constitucional determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de
economia mista prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para fins de
pagamento de débitos trabalhistas.

Comentários

Gabarito: D

Letra D – Errado - É inconstitucional determinação judicial que decreta a constrição de bens de
sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para



fins de pagamento de débitos trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora de serviço
público não concorrencial está sujeita ao regime de precatórios (art. 100 da CF/88) e, por isso,
impossibilitada de sofrer constrição judicial de seus bens, rendas e serviços, em respeito ao
princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/88) e da separação funcional dos
poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III). STF. Plenário. ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
julgado em 17/10/2018 (Info 920)

Letra A – Correto - É válido ato do CNJ que, ao dar plena aplicabilidade ao art. 31 do ADCT,
decide pela invalidade dos atos administrativos de nomeação de todos os titulares de cartórios
privatizados que tenham ingressado no cargo após 5 de outubro de 1988, data de promulgação
da CF em vigor. As pessoas que assumiram as serventias judiciais depois da CF/1988, em caráter
privado, não têm direito líquido e certo de nelas permanecerem, qualquer que seja a forma de
provimento. Há flagrante inconstitucionalidade a partir do momento em que assumem cargo em
serventia que deveria ser estatizada. Isso porque é inconstitucional o provimento de pessoas para
exercerem a função de titular de serventias judiciais, com caráter privado (serventias judicias
privatizadas / não estatizadas), após a CF/88. O art. 31 do ADCT é autoaplicável, de modo que é
obrigatória a estatização das serventias judiciais à medida que elas fiquem vagas. O prazo
decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta
diretamente a Constituição Federal. STF. 1ª Turma. MS 29323/DF, MS 29970/DF, MS 30267/DF e
MS 30268/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgados em
12/2/2019 (Info 930).

Letra B – Correto - Os candidatos em concurso público NÃO têm direito à prova de segunda
chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter
fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão no edital permitindo essa possibilidade.
STF. Plenário. RE 630733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 15/5/2013 (repercussão geral)
(Info 706)

Letra C – Correto - É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que
esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do
concurso público. STF. Plenário. RE 1058333/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/11/2018
(repercussão geral) (Info 924).

3 - DIREITO PENAL

Questão 65. O art. 5º, II, da Constituição Federal dispõe que “ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. E, com a mesma redação do art. 1º do
Código Penal; o art. 5º, XXXIX, da CF, anuncia que “não há crime sem lei anterior que o defina,
nem pena sem prévia cominação legal”. A partir do texto constitucional, analise as proposições
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta:

I- O conteúdo essencial do princípio da legalidade se traduz em que não pode haver crime, nem
pena que não resultem de uma lei prévia, escrita, estrita e certa.

II- O princípio da legalidade estrita não cobre, segundo a sua função e o seu sentido, toda a
matéria penal, mas apenas a que se traduz em fixar, fundamentar ou agravar a responsabilidade
do agente.

III- Face ao fundamento, à função e ao sentido do princípio da legalidade, a proibição de
analogia vale relativamente a todos os tipos penais, inclusive os permissivos.

IV- A proibição de retroatividade da lei penal funciona apenas a favor do réu, não contra ele.



V- O princípio da aplicação da lei mais favorável vale mesmo relativamente ao que na doutrina se
chama de “leis intermediárias”; leis, isto é, que entraram em vigor posteriormente à prática do
fato, mas já não vigoravam ao tempo da apreciação deste.

a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições I, IV e V;

c) Estão corretas apenas as proposições I, II, III e IV;

d) Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas três das proposições estão corretas.

Comentários

Gabarito: Letra E

I O princípio da legalidade pode ser examinado sob os prismas político e jurídico, sendo este
último dividido em sentido amplo e estrito.

No prisma político é garantia individual contra eventuais abusos do Estado. Na ótica jurídica, em
sentido amplo, significa que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei (art. 5o, II, CF).

Em sentido estrito, o princípio da legalidade é garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXIX,
e está expressamente previsto no art. 1o do Código Penal.

CF, art. 5o [...]

XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação
legal.

CP, art. 1o: Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia
cominação legal.

Representado pelo adágio latino nullum crimen sine lege previa, constitui-se em proteção política
do cidadão contra os abusos do Estado, já que este somente poderá punir, com a aplicação de
uma sanção penal, aquelas condutas que encontram previsão em lei, vigente no momento da
verificação em concreto do fato.

II O Direito Penal é identificado pela norma penal incriminadora, que tem estrutura própria. No
preceito primário se encontra a descrição em abstrato da conduta proibida; no secundário, os
limites mínimo e máximo da sanção prevista em caso de verificação, em concreto, do
comportamento proibido.

Esta, a norma penal incriminadora, está sujeita ao princípio da legalidade estrita, conforme art. 1º
do Código Penal; no entanto, o Direito Penal não se circunscreve às normas penais
incriminadoras, constatando-se igualmente a existências de normas meramente interpretativas
(CP, Art. 327) e normas permissivas (CP, Art. 23). Para estas últimas se admite a integração por
meio do uso da analogia, aplicando-se a lei a fato nela não previsto; o que é vedado nas normas
incriminadoras.

III Vide comentário acima.

IV Cuida-se justamente do inverso, a proibição da retroatividade é vedada à norma mais gravosa,
quando comparada com aquela que foi revogada na sucessão de leis penais no tempo. É o que



diz o Art. 2º, parágrafo único, do Código Penal: A lei posterior, que de qualquer modo favorecer
o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória
transitada em julgado.

V Suponha que determinado fato foi cometido na vigência da lei A. No decorrer da persecução
penal sobre o mesmo fato, adveio a lei B. Por fim, no momento da sentença penal vigorava a lei
C, sobre o mesmo assunto. Considerando que a lei B (lei penal indetermediária) seja a mais
favorável de todas, a doutrina entende que será esta a lei aplicável ao fato. Seguindo o raciocínio
de acordo com o qual, diante de um conflito de leis penais no tempo, a regra é a da
aplicabilidade da lei penal mais benéfica, defende-se a possibilidade da aplicação da lei penal
intermediária ao réu.

Questão 66. No dia 23 de janeiro de 2020, entrou em vigor a Lei nº 13.964/19, o chamado
Pacote Anticrime, que promoveu diversas alterações na legislação penal e processual penal
brasileira. Dentre as alterações encontra-se a exigência de representação para o ajuizamento da
ação penal no crime de estelionato (CP, Art. 171, §5º) e o aumento do tempo de cumprimento
das penas privativas de liberdade (CP, Art. 75). Acerca da aplicação da lei penal no tempo e da
irretroatividade da lei penal, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção
correta:

I De acordo com o STJ, a exigência de representação para ação por estelionato não afeta os
processos em curso.

II À lei penal mais severa aplica-se o princípio da ultra-atividade.

III À lei penal mais benéfica aplica-se o princípio da extra-atividade.

IV O limite máximo de 40 anos para o cumprimento de pena privativa de liberdade pode ser
aplicado a fatos anteriores à entrada em vigor do Pacote Anticrime.

V À lei penal mais severa aplica-se o princípio da retroatividade mitigada.

a) Estão corretas todas as assertivas

b) Está correta apenas 1 das assertivas

c) Estão corretas 2 assertivas

d) Estão corretas 3 assertivas

e) Estão corretas 4 assertivas

Comentários

Gabarito: Letra C

I Para o STJ, a regra – que exige a representação da vítima como pré-requisito para a ação penal
por estelionato – não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu nos processos em
curso, pois isso não foi previsto pelo legislador ao alterar a redação do artigo 171 no Pacote
Anticrime (HC 573093).

II A ultratividade é a possibilidade de aplicação de uma lei, mesmo após a sua revogação.
Revogada uma lei por outra mais benigna, aplica-se esta, em face do princípio da retroatividade
da lei mais benéfica.

III A extra-atividade é característica da lei penal que comporta tanto a ultratividade quanto a
retroatividade benéfica da norma penal incriminadora. Assim, a lei penal mais benéfica é
caracterizada pela retroatividade (espécie) e também pela extra-atividade (gênero).



IV A Lei nº 13.964/19, ao aumentar o limite máximo da pena de 30 para 40 anos, no art. 75 do
Código Penal, agrava a situação do acusado da prática criminosa; aplicando-se, portanto, a regra
da irretroatividade da norma penal mais gravosa.

V Conforme analisado nos itens anteriores, à lei penal mais severa aplica-se o princípio da
irretroatividade, com fundamento no art. 2º, Parágrafo único, do Código Penal.

Questão 67. Enquanto o crime pode ser conceituado como o comportamento humano causador
de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado; o conceito analítico
de crime comporta três elementos, a saber: Tipicidade, Ilicitude e Culpabilidade. No que toca
aos elementos do crime, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção correta:

I  a inexigibilidade de conduta diversa constitui causa supralegal de exclusão da ilicitude.

II o dolo e a culpa integram, respectivamente, a tipicidade e a culpabilidade, segundo a teoria
finalista da ação.

III o chamado princípio da insignificância exclui a tipicidade formal da conduta.

IV a coação moral irresistível constitui causa de exclusão da antijuridicidade.

V o consentimento do ofendido pode conduzir à exclusão da tipicidade.

a) Estão corretas todas as assertivas

b) Está correta apenas 1 das assertivas

c) Estão corretas 2 assertivas

d) Estão corretas 3 assertivas

e) Estão incorretas todas as assertivas

Comentários

Gabarito: Letra B

I A inexigibilidade de conduta diversa afasta aquela que, ao lado da potencial consciência da
ilicitude e da imputabilidade, constitui requisito da culpabilidade, a exigibilidade de conduta
diversa.

II Para o finalismo, dolo e culpa, respectivamente, elemento subjetivo e normativo do tipo,
integram a tipicidade.

III O Supremo Tribunal Federal, no que toca à conceituação de tipicidade, adota o princípio da
tipicidade conglobante, aplicando-o por meio do reconhecimento do princípio da insignificância.
Tal princípio, o princípio da insignificância, preceitua que o Direito Penal não se deve ocupar de
condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens
jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem
jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Desta forma, a aplicação do
princípio da insignificância é responsável por afastar a tipicidade material da conduta.

IV A coação moral irresistível é dirimente que afasta um dos elementos da culpabilidade, a
exigibilidade de conduta diversa.

V O consentimento do ofendido é normalmente tratado como causa supralegal de exclusão da
ilicitude. No entanto, para que o consentimento tenha essa natureza é necessário que o
dissentimento não integre o tipo penal, pois, do contrário, a exclusão recai na tipicidade. Dessa
forma, o consentimento do ofendido na violação de domicílio torna atípico – não lícito – o fato,



pois o tipo do art. 150 do CP estabelece expressamente a entrada ou permanência em casa
alheia ou suas dependências contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito.

Questão 68. Crimes omissivos são aqueles nos quais o agente viola o mandamento preceptivo
constante do tipo penal; isto é, deixa de fazer aquilo que a lei determina e, portanto, assume a
responsabilidade pela sua inação.

Acerca do crime omissivo próprio, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção
correta:

I Os crimes omissivos próprios são os cujo tipo descreve a conduta omissiva de forma direta, e
por isso não é necessária a incidência do art. 13, § 2º, do CP.

II Os crimes omissivos próprios podem ser praticados a título doloso ou culposo.

III Crimes omissivos próprios são crimes de mera conduta.

IV Os crimes omissivos próprios não admitem tentativa.

V Crimes omissivos próprios são crimes de resultado; e que, portanto, admitem tentativa.

a) Estão corretas todas as assertivas

b) Está incorreta apenas 1 das assertivas

c) Estão corretas 2 assertivas

d) Estão corretas 3 assertivas

e) Estão incorretas todas as assertivas

Comentários

Gabarito: Letra B

I A conduta omissiva própria está descrita no próprio tipo penal incriminador, e, para que se
configure, basta a sua desobediência, sendo, em princípio, irrelevante a ocorrência de resultado
naturalístico; neles, a norma mandamental decorre do próprio tipo penal.

II Crimes omissivos próprios admitem tanto a forma dolosa, quanto a culposa; a exemplo do art.
13 do Estatuto do Desarmamento (Art. 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para
impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere
de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade: Pena – detenção, de
1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.)

III Crimes omissivos próprios são aqueles em que a responsabilidade penal decorre do
descumprimento do mandamento preceptivo; ou seja, decorre do descumprimento de uma
norma mandamental positiva, onde o Estado determina a realização de conduta que deixa de ser
realizada. Neste contexto, a simples omissão, independentemente da verificação de resultado
naturalístico, dá ensejo ao crime.

IV Nos crimes omissivos próprios a tentativa não é admitida porque tais delitos se consumam
com a simples abstenção da conduta a que a lei obriga o agente. Dessa forma, ou ocorre a
omissão, e consequentemente a consumação, ou o fato é atípico.

V Cuidam-se, na realidade, de crimes de atividade, não de resultado; e, como visto nos itens
anteriores, não admitem tentativa.



Questão 69. A propósito da prescrição, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a
opção correta:

I Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre enquanto o agente cumpre
pena no exterior;

II Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre na pendência de embargos
de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, em qualquer hipótese;

III Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre enquanto não cumprido ou
não rescindido o acordo de não persecução penal;

IV Tendo em vista que o artigo 117 do Código Penal, nos incisos I, II, III, IV, V e VI, elenca as
causas interruptivas da prescrição, nesses casos, interrompida a prescrição, todo o prazo começa
a correr, novamente, do dia da interrupção.

V Em caso de revogação do livramento condicional, a prescrição é regulada pelo resto de pena a
cumprir.

a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições IV e V;

c) Estão corretas apenas as proposições II e V;

d) Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas uma das proposições está correta.

Comentários

Gabarito: Letra E

I Cuida-se da redação do art. 116, II, do CP, dada pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19).

II Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre na pendência de embargos
de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, somente quando inadmissíveis (CP, Art.
116, III).

III Cuida-se da redação do art. 116, IV, do CP, dada pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19).

IV De acordo com o Art. 117, §6º, do CP, interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V
deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. Assim, nem todo
prazo começa a correr por inteiro da data da interrupção.

V Cuida-se da previsão constante do Art. 113 do Código Penal - No caso de evadir-se o
condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que
resta da pena.

Questão 70. Acerca dos crimes contra a vida, analise as proposições abaixo e, em seguida,
assinale a opção correta:

I Em relação ao crime de infanticídio, a lei brasileira não adotou o critério psicológico, mas sim o
critério fisiopsicológico, levando em conta o desequilíbrio oriundo do processo do parto.

II No que concerne ao crime de homicídio, é possível a coexistência das circunstâncias
privilegiadoras com as qualificadoras de natureza objetiva.



III O homicídio qualificado-privilegiado, nos termos da jurisprudência predominante do STJ, é
considerado crime hediondo, porque a qualificadora prepondera sobre o privilégio, pois este é
mera causa de diminuição da pena.

IV A qualificadora do chamado homicídio funcional, de acordo com o texto legal, só abrange o
vínculo consanguíneo, de forma que ela não incide se a vítima for o filho adotivo do agente de
segurança.

V É incompatível o crime de homicídio simples tentado com o caráter hediondo.

a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições I, II e IV;

c) Estão corretas apenas as proposições II e V;

d) Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas uma das proposições está correta.

Comentários

Gabarito: Letra B

I Existem três critérios que são utilizados pelas legislações para a conceituação legal do crime de
infanticídio. O primeiro, critério psicológico, descreve o infanticídio tendo em vista a honra, ou
seja, a prática do crime se dá para o fim específico de “ocultar desonra própria”. Era o modelo
do Código Penal de 1890. Já o segundo, critério fisiopsicológico, neste caso não é levada em
consideração a honoris causa, mas sim a influência do estado puerperal. Este é o critério adotado
pelo Código Penal em vigor. Por fim o terceiro, critério misto, levam-se em conta o motivo de
honra e o estado puerperal. Há necessidade do concurso desses dois requisitos para que ocorra
infanticídio e não homicídio; a falta de qualquer um deles desnatura o infanticídio. Este critério foi
o adotado pelo Anteprojeto de Código Penal de Nelson Hungria em 1963.

II Homicídio híbrido é aquele onde se apresentam as causas especiais de diminuição de pena,
que caracterizam o homicídio privilegiado, acompanhadas de uma ou mais circunstâncias
qualificadoras de natureza objetiva, previstas no §2º do art. 121 do CP.

III O homicídio qualificado-privilegiado não é crime hediondo, não se lhe aplicando norma que
estabelece o regime fechado para o integral cumprimento da pena privativa de liberdade (Lei nº
8.072/90, artigos 1º e 2º, parágrafo 1º). (HC 43.043/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 06/02/2006, p. 352)

IV Com fundamento em Rogério Greco, não há consanguinidade, ou seja, relação de sangue, que
permita o reconhecimento de um tronco comum com relação ao filho adotivo. Dessa forma,
infelizmente, se o homicídio for praticado contra o filho adotivo de um policial, em razão dessa
condição, não poderemos aplicar a qualificadora do inc. VII do § 2.º do art. 121 do CP, tendo em
vista que, caso assim fizéssemos, estaríamos utilizando a chamada analogia in malam partem.

V A partir da redação do Pacote Anticrime (L. n. 13.964/19), é considerado hediondo o crime
homicídio (art. 121), consumado ou tentado, quando praticado em atividade típica de grupo de
extermínio, ainda que cometido por um só agente. (L. 8072/90, Art. 1º, I).

Questão 71. Acerca do crime de roubo, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a
opção correta:



I Com a entrada em vigor do Pacote Anticrime, o crime de roubo com arma branca passou a ser
roubo qualificado.

II O crime de roubo, praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, terá a
pena duplicada em relação ao roubo simples.

III A Lei nº 13.964/19 transformou em crime hediondo o crime de roubo praticado com arma de
fogo de uso restrito, mas não aquele praticado com arma de fogo de uso permitido.

IV O roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, inciso V) é
considerado crime hediondo.

V Há latrocínio tentado quando o homicídio se consuma, mas o agente não realiza a subtração de
bens da vítima.

a) Estão corretas todas as assertivas

b) Está correta apenas 1 das assertivas

c) Estão corretas 2 assertivas

d) Estão corretas 3 assertivas

e) Estão corretas 4 assertivas

Comentários

Gabarito: Letra C

I O art. 157, § 2º, do Código Penal prevê que a pena do roubo será aumentada de 1/3 (um terço)
até metade se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Cuida-se,
na realidade, de causa especial de aumento de penal; e não de qualificadora, já que os limites
mínimo e máximo sobre os quais incidem as majorantes são aqueles constantes do caput do tipo
penal.

II Conforme o disposto no art. 157, § 2º-B, do Código Penal, se a violência ou grave ameaça é
exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena
prevista no caput deste artigo.

III Conforme o disposto no art. 1º, II, b, da Lei nº 8.072/90, é considerado crime hediondo o
roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego
de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B).

IV Conforme o disposto no art. 1º, II, a, o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da
vítima (art. 157, § 2º, inciso V) é considerado crime hediondo.

V SÚMULA 610 STF: Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não
realize o agente a subtração de bens da vítima.

Questão 72. No que toca aos crimes contra a dignidade sexual, analise as proposições abaixo e,
em seguida, assinale a opção correta:

I A conduta do agente que, aproveitando-se da lotação do coletivo, masturbou-se e ejaculou no
corpo de passageira, constitui o crime de estupro de vulnerável, caso esta seja menor de idade.

II A prática de passar as mãos nas coxas e seios da vítima menor de 14 anos, por dentro de sua
roupa, não pode ser tipificado como crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código
Penal), haja vista que não houve a conjunção carnal.



III O estupro (art. 213 do Código Penal) é tipo penal misto alternativo. Logo, se o agente, no
mesmo contexto fático, pratica conjunção carnal e outro ato libidinoso contra uma só vítima,
pratica um só crime do art. 213 do Código Penal.

IV somente no crime de estupro, praticado mediante violência real, é que a ação penal é pública
incondicionada. Nas demais modalidades de violência, trata-se de crime de ação penal
condicionada a representação.

V O estupro coletivo é aquele praticado mediante concurso de três ou mais pessoas.

a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições IV e V;

c) Estão corretas apenas as proposições II e V;

d) Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas uma das proposições está correta.

Comentários

Gabarito: Letra E

I Cuida-se do crime de importunação sexual. Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua
anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: Pena -
reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.

II Agente que passa as mãos nas coxas e seios da vítima menor de 14 anos, por dentro de sua
roupa, pratica, em tese, o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). Não importa que
não tenha havido penetração vaginal (conjunção carnal). STF. 1ª Turma. RHC 133121/DF, rel. orig.
Min. Marco Aurélio, red. p/o acórdão Min. Edson Fachin julgado em 30/8/2016 (Info 837).

III O estupro (art. 213 do CP), com redação dada pela Lei 12.015/2009, é tipo penal misto
alternativo. Logo, se o agente, no mesmo contexto fático, pratica conjunção carnal e outro ato
libidinoso contra uma só vítima, pratica um só crime do art. 213 do CP. A Lei 12.015/2009, ao
revogar o art. 214 do CP, não promoveu a descriminalização do atentado violento ao pudor (não
houve abolitio criminis). Ocorreu, no caso, a continuidade normativo-típica, considerando que a
nova Lei inseriu a mesma conduta no art. 213. Houve, então, apenas uma mudança no local onde
o delito era previsto, mantendo-se, contudo, a previsão de que essa conduta se trata de crime. É
possível aplicar retroativamente a Lei 12.015/2009 para o agente que praticou estupro e atentado
violento ao pudor, no mesmo contexto fático e contra a mesma vítima, e que havia sido
condenado pelos dois crimes (arts. 213 e 214) em concurso. Segundo entende o STJ, como a Lei
12.015/2009 unificou os crimes de estupro e atentado violento ao pudor em um mesmo tipo
penal, deve ser reconhecida a existência de crime único na conduta do agente, caso as condutas
tenham sido praticadas contra a mesma vítima e no mesmo contexto fático, devendo-se aplicar
essa orientação aos delitos cometidos antes da vigência da Lei nº 12.015/2009, em face do
princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1262650/RS,
Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 05/08/2014. STJ. 6ª Turma. HC 212305/DF, Rel. Min.
Marilza Maynard (Des. Conv. TJ/SE), julgado em 24/04/2014 (Info 543).

IV Todos os crimes contra a dignidade sexual, definidos nos Capítulos I e II, são crimes de ação
penal pública incondicionada (CP, Art. 225).

V CP, Art. 226. A pena é aumentada: (...) IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é
praticado:



a) mediante concurso de 2 (dois) ou mais agentes; (...).

Questão 73. A propósito dos crimes contra o patrimônio, analise as proposições abaixo e, em
seguida, assinale a opção correta:

I É possível o reconhecimento da figura privilegiada nos casos de furto qualificado, se estiverem
presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem
subjetiva.

II O agente que invade um museu público disposto a furtar um quadro e, quando já estava
tirando o quadro da parede, depara-se com um vigilante, disparando contra ele, matando-o e
fugindo sem a obra de arte, comete o crime de furto qualificado tentado em concurso com
homicídio qualificado consumado.

III A intimidação feita com arma de brinquedo não autoriza, no crime de roubo, o
reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, consumando-se o
crime com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda
que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, imprescindível, porém, a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

IV O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança
no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime
de furto.

V Configura o delito de extorsão (art. 158 do Código Penal) a conduta do agente que submete
vítima à grave ameaça espiritual que se revelou idônea a atemorizá-la e compeli-la a realizar o
pagamento de vantagem econômica indevida.

a) Estão corretas todas as assertivas

b) Está correta apenas 1 das assertivas

c) Estão corretas 2 assertivas

d) Estão corretas 3 assertivas

e) Estão incorretas todas as assertivas

Comentários

Gabarito: Letra C

I  SÚMULA 511/STJ:

É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos
de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno
valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

II SÚMULA 610/STF:

Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o
agente a subtração de bens da vítima.

III A Súmula 174/STJ, que autorizava a consideração de arma de brinquedo para efeitos de
aumento de pena foi revogada; subsiste, no entanto, a seguinte: Súmula 582 STJ - Consuma-se o
crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.



IV Súmula 567 STJ - Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por
existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível
a configuração do crime de furto.

V Info 598 STJ: Configura o delito de extorsão (art. 158 do CP) a conduta do agente que submete
vítima à grave ameaça espiritual que se revelou idônea a atemorizá-la e compeli-la a realizar o
pagamento de vantagem econômica indevida.

Questão 74. A respeito das causas excludentes de ilicitude, analise as proposições abaixo e, em
seguida, assinale a opção correta:

I – Considera-se em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco
de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

II - Se o agente, repelindo uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem,
vem a atingir pessoa inocente, por erro no emprego dos meios de execução (aberratio ictus), não
estará ele amparado pela legitima defesa . Exemplo: " A se defende de tiros " B ", revidando
disparos de arma de fogo em sua direção. Acerta, todavia, " C ", que nada tinha a ver com o
incidente, matando-o. "A" deve responder pela morte de " C ".

III - Considere o seguinte exemplo: " A " caminha pela rua, em direção ao ponto de ônibus,
momento em que é atacado por um cachorro de grande porte. Caso " A " efetue um disparo de
arma de fogo, sacrificando o animal, sua conduta estará amparada pela legítima defesa. Da
mesma forma, caso o cachorro seja utilizado por uma pessoa como um instrumento para atacar
outra pessoa, funcionando como verdadeira arma para a agressão, o ofendido poder· matar o
animal em legítima defesa.

IV A doutrina é pacífica no sentido de que os ofendículos - meios defensivos para a proteção da
propriedade e de outros bens jurídicos, como, por exemplo, arame farpado, cerca elétrica e
cacos de vidro sobre muros - têm natureza jurídica de legítima defesa preordenada.

V A legítima defesa exclui a antijuridicidade da conduta quando repele agressão injusta que
esteja ocorrendo ou em vias de ocorrer, desde que a ação defensiva seja moderada e utilize os
meios necessários.

a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições I e V;

c) Estão corretas apenas as proposições I, IV e V;

d) Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas duas das proposições estão corretas.

Comentários

Gabarito: Letra B

I Cuida-se do texto do Art. 25, Parágrafo único, com a redação que lhe fora dada pelo Pacote
Anticrime (Lei nº 13.964/19): Observados os requisitos previstos no caput deste artigo,
considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou
risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

II O art. 73 do Código Penal é peremptório ao estabelecer que o crime considera-se praticado
contra a pessoa visada, permitindo a conclusão de que essa regra aplica-se inclusive para efeito
de exclusão da ilicitude.



III Não há que se falar em legítima defesa no primeiro caso, pois o cachorro atacou "A" sem
nenhum comando de um humano, para que haja legítima defesa, um dos requisitos é que seja
proveniente de uma ação humana ou por meio de um comando humano, como no caso do
segundo exemplo, que o cachorro recebe ordens para atacar o A.

IV Há duas posições em doutrina acerca da espécie de excludente configurada pelas ofendículas.
Sebastián Soler, Vicenzo Manzini, Giuseppe Bettiol e Aníbal Bruno se filiam à tese que sustenta
tratar-se de exercício regular de direito. Nesse sentido, é importante destacar o art. 1.210, § 1.º,
do Código Civil: O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua
própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do
indispensável à manutenção, ou restituição da posse. Já José Frederico Marques, Magalhães
Noronha e Costa e Silva situam o assunto como legítima defesa preordenada, alegando o último
que, se o aparelho está disposto de modo que só funcione no momento necessário e com a
proporcionalidade a que o proprietário era pessoalmente obrigado, nada impede a aplicação da
legítima defesa.

V CP, Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando MODERADAMENTE dos MEIOS
NECESSÁRIOS, repele injusta agressão, atual OU IMINENTE, a direito seu ou de outrem.

Questão 75. O Direito Penal deve garantir o bem-estar da coletividade, incluindo-se o dos
condenados; devendo-se, sempre, atentar para o princípio da dignidade humana como
fundamento do Estado brasileiro. A partir desta premissa, a Constituição Federal assegura ao
cidadão uma série de garantias quanto à aplicação da pena que se traduzem no princípio
constitucional da humanidade. Analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção
correta:

I – Não haverá pena de morte, em qualquer hipótese;

II - Não haverá pena de caráter perpétuo;

III – Não haverá pena de trabalhos forçados;

IV – Não haverá pena de banimento;

V – Não haverá penas cruéis.

a) Estão corretas todas as assertivas

b) Está correta apenas 1 das assertivas

c) Estão corretas 2 assertivas

d) Estão corretas 3 assertivas

e) Estão corretas 4 assertivas

Comentários

Gabarito: E

O princípio da humanidade das penas, enquanto limite do poder punitivo do Estado, representa
a evolução do sistema penal contemporâneo.

O Direito Penal deve garantir o bem-estar da coletividade, incluindo-se o dos condenados. Estes
não devem passar por processo de “coisificação”, após receberem uma sentença penal
condenatória, devendo-se, sempre, atentar para o princípio da dignidade humana como
fundamento do Estado brasileiro.



Este postulado do sistema penal é incompatível com sanções que atinjam a própria dignidade da
pessoa, como a pena de morte, as penas corporais e infamantes, as penas privativas de liberdade
de duração excessiva ou com caráter perpétuo ou de duração ilimitada ou indefinida.

Assim, estabelece a Constituição Federal, em seu art. 5o:

XLVII – não haverá penas:

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;

b) de caráter perpétuo;

c) de trabalhos forçados;

d) de banimento;

e) cruéis;

XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a
natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; L – às
presidiárias serão asseguradas condições para que possam per- manecer com seus
filhos durante o período de amamentação;

L – às presidiárias serão asseguradas condições para que possam per- manecer com
seus filhos durante o período de amamentação.

O item I, ao afirmar que, em qualquer hipótese, não haverá morte, contraria a alínea a do inc.
XLVII do art. 5º da CR, que admite tal modalidade de pena na hipótese de guerra declarada e
autorizada pelo Congresso Nacional.

Questão 76. A culpabilidade pode ser conceituada como um juízo de reprovação social que recai
sobre a conduta típica e ilícita do agente; e que conta como pressupostos com a exigibilidade da
conduta diversa, a real ou potencial consciência da ilicitude e a imputabilidade. A propósito da
culpabilidade, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção correta:

I O acometimento de doença mental acarreta a inimputabilidade do agente. A constatação do
conteúdo e dimensão de seus efeitos é necessária, porém, para sua classificação como uma
causa de exclusão ou diminuição da imputabilidade (e correspondente pena).

II Na legislação brasileira as consequências do erro evitável sobre os pressupostos fáticos de uma
excludente de ilicitude são as mesmas do erro de tipo, e não as do erro de proibição.

III Para a teoria limitada da culpabilidade, o erro de agente que recaia sobre pressupostos fáticos
de uma causa de justificação configura erro de tipo permissivo.

IV Quando um agente julga que tem autoridade para agir de acordo com uma causa de
justificação não reconhecida ou quando acredita que pode ultrapassar os limites de uma causa de
justificação reconhecida, caracteriza-se o erro de permissão ou erro de proibição indireto.

V Mãe que, a fim de cuidar do machucado de seu filho, aplica sobre o ferimento ácido, pensando
tratar-se de pomada cicatrizante, age em erro de proibição.

a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições II, III e IV;



c) Estão corretas apenas as proposições II e V;

d) Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas uma das proposições está correta.

Comentários

Gabarito: B

I O critério adotado pelo legislador para o reconhecimento da inimputabilidade por doença
mental é o biopsicológico; assim a afirmação de que a doença mental acarreta a inimputabilidade
está errada. É necessária a verificação do afastamento absoluto da capacidade de atendimento e
autodeterminação em decorrência da doença mental para que se reconheça a inimputabilidade
do agente.

II Muito embora se trate o erro de modalidade de erro de tipo permissivo, o tratamento
conferido pelo legislador é o do erro de proibição, em face da adoção pelo finalismo da teoria
limitada da culpabilidade. Para a teoria limitada da culpabilidade, se o erro do agente incidir
sobre uma situação fática que, se existisse, tornaria a conduta legítima, fala-se em erro de tipo
(erro de tipo permissivo); mas, se o erro recair sobre a existência ou, os limites de uma causa de
justificação, o erro é de proibição (erro de proibição indireto/ erro de permissão). Todavia, caso o
erro seja evitável, tanto no erro de tipo, quanto no erro de tipo permissivo, a consequência é a
punição a título culposo, em caso de previsão legal (CP, Art. 20, caput, e §1º).

III Para a teoria limitada da culpabilidade, adotada pelo Código Penal, o erro sobre os
pressupostos fáticos de causa de justificação constitui erro de tipo permissivo. Em contrapartida,
a teoria extremada da culpabilidade não faz qualquer distinção, entendendo que, tanto o erro
sobre a situação fática, como aquele em relação à existência ou limites da causa de justificação
devem ser considerados erros de proibição, já que o indivíduo supõe lícito o que não é.

IV No erro de proibição indireto (descriminante putativa por erro de proibição) o agente sabe que
a conduta é típica, mas imagina presente uma norma permissiva, ora supondo existir uma causa
excludente da ilicitude, ora supondo estar agindo nos limites da descriminante (ex.: “A”, traído
por sua mulher, acredita estar autorizado a matá-la para defender sua honra ferida).

V A hipótese é do reconhecimento do erro sobre elemento fático, não sobre a valoração do fato
como justo ou injusto, o que o caracteriza como erro de tipo, e não como erro de proibição.

Questão 77. A propósito dos crimes contra a pessoa, analise as proposições abaixo e, em
seguida, assinale a opção correta:

I O crime de omissão de socorro, tipificado na parte especial do Código Penal, somente se
consuma com a ocorrência de um resultado naturalístico, o qual, dependendo de sua gravidade,
poderá constituir, ainda, causa qualificadora da conduta.

II Dada sua natureza, o crime de ameaça só se configura se o agente tiver ameaçado
explicitamente a vítima.

III Comprovado o animus laedendi na conduta do agente e a sua culpa no resultado mais grave,
qual seja, a morte da vítima, ainda que esse resultado seja previsível, restará configurado o delito
preterdoloso de lesão corporal seguida de morte.

IV Lesão corporal de natureza grave é aquela da qual resulta deformidade permanente.

V A lesão corporal que tem como resultado aborto é classificada como lesão corporal seguida de
morte.



a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições II, III e IV;

c) Estão corretas apenas as proposições II e V;

d) Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas uma das proposições está correta.

Comentários

Gabarito: E

I O crime de omissão de socorro é crime de perigo abstrato, não necessitando de resultado
naturalístico; a mera conduta já configura o crime.

II De acordo com a doutrina, o crime de ameaça pode se dar na forma explícita, implícita ou
condicional.

III Comprovado o dolo de lesionar (animus laedendi), e previsível o resultado, condição para a
responsabilidade por crime culposo, o agente deve responder pela lesão corporal seguida de
morte (CP, Art. 129, §3º).

IV A deformidade permanente caracteriza a lesão corporal como gravíssima, nos termos do art.
129, §2º, IV.

V A lesão corporal da qual decorre o aborto é classificada como lesão gravíssima (CP, Art. 129,
§2º, V).

Questão 78. A respeito dos crimes contra o patrimônio, analise as proposições abaixo e, em
seguida, assinale a opção correta:

I A ligação clandestina em poste de energia elétrica, em via pública, é crime de estelionato.

II A ligação clandestina em poste de energia elétrica, em via pública, é crime de furto mediante
fraude; e o pagamento do débito apurado em perícia criminal, antes do recebimento da
denúncia, é causa de extinção da punibilidade.

III A ligação clandestina em poste de energia elétrica, em via pública, é crime de furto mediante
fraude; e o pagamento do débito apurado em perícia criminal, antes do recebimento da
denúncia, não é causa de extinção da punibilidade.

IV Pratica o crime de apropriação indébita previsto no artigo 168 do Código Penal, o Advogado
que se apropria de quantia em dinheiro recebida a título de indenização pelo seu cliente - pessoa
maior de 60 anos aplicando-se a causa de aumento de pena por ter recebido o valor em razão da
profissão.

V Aquele que acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de
restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do
prazo de 15 dias, comete o crime de apropriação de coisa achada.

a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições III e V;

c) Estão corretas apenas as proposições I, II, III e IV;

d) Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas três das proposições estão corretas.



Comentários

Gabarito: B

I A ligação clandestina em poste de energia elétrica, em via pública, é crime de furto mediante
fraude, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.

II O ressarcimento do débito apurado em perícia criminal é causa de diminuição de pena
(arrependimento posterior – CP, Art. 16), não de extinção da punibilidade.

III 3. O crime de furto de energia elétrica mediante fraude praticado contra concessionária de
serviço público situa-se no campo dos delitos patrimoniais. Neste âmbito, o Estado ainda detém
tratamento mais rigoroso. O desejo de aplicar as benesses dos crimes tributários ao caso em
apreço esbarra na tutela de proteção aos diversos bens jurídicos analisados, pois o delito em
comento, além de atingir o patrimônio, ofende a outros bens jurídicos, tais como a saúde
pública, considerados, principalmente, o desvalor do resultado e os danos futuros. (...) 6. Nos
crimes patrimoniais existe previsão legal específica de causa de diminuição da pena para os casos
de pagamento da "dívida" antes do recebimento da denúncia. Em tais hipóteses, o Código
Penal - CP, em seu art. 16, prevê o instituto do arrependimento posterior, que em nada afeta a
pretensão punitiva, apenas constitui causa de diminuição da pena. (RHC 101.299/RS, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 13/03/2019, DJe 04/04/2019) (grifei).

IV Em face do princípio da especialidade, aplica-se o art. 102 do Estatuto do Idoso (Lei nº
10.741/03).

V Cuida-se do crime previsto no art. 169, Parágrafo único, II, do Código Penal.

Questão 79. A propósito dos crimes contra a administração, analise as proposições abaixo e, em
seguida, assinale a opção correta:

I O particular que paga vantagem indevida a um policial que o abordou numa blitz, atendendo
solicitação do próprio policial, comete o crime de corrupção ativa, enquanto que o policial o de
corrupção passiva.

II Segundo o STF, a previsão legal do crime de desacato a funcionário público no exercício da
função não viola o direito à liberdade de expressão e de pensamento previstos no Pacto de São
José da Costa Rica.

III A esposa de um preso, contando com a conivência do Diretor do Presídio, ingressa na
unidade prisional, no dia de visitas, com um aparelho celular e o entrega a seu marido, que está
preso, cumprindo pena em razão de condenação definitiva. O Diretor do Presídio praticou o
crime de prevaricação imprópria (CP, art. 319-A).

IV Servidor público licenciado do seu cargo público que exige determinada vantagem
econômica indevida para si, em função do seu cargo público, a fim de evitar a ação da
fiscalização no estabelecimento comercial da vítima, comete o crime de concussão.

V As fraudes em certames de interesse público é crime próprio, praticado apenas por funcionário
público.

a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições II, III e IV;

c) Estão corretas apenas as proposições II e V;



d) Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas uma das proposições está correta.

Comentários

Gabarito: B

I O crime de corrupção ativa traz como condutas núcleo do tipo oferecer e prometer. Assim,
quem atende solicitação, não comete tal crime. CP, Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem
indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

II Ao atuar no exercício de sua função, o agente público representa a administração pública,
situação que lhe sujeita a um regime jurídico diferenciado de deveres e prerrogativas. Se de um
lado está sujeito a sanções próprias e mais rigorosas por eventuais desvios, por outro é razoável
que se prevejam tipos penais protetivos de sua atuação. Com este entendimento, no julgamento
da ADPF 496, em 22 de junho de 2020, o STF considerou constitucional o crime de desacato,
previsto no art. 331 do Código Penal.

III Cuida-se do crime previsto no Art. 319-A CP - Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente
público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou
similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo: Pena:
detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

IV Cuida-se do crime previsto no art. 316 do Código Penal - Exigir, para si ou para outrem, direta
ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

V O crime previsto no art. 311-A do Código Penal é crime comum, podendo ser praticado por
qualquer pessoa - Art. 311-A. Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou
a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de I - concurso
público; II - avaliação ou exame públicos; III - processo seletivo para ingresso no ensino
superior; ou IV - exame ou processo seletivo previstos em lei: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4
(quatro) anos, e multa.

Questão 80. A lei penal incriminadora, uma vez publicada, serve como padrão de comparação
para condutas futuras, em regra; eventualmente aplicando-se a fatos anteriores à sua entrada em
vigor. A respeito da aplicação na lei penal no tempo, analise as proposições e assinale a opção
correta:

I Na sucessão de leis penais no tempo, admite-se a aplicação combinada das partes benéficas da
lei revogadora e da lei revogada (lex tertia).

II A ultratividade da lei penal temporária, prevista no artigo 3º do Código Penal, constitui exceção
legal à regra do tempus regit actum.

III Não se aplica a lei penal mais gravosa ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à
cessação da permanência.

IV A retroatividade de lei penal benéfica ao réu é expressamente prevista na Convenção
Americana sobre Direitos Humanos.

V Admite-se a aplicação da analogia no Direito Penal.

a) Apenas uma proposição está errada;



b) Estão corretas apenas as proposições IV e V;

c) Estão corretas apenas as proposições I, II, III e IV;

d) Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas três das proposições estão corretas.

Comentários

Gabarito: B

I O art. 5º, XL, da Carta Magna (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) é de
incerta aplicação aos casos em que a lei posterior é mais benéfica ao réu em alguns aspectos e
prejudicial em outros.

A doutrina majoritária interpreta que, em tais hipóteses, deve aplicar-se uma ou outra lei,
integralmente, em bloco, sem que possam combinar-se os aspectos mais favoráveis delas, mercê
de proibir-se a denominada lex tertia ou princípio de combinação. O STF considera que a
retroatividade da lei “em tiras” consiste em velada deturpação da nova percepção que o
legislador, responsável por expressar os anseios sociais, manifestou a respeito dessa mesma
conduta, ferindo de morte o princípio da legalidade e o regime democrático.

II Ao contrário do que consta da questão, não representa exceção, mas confirmação da regra, já
que se aplica, na data do julgamento, a lei vigente quando do cometimento dos fatos o que, em
última instância, consiste justamente no princípio do tempus regit actum.

III A hipótese é de aplicação da Súmula 711/STF: “A lei penal mais grave aplica-se ao crime
continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou
da permanência”.

IV Cuida-se do texto do Pacto de San Jose da Costa Rica: “Artigo 9º - Princípio da legalidade -
Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, quando foram cometidos, não
constituam delito, de acordo com o direito aplicável. Tampouco poder-se-á impor pena mais
grave do que a aplicável no momento da ocorrência do delito.”

V O uso da analogia, em razão do princípio da legalidade estrita, é vedado exclusivamente às
normas penais incriminadoras.

Questão 81. O legislador brasileiro adotou para a definição do lugar do crime a teoria da
ubiquidade híbrida ou mista; assim, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a
ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o
resultado; mesmo no estrangeiro. A respeito do lugar do crime e da extraterritorialidade da lei
penal brasileira, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção correta:

I No tocante ao lugar do crime, o Código Penal Brasileiro adotou a teoria da atividade, que o
considera como o local onde ocorreu a conduta criminosa.

II Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em
parte, exceto se em outro local produziu ou deveria produzir-se o resultado.

III Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de injúria, calúnia e
difamação praticados contra o Presidente da República do Brasil.

IV Nos crimes tentados, o lugar do crime será onde o agente pretendia que tivesse ocorrido a
consumação do delito.



V Nos crimes complexos, não se aplica a teoria da ubiquidade, mesmo que o delito-meio tenha
sido cometido em território brasileiro.

a) Estão corretas todas as assertivas

b) Está correta apenas 1 das assertivas

c) Estão corretas 2 assertivas

d) Estão corretas 3 assertivas

e) Estão incorretas todas as assertivas

Comentários

Gabarito: E

I  A teoria da atividade é a teoria adotada para a definição do tempo do crime.

II A assertiva contraria o texto do art. Art. 6º do Código Penal: “Considera-se praticado o crime
no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu
ou deveria produzir-se o resultado”.

III De acordo com o art. 7º do Código Penal,ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no
estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do Presidente da República.

IV No crimes tentados, o lugar do crime será o local onde realizado o último ato de execução.

V Aplica-se, no caso, a Teoria do Efeito Intermédio. Praticada a ação, verificado o resultado; ou
mesmo, tendo o iter criminis tocado o território nacional, nos crimes complexos internacionais,
aplica-se a lei penal brasileira.

Questão 82. A punibilidade é o direito que tem o Estado de aplicar a sanção penal, prevista na
norma incriminadora, contra quem praticou a infração penal. A respeito da punibilidade, analise
as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção correta:

I – No que toca à punibilidade, não se aplicam às penas restritivas de direito os mesmos prazos
previstos para as privativas de liberdade.

II - O indulto extingue os efeitos penais primários e secundários, penais e não penais, da
condenação, exceto para fins de reincidência penal.

III - A reincidência penal implica o aumento, em um terço, do prazo da prescrição da pretensão
punitiva.

IV - A extinção da punibilidade do crime principal não se estende ao crime acessório.

V - Nos termos da Lei n° 7.716/1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou
de cor, constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor
público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a
3 (três) meses; no entanto, tais efeitos não são automáticos, devendo ser motivadamente
declarados na sentença.

a) Estão corretas todas as assertivas

b) Está correta apenas 1 das assertivas

c) Estão corretas 2 assertivas

d) Estão corretas 3 assertivas



e) Estão corretas 4 assertivas

Comentários

Gabarito: C

I De acordo com o Art. 109, Parágrafo único, do Código Penal, O indulto extingue os efeitos
penais primários e secundários, penais e não penais, da condenação, exceto para fins de
reincidência penal.aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as
privativas de liberdade.

II Cuida-se do entendimento constante da Súmula 631 do STJ: “O indulto extingue os efeitos
primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais
ou extrapenais”.

III Em conformidade com o Art. 110 do CP, é a prescrição da pretensão executória que adota tal
critério.

IV Nos termos do art. 108 do CP, “A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto,
elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes
conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da
pena resultante da conexão”.

V A Lei 7.716/1989 prevê como efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, para
o servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não
superior a três meses; no entanto, esclarece, em seu art. 18, que os efeitos não são automáticos,
devendo ser motivadamente declarados na sentença.

Questão 83. A propósito do erro de tipo, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a
opção correta:

I O erro sobre elemento do tipo exclui o dolo e, por isso, incide sobre a ilicitude do
comportamento, refletindo na culpabilidade, de modo a excluí-la ou atenuá-la.

II O indivíduo que ofende a outrem, desconhecendo-lhe a condição de funcionário público, não
responde pelo crime de desacato, já que afastado o dolo quanto à elementar do tipo, mas
subsiste o delito de injúria, pois a honra do particular também é tutelada pela lei penal. Tem-se,
na hipótese, um erro de tipo que não exclui a criminalidade do fato.

III Comete um delito putativo por erro de tipo a mulher que pratica atos abortivos e depois se
descobre que na verdade não havia gravidez.

IV No Direito Penal brasileiro o erro sobre os elementos do tipo impede a punição do agente,
pois exclui a tipicidade subjetiva em todas as suas formas.

V O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição
por crime culposo, se previsto em lei.

a) Estão corretas todas as assertivas

b) Está correta apenas 1 das assertivas

c) Estão corretas 2 assertivas

d) Estão corretas 3 assertivas

e) Estão incorretas todas as assertivas

Comentários



Gabarito: D

I O erro sobre elemento constitutivo do tipo exclui o dolo, conforme disposto no art. 20 do
Código Penal; incidindo, portanto, sobre a tipicidade, já que o dolo a integra como elemento
volitivo (subjetivo) do tipo penal.

II O erro de tipo invencível ou escusável, quando essencial, afasta dolo e culpa; quando vencível,
somente o dolo. Na hipótese, o que se tem é um erro de tipo acidental, onde se ofende um
servidor público, pensando tratar-se de um cidadão ordinário. Não há erro quanto à conduta de
ofender alguém, o que dá ensejo à punição pelo crime contra a honra, previsto no art. 140 do CP.

III Tanto no erro de tipo essencial quanto no delito putativo por erro de tipo (também chamado
de delito de alucinação) há uma falsa percepção da realidade. Em ambos os casos, o agente não
sabe exatamente o que faz. Não obstante, diferenciam-se as duas situações porque no erro de
tipo o agente pratica tipo penal sem querer, enquanto no delito putativo por erro de tipo o
agente pratica um fato atípico sem querer.

IV O erro de tipo invencível ou escusável, quando essencial, afasta dolo e culpa; quando vencível,
somente o dolo. Daí não excluir a tipicidade em todas as suas formas.

V Cuida-se da redação do art. 20 do Código Penal.

Questão 84. A respeito dos crimes contra a fé pública, analise as proposições abaixo e, em
seguida, assinale a opção correta:

I – Tanto o charlatanismo (art. 283), quanto o curandeirismo (art. 284), são classificados no Código
Penal como crimes contra a fé pública.

II - Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação
de qualquer papel público constitui contravenção penal.

III - No crime de falsa identidade (art. 307 do CP), cujo tipo prevê uma hipótese de “dolo
específico”, é possível a desistência voluntária (art. 15 do CP) quando, apesar da realização da
conduta, não se implementou a especial finalidade à qual estava orientada a conduta.

IV - O crime de falsidade material se consubstancia na alteração do conteúdo de documento,
ainda que parcial, omitindo declaração que dele devia constar, ou nele inserindo ou fazendo
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita.

V - Há concurso material de crimes quando o falsificador posteriormente usa o documento
falsificado que se esgota nessa conduta.

a) Estão incorretas todas as assertivas

b) Está correta apenas 1 das assertivas

c) Estão corretas 2 assertivas

d) Estão corretas 3 assertivas

e) Estão corretas 4 assertivas

Comentários

Gabarito: A

I Cuidam-se de crimes contra a saúde pública.



II Petrechos para falsificação de moeda – CP, Art. 291 - Fabricar, adquirir, fornecer, a título
oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto
especialmente destinado à falsificação de moeda: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

III O crime do art. 307 é formal (de consumação antecipada). Consuma-se o crime com a
atribuição efetiva da falsa identidade, independentemente de atingir o especial fim de agir. Por
esta razão, impossível iniciar a execução e desistir voluntariamente da dela.

IV Cuida-se do conceito de falsidade ideológica (CP, Art. 299).

V Não se pode condenar o réu pelo crime de uso de documento falso quando ele próprio foi
quem fez a falsificação do documento. A pessoa deverá ser condenada apenas pela falsidade, e
o uso do documento falso configura mero exaurimento do crime de falso. STF. 1ª Turma. AP
530/MS, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 9/9/2014
(Info 758).

Questão 85. Aos crimes cometidos em território brasileiro, aplica-se a lei penal brasileira. O
legislador adotou como regra o princípio da territorialidade para definir a aplicação da lei penal
no espaço; contudo, não se afasta a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira a fatos
cometidos no estrangeiro. A respeito da extraterritorialidade da lei penal brasileira, analise as
proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção correta:

I Embora cometidos no estrangeiro, ficam sujeitos à lei brasileira os crimes contra a
administração pública, por quem está a seu serviço. Portanto, ainda que absolvido ou condenado
no estrangeiro, o agente será punido segundo a lei brasileira.

II Nos casos de extraterritorialidade condicionada, além do ingresso do agente no território
nacional, a aplicação da lei brasileira depende das seguintes condições: ser o fato punível
também no país em que foi praticado; estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei
brasileira autoriza a extradição; não ter o agente sido absolvido no estrangeiro ou por não ter por
aí cumprido a pena; e não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não
estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.

III Consoante o princípio da representação ou da bandeira, ficam sujeitos à lei brasileira os crimes
praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada,
quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados.

IV Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra o patrimônio
ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa
pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;

V Ficam sujeitos à lei brasileira os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a
reprimir.

a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições IV e V;

c) Estão corretas apenas as proposições I, II, III e IV;

d) Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas três das proposições estão corretas.

Comentários

Gabarito: D



I Cuida-se da hipótese de extraterritorialidade incondicionada, prevista no art. 7º, I, c, do Código
Penal.

II Os requisitos são aqueles elencados no art. 7º, §2º, do Código Penal.

III Cuida-se da hipótese de extraterritorialidade condicionada prevista no art. 7º, II, c, do Código
Penal.

IV Hipótese de extraterritorialidade incondicionada prevista no art. 7º, I, b, do Código Penal.

V Hipótese de extraterritorialidade condicionada prevista no art. 7º, II, a, do Código Penal.

Questão 86. Crimes omissivos são aqueles em que o agente deixa de fazer aquilo que a norma
penal determina, caso tenha o dever legal de agir, ou se coloque voluntariamente na condição
de garante. Os crimes comissivos por omissão, ou crimes de conduta mista, por sua vez, são
aqueles para os quais a norma exige do sujeito ativo dois comportamentos, um precedente,
comissivo; e outro subsequente, omissivo. A respeito dos crimes omissivos e dos comissivos por
omissão, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção correta:

I - Um dos critérios apontados pela doutrina para diferenciar a omissão própria da omissão
imprópria é o legal, segundo o qual, havendo norma expressa criminalizando a omissão,
estar-se-ia diante de uma omissão imprópria.

II - Nos termos do Código Penal, possui posição de garantidor e, portanto, o dever de impedir o
resultado, apenas quem, por lei, tem a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância.

III – A ingerência, denominação dada à posição de garantidor decorrente de um comportamento
anterior que gera risco de resultado, não está positivada no ordenamento brasileiro, tratando-se
de uma construção dogmática.

IV – O crime praticado por omissão, segundo o Código Penal, é apenado de forma atenuada ao
crime praticado por ação.

V - Segundo o Código Penal, a omissão imprópria somente terá relevância penal se, além do
dever de impedir o resultado, o omitente tiver possibilidade de evitá-lo.

a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições IV e V;

c) Estão corretas apenas as proposições II e V;

d) Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas uma das proposições está correta.

Comentários

Gabarito: E

I Os requisitos dos crimes omissivos próprios e impróprios não se confundem. A conduta omissiva
própria está descrita no próprio tipo penal incriminador, e, para que se configure, basta a sua
desobediência, sendo, em princípio, irrelevante a ocorrência de resultado naturalístico. Nos
crimes omissivos impróprios não basta a simples abstenção de comportamento. O não fazer será
penalmente relevante apenas quando o omitente tiver a obrigação de agir para impedir a
ocorrência do resultado (dever jurídico). Mais do que um dever genérico de agir, aqui o
omitetente tem dever jurídico de evitar a produção do evento. Se nos crimes omissivos próprios a
norma mandamental decorre do próprio tipo penal, na omissão imprópria ela decorre de cláusula
geral, prevista no artigo 13, § 2º, do Código Penal, dispositivo que estabelece as hipóteses em



que alguém possui o dever jurídico de impedir o resultado. É esse dever (jurídico) que faz da sua
abstenção comportamento relevante para o Direito Penal.

II O Código Penal prevê outras hipóteses de responsabilidade do garantidor, que não decorram
de obrigação legal. Assim, de acordo com o art. 13, §2º,

o dever de agir incumbe a quem: tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; de
outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; com seu comportamento
anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.

III Conforme se vê, no art. 13, §2º, do CP, o dever de ingerência encontra-se previsto na alínea c.
Na chamada “conduta precedente do sujeito”, a posição de garante adviria para aqueles que,
com sua conduta anterior criaram perigo para com os resultados lesivos que dela se originaram.
Neste caso, diz-se que há ingerência, pois o sujeito estaria obrigado a agir de forma a evitar o
resultado, de modo a que a situação de risco ou perigo não se convertesse em dano.

IV A conduta penalmente relevante pode ser comissiva ou omissiva, não havendo distinção
valorativa quanto à pena.

V A responsabilidade penal pela omissão imprópria somente surge quando o omitente devia e
podia agir para evitar o resultado (CP, Art. 13, §2º).

Questão 87. A propósito dos crimes contra o patrimônio, analise as proposições abaixo e, em
seguida, assinale a opção correta:

I A destruição ou o rompimento de obstáculo com explosivo ou artefato análogo que cause
perigo comum é causa expressa de aumento de pena no crime de roubo.

II O crime de roubo do qual resulta lesão corporal grave, nos termos das alterações trazidas pela
Lei n° 13.654/2018, só pode se verificar a título de preterdolo.

III Se dois amigos subtraem R$ 100,00 da carteira de um amigo com quem dividiam uma mesa
no restaurante em que almoçavam; em caso de condenação pelo crime de furto, presentes todos
os requisitos legais, o juiz deverá reconhecer o furto de pequeno valor (art. 155, §2º do CP),
mesmo nesse caso incidindo a qualificadora do concurso de agentes e do abuso de confiança.

IV O delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna
possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por poucos instantes, sendo prescindível a posse
mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. Dessa forma, prevalece, a teoria da amotio ou
apprehensio junto ao Superior Tribunal de Justiça.

V O delito de dano ao patrimônio público, quando praticado por preso para facilitar a fuga do
estabelecimento prisional, demanda a demonstração do dolo específico de causar prejuízo ao
bem público (animus nocendi), sem o qual a conduta é atípica, mesmo havendo prejuízo
patrimonial ao erário.

a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições IV e V;

c) Estão corretas apenas as proposições I e V;

d)Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas três das proposições estão corretas.

Comentários



Gabarito: B

I CP, Art.157, § 2º-A: A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):(...) II – se há destruição ou
rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause
perigo comum.

II De acordo com a doutrina amplamente majoritária, o crime de roubo do qual resulta lesão
corporal grave, bem como o crime de latrocínio (quando resulta a morte) são crimes qualificados
pelo resultado que poderá ser imputado ao agente a título de culpa (preterdolo) ou dolo.

III Súmula 511: "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos
casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o
pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva." No caso da questão, a
qualificadora do abuso de confiança é de natureza subjetiva; impedindo, assim, o
reconhecimento da interpretação jurisprudencial.

IV STJ: Súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada."

V Trata-se do animus nocendi, de acordo com a 5ª Turma do STJ (HC 226.021/SP, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. em 21.06.2012, DJe 28.06.2012). No caso específico de preso, o STJ, de forma
pacífica, entende que o delito de dano ao patrimônio público, quando praticado por preso para
facilitar a fuga do estabelecimento prisional, demanda a demonstração do dolo específico de
causar prejuízo ao bem públic (RHC 56.629/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma,
DJe 1º/08/2016).

Questão 88. A propósito dos crimes contra a paz pública, analise as proposições abaixo e, em
seguida, assinale a opção correta:

I O crime de associação criminosa demanda a reunião de 4 ou mais pessoas estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas com o objetivo de praticar crimes.

II O crime de associação criminosa exige a demonstração do elemento subjetivo especial
consistente no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes
indeterminados.

III O crime de associação criminosa exige para sua configuração o concurso de agentes e a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos.

IV No crime de associação criminosa, a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada
ou se houver a participação de criança ou adolescente.

V A incitação à prática de crime, prevista no art. 286 do Código Penal, se configura mesmo
quando realizada em âmbito privado.

a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições II, III e IV;

c) Estão corretas apenas as proposições II e IV;

d) Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas uma das proposições está correta.

Comentários



Gabarito: C

I CP, Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
(...).

II (...) Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de
estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, (art. 288, CP) além do
elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros com a finalidade
específica de cometer crimes indeterminados.(...) (STJ - RHC 76678 / SP)

III O limite máximo da pena cominada pelo legislador aos crimes a serem praticados não é
elementar do crime de associação criminosa.

IV Cuida-se da causa especial de aumento de pena do art. 288, Parágrafo único, do Código
Penal.

V O art. 286 do Código Penal traz como elementar a publicidade da incitação, não se verificando
a conduta delitiva quando proferida em âmbito privado - CP, Art. 286 - Incitar, publicamente, a
prática de crime: (...).

Questão 89. A respeito do homicídio doloso, analise as proposições abaixo e, em seguida,
assinale a opção correta:

I Constitui forma privilegiada desse crime o seu cometimento por agente impelido por motivo de
relevante valor social ou moral, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto
da vítima.

II A qualificadora do feminicídio, caso envolva violência doméstica, menosprezo ou discriminação
à condição de mulher, não é incompatível com a presença da qualificadora da motivação torpe.

III A prática do homicídio contra autoridade ou agente das forças de segurança pública é causa
de aumento de pena.

IV É possível a aplicação do privilégio ao homicídio qualificado independentemente de as
circunstâncias qualificadoras serem de ordem subjetiva ou objetiva.

V Constitui forma majorada desse crime o seu cometimento por milícia privada, sob o pretexto
de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.

a) Estão corretas todas as assertivas

b) Está incorreta apenas 1 das assertivas

c) Estão corretas 2 assertivas

d) Estão corretas 3 assertivas

e) Estão incorretas todas as assertivas

Comentários

Gabarito: b

I O Código Penal prevê que o agente deve estar sob o domínio, não sob a influência de violenta
emoção (Art. 121, § 1º - Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor
social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da
vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.)



II Nos termos do art. 121, § 2º-A, II, do CP, é devida a incidência da qualificadora do feminicídio
nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e
familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva, o que dispensa a análise do animus do
agente. Assim, não há se falar em ocorrência de bis in idem no reconhecimento das
qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, porquanto, a primeira tem natureza subjetiva e a
segunda objetiva. (HC 433.898/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
24/04/2018, DJe 11/05/2018)

III A hipótese é de reconhecimento da circunstância como qualificadora, já que altera a
pena-base prevista para o crime. Na causa especial de aumento de pena, aumenta-se a
pena-base, prevista no caput, da fração cominada pelo legislador; a exemplo do §6º do mesmo
artigo.

IV O homicídio denominado qualificado-privilegiado é possível se concorrerem as causas de
privilégio (que têm natureza subjetiva) com qualificadoras de natureza objetiva: a) emprego de
veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa
resultar perigo comum; b) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso
que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

As qualificadoras relativas ao motivo torpe, ao motivo fútil, ao vínculo finalístico, ao feminicídio e
ao homicídio contra agentes de segurança pública têm natureza subjetiva, e, portanto, não
convivem com o privilégio.

V Cuida-se da hipótese prevista no art. 121, §6º, do Código Penal (§ 6o - A pena é aumentada
de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de
prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio).

Questão 90. Acerca do crime de lesão corporal, analise as proposições abaixo e, em seguida,
assinale a opção correta:

I Na lesão corporal praticada no ambiente doméstico é inaplicável a suspensão condicional do
processo, independentemente da condição da vítima, ainda que de natureza leve.

II Na lesão corporal praticada no ambiente doméstico, a ação penal é sempre pública
condicionada.

III É crime hediondo a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2o) e lesão
corporal seguida de morte (art. 129, § 3o), quando praticadas contra autoridade ou agente
descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força
Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu
cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição.

IV O comportamento da vítima é incapaz de influenciar a pena no crime de lesão corporal.

V a prática de lesão corporal leve em situação de lesões recíprocas pode ensejar a substituição
da pena de detenção pela de multa.

a) Estão corretas todas as assertivas

b) Está correta apenas 1 das assertivas

c) Estão corretas 2 assertivas

d) Estão corretas 3 assertivas

e) Estão incorretas todas as assertivas



Comentários

Gabarito: c

I Lei nº 11.340/06: Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a
mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de
1995. Veja que o item fala “independentemente da qualidade da vítima”; assim, se a vítima for
do sexo masculino, nada impede o sursis processual.

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

III Cuida-se do previsto no art. 1º, I-A, da Lei nº 8.072/90.

IV A afirmação contraria o disposto no art. 129, §4º, do Código Penal(§ 4° Se o agente comete o
crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta
emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto
a um terço).

V Cuida-se do disposto no art. 129, §5º, do Código Penal ( § 5° O juiz, não sendo graves as
lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de duzentos mil réis a dois
contos de réis: (...)II - se as lesões são recíprocas).

Questão 91. A respeito das causas impeditivas da prescrição, analise as proposições abaixo e,
em seguida, assinale a opção correta:

I Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre enquanto o agente cumpre
pena no exterior;

II Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre na pendência de embargos
de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, em qualquer hipótese;

III Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre enquanto não cumprido ou
não rescindido o acordo de não persecução penal.

IV - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre enquanto não resolvida,
em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime.

V Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o
tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições III e V;

c) Estão corretas apenas as proposições I, III, IV e V;

d) Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas três das proposições estão corretas.

Comentários

Gabarito: c

I CP, Art. 116, I, com a redação que lhe fora conferida pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19).

II O Art. 116, III, traz a previsão de que, somente quando inadmissíveis os embargos de
declaração, impede-se a contagem do prazo prescricional.



III CP, Art. 116, IV, com a redação que lhe fora conferida pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19).

IV CP, Art. 116, I.

V CP, Art. 116, Parágrafo único.

Questão 92. A propósito dos crimes contra o patrimônio, analise as proposições abaixo e, em
seguida, assinale a opção correta:

I O crime de roubo é majorado se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma
branca;

II Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou
proibido, aplica-se em dobro a pena prevista para o roubo simples;

III Há continuidade delitiva entre roubo e furto, já que considerados delitos do mesmo gênero e
espécie;

IV Para reconhecimento do crime de furto privilegiado é necessário que o bem furtado tenha sido
restituído à vítima.

V O reconhecimento das qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo, previstas no art.
155, § 4º, I e II, do CP, exige a realização do exame pericial, salvo nas hipóteses de inexistência
ou desaparecimento de vestígios, ou ainda se as circunstâncias do crime não permitirem a
confecção do laudo.

a) Estão corretas todas as assertivas

b) Está correta apenas 1 das assertivas

c) Estão corretas 2 assertivas

d) Estão corretas 3 assertivas

e) Estão incorretas todas as assertivas

Comentários

Gabarito: c

I Cuida-se da redação dada ao Art. 157, §2º, VII, do Código Penal, dada pelo Pacote Anticrime
(Lei nº 13.964/19)

II Cuida-se da redação dada ao Art. 157, §2º-B, do Código Penal, dada pelo Pacote Anticrime
(Lei nº 13.964/19)

III É consolidado nesta Corte o entendimento de que não há falar em continuidade delitiva entre
roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são
da mesma espécie (STJ/HC n. 202.792/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe 19/9/2013).

IV Para o reconhecimento do furto privilegiado, a lei não prevê a necessidade de restituição do
bem subtraído - CP, Art. 155, § 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa
furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois
terços, ou aplicar somente a pena de multa.

V FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA
DE JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME. IMPOSSIBILIDADE DE



SUPRIMENTO DA PROVA TÉCNICA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. Da leitura dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, extrai-se que a
perícia somente é essencial para comprovar a materialidade delitiva quando o crime
deixa vestígios, admitindo-se a prova testemunhal quando estes não estiverem mais
presentes.

2. Por sua vez, o artigo 171 da Lei Penal Adjetiva confirma a necessidade de realização
de perícia para a comprovação da qualificadora da escalada, que pode ser substituída
por outras provas apenas quando os vestígios desaparecerem, não existirem, ou o
exame técnico não for passível de implementação. (HC 330.156/SC, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 10/11/2015)

Questão 93. No que toca ao crime continuado, analise as proposições abaixo e, em seguida,
assinale a opção correta:

I Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos
de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e de ordem
subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (Teoria Mista ou
Objetivo-subjetiva).

II A continuidade delitiva, em regra, não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos
praticados em período superior a 60 (sessenta) dias.

III A continuidade delitiva pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos ocorridos em
comarcas limítrofes ou próximas.

IV Admite-se a continuidade delitiva mesmo quando configurada a habitualidade ou a reiteração
criminosa.

V A continuidade delitiva não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos cometidos
com modos de execução diversos.

a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições IV e V;

c) Estão corretas apenas as proposições I, III e V;

d) Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas uma das proposições está correta.

Comentários

Gabarito: c

I Este Superior Tribunal de Justiça vem adotando a teoria mista, segundo a qual, para a
caracterização da continuidade delitiva, afigura-se imprescindível o preenchimento de
requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e
subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos) – STJ - RHC 43601 /
DF.

II Embora a lei não estabeleça parâmetros para o reconhecimento da unidade temporal entre as
condutas, este Colegiado firmou entendimento no sentido da impossibilidade de aplicação da
continuidade delitiva se os delitos foram praticados com mais trinta dias de diferença
(Precedentes). STJ - HC 206.227/RS.



III Não obstante o fato de o reconhecimento da continuidade delitiva não exigir que as condutas
tenham sido praticadas no mesmo município, podendo ser admitida quando se tratarem de
delitos ocorridos em comarcas limítrofes ou próximas, na hipótese, os estupros foram praticados
em comarcas territorialmente distantes. STJ - HC 206.227/RS.

IV O entendimento adotado pela Corte de origem está de acordo com a orientação pacífica
deste Sodalício, pela qual a habitualidade criminosa impede o reconhecimento da continuidade
delitiva. STJ - HC 249912 / SP.

V A mera circunstância de os fatos terem sido praticados no mesmo

dia não é suficiente para a configuração do crime continuado. Considerando que em um dos
roubos o estabelecimento comercial foi invadido pelos agentes criminosos, enquanto no outro o
grupo rendeu funcionária da joalheria em sua própria residência, e, após subtrair diversos bens
dela e de sua família, obrigou-a a se deslocar ao seu local de trabalho para consumar novo crime,
não há que se falar em crime continuado. STJ - AgRg no HC 184814 / SP.

Questão 94. Acerca do crime de lesão corporal, analise as proposições abaixo e, em seguida,
assinale a opção correta:

I Na lesão corporal praticada no ambiente doméstico é inaplicável a suspensão condicional do
processo, independentemente da condição da vítima, ainda que de natureza leve.

II Na lesão corporal praticada no ambiente doméstico, a ação penal é sempre pública
condicionada.

III É crime hediondo a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2o) e lesão
corporal seguida de morte (art. 129, § 3o), quando praticadas contra autoridade ou agente
descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força
Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu
cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição.

IV O  comportamento da vítima é incapaz de influenciar a pena no crime de lesão corporal.

V a prática de lesão corporal leve em situação de lesões recíprocas pode ensejar a substituição
da pena de detenção pela de multa.

a) Estão corretas todas as assertivas

b) Está correta apenas 1 das assertivas

c) Estão corretas 2 assertivas

d) Estão corretas 3 assertivas

e) Estão incorretas todas as assertivas

Comentários

Gabarito: C

I Lei nº 11.340/06: Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a
mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de
1995. Veja que o item fala “independentemente da qualidade da vítima”; assim, se a vítima for
do sexo masculino, nada impede o sursis processual.

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



III Cuida-se do previsto no art. 1º, I-A, da Lei nº 8.072/90.

IV A afirmação contraria o disposto no art. 129, §4º, do Código Penal(§ 4° Se o agente comete o
crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta
emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto
a um terço).

V Cuida-se do disposto no art. 129, §5º, do Código Penal ( § 5° O juiz, não sendo graves as
lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de duzentos mil réis a dois
contos de réis: (...)II - se as lesões são recíprocas).

Questão 95. A propósito dos crimes contra o patrimônio, analise as proposições abaixo e, em
seguida, assinale a opção correta:

I O crime de roubo é majorado se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma
branca;

II Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou
proibido, aplica-se em dobro a pena prevista para o roubo simples;

III Há continuidade delitiva entre roubo e furto, já que considerados delitos do mesmo gênero e
espécie;

IV Para reconhecimento do crime de furto privilegiado é necessário que o bem furtado tenha sido
restituído à vítima.

V O reconhecimento das qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo, previstas no art.
155, § 4º, I e II, do CP, exige a realização do exame pericial, salvo nas hipóteses de inexistência
ou desaparecimento de vestígios, ou ainda se as circunstâncias do crime não permitirem a
confecção do laudo.

a) Estão corretas todas as assertivas

b) Está correta apenas 1 das assertivas

c) Estão corretas 2 assertivas

d) Estão corretas 3 assertivas

e) Estão incorretas todas as assertivas

Comentários

Gabarito: C

I Cuida-se da redação dada ao Art. 157, §2º, VII, do Código Penal, dada pelo Pacote Anticrime
(Lei nº 13.964/19)

II Cuida-se da redação dada ao Art. 157, §2º-B, do Código Penal, dada pelo Pacote Anticrime
(Lei nº 13.964/19)

III É consolidado nesta Corte o entendimento de que não há falar em continuidade delitiva entre
roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são
da mesma espécie (STJ/HC n. 202.792/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe 19/9/2013).

IV Para o reconhecimento do furto privilegiado, a lei não prevê a necessidade de restituição do
bem subtraído - CP, Art. 155, § 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa



furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois
terços, ou aplicar somente a pena de multa.

V FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA
DE JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPRIMENTO DA PROVA TÉCNICA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. Da leitura dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, extrai-se que a
perícia somente é essencial para comprovar a materialidade delitiva quando o crime
deixa vestígios, admitindo-se a prova testemunhal quando estes não estiverem mais
presentes.

2. Por sua vez, o artigo 171 da Lei Penal Adjetiva confirma a necessidade de realização
de perícia para a comprovação da qualificadora da escalada, que pode ser substituída
por outras provas apenas quando os vestígios desaparecerem, não existirem, ou o
exame técnico não for passível de implementação. (HC 330.156/SC, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 10/11/2015)

Questão 96. A propósito dos crimes contra o patrimônio, analise as proposições abaixo e, em
seguida, assinale a opção correta:

I Com a entrada em vigor do Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19), o crime de estelionato passou a
ser de ação penal pública incondicionada.

II A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, no crime de estelionato, somente se procede
mediante representação.

III O crime de estelionato é de ação penal pública incondicionada se a vítima é a Administração
Pública.

IV O crime de estelionato é de ação penal pública incondicionada se a vítima é criança ou
adolescente.

V O crime de estelionato é de ação penal pública incondicionada se a vítima é pessoa com
deficiência mental; ou maior de 70 (setenta) anos de idade .

a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições III, IV e V;

c) Estão corretas apenas as proposições I e V;

d)Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas três das proposições estão corretas.

Comentários

Gabarito: B

I Antes da entrada em vigor do Pacote Anticrime, a ação penal no crime de estelionato era
pública incondicionada.

II Muito embora a Lei nº 13.964/19 tenha, como regra, previsto para o crime de estelionato a
ação penal pública condicionada à representação da vítima; igualmente, em determinadas
circunstâncias, manteve inalterado o ajuizamento de ação penal pública incondicionada.



III Cuida-se da redação do CP, Art. 171, §5º, I.

IV É a redação conferida pelo Pacote Anticrime no Art. 171, §5º, II, do Código Penal.

V Trata-se da redação do CP, Art. 171, §5º, III e IV.

Questão 97. A respeito dos crimes contra o patrimônio, analise as proposições abaixo e, em
seguida, assinale a opção correta:

I O crime de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V) é
crime hediondo.

II O crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou
pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B) é crime hediondo;

III O crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º) é
crime hediondo;

IV – A extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ou pela ocorrência de lesão
corporal ou morte (art. 158, § 3º) é crime hediondo;

V – O crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause
perigo comum (art. 155, § 4º-A) é crime hediondo.

a) Estão corretas todas as assertivas

b) Está correta apenas 1 das assertivas

c) Estão corretas 2 assertivas

d) Estão corretas 3 assertivas

e) Estão incorretas todas as assertivas

Comentários

Gabarito: A

I Cuida-se da redação dada ao Art. 1º, II, a, da Lei nº 8.072/90, pelo Pacote Anticrime (Lei nº
13.964/19)

II Cuida-se da redação dada ao Art. 1º, II, b, da Lei nº 8.072/90, pelo Pacote Anticrime (Lei nº
13.964/19)

III Cuida-se da redação dada ao Art. 1º, II, c, da Lei nº 8.072/90, pelo Pacote Anticrime (Lei nº
13.964/19)

IV Cuida-se da redação dada ao Art. 1º, III, da Lei nº 8.072/90, pelo Pacote Anticrime (Lei nº
13.964/19)

V Cuida-se da redação dada ao Art. 1º, IX, da Lei nº 8.072/90, pelo Pacote Anticrime (Lei nº
13.964/19)

Questão 98. O princípio que estabelece que o Direito Penal só está legitimado a agir diante do
fracasso dos demais ramos do Direito e apenas quando houver relevante lesão ou perigo de
lesão ao bem jurídico tutelado é o princípio da intervenção mínima. Tendo em vista esse
princípio, qual opção traz outro princípio que se relaciona diretamente com ele?

a) legalidade



b) insignificância

c) igualdade

d) presunção de inocência

Comentários

A questão visa testar os conhecimentos do candidato a respeito do princípio da intervenção
mínima e a relação que é estabelecida entre ele e o princípio da insignificância.

Pelo princípio da intervenção mínima, o direito penal só está legitimado a agir diante do fracasso
dos demais ramos do Direito e apenas quando houver relevante lesão ou perigo de lesão ao bem
jurídico tutelado. Já o princípio da insignificância é visto como um padrão interpretativo. Trata-se
de um modelo de interpretação restritivo do tipo penal que exclui da tipicidade de condutas
humanas causadoras de lesões ínfimas ao bem jurídico digno de tutela penal.

A característica em comum, que inter-relaciona tais princípios, é a fragmentariedade. Por meio
dela sabe-se que o Direito Penal intervém para proteger os bens sempre que há relevante lesão
ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Resposta alternativa “B”

Questão 99. Com relação aos Princípios do Direito Penal, aquele que prioriza o acionamento dos
demais ramos do direito frente ao direito penal e a ele recorre apenas em situações com as quais
nenhum outro ramo do direito é capaz de proteger o bem jurídico é o:

a) princípio da responsabilidade pessoal;

b) princípio da ofensividade;

c) princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos;

d) princípio da intervenção mínima.

Comentários

A questão aborda os princípios do Direito Penal, os quais se fazem presentes no ordenamento
jurídico e funcionam como alicerce para o entendimento e aplicação desse ramo do direito na
busca pelo bem comum. Recorrendo ao ensinamento de Robert Alexy (2008, p. 90), servem
como comandos de otimização do sistema jurídico-penal pátrio.

Inicialmente é importante relembrar que esses princípios são agrupados a partir da forma como
cada um se relaciona com os pilares do Direito Penal. I – Relacionados com a missão
fundamental; II – Relacionados com o fato do agente; III – Relacionados ao agente do fato; IV –
Relacionados com a pena.

No enunciado, é possível inferir que se trata do princípio da intervenção mínima, os termos
“acionamento dos demais ramos do direito” e “situações com as quais nenhum outro ramo é
capaz” são chaves na conceituação de tal princípio.

Pelo princípio da intervenção mínima, o direito penal só está legitimado a agir diante do fracasso
dos demais ramos do Direito e apenas quando houver relevante lesão ou perigo de lesão ao bem
jurídico tutelado.



A intervenção em abstrato se dá pela percepção da ineficácia por parte dos demais ramos do
direito no combate a determinados comportamentos, daí se intervém em abstrato, tipificando as
condutas. Para tanto, é necessário aguardar o fracasso dos demais ramos do Direito (caráter
subsidiário). No entanto, o Direito Penal somente punirá o comportamento tipificado, ou seja,
somente intervirá em concreto, se houver relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico
tutelado (caráter fragmentário).

É importante perceber ainda que o princípio da intervenção mínima não serve apenas para
tipificar comportamentos (atuação positiva do Direito Penal), mas também para destipificá-los
(atuação negativa). Um exemplo de comportamento abolido pelo princípio da intervenção
mínima foi o adultério. Trata-se de comportamento desviado que não merece mais a atuação do
Direito Penal, já que os demais ramos do Direito possuem sanções suficientes para impedi-lo.

Questão 100. O fenômeno jurídico pelo qual a lei regula todas as situações durante seu período
de vigência, denomina-se:

a) extratividade

b) ultratividade

c) atividade

d) retroatividade

Comentários

A temática trazida pela questão é a vigência da lei penal no tempo. Nesse contexto, as normas
são classificadas conforme o período em que produzirá efeitos no mundo jurídico.

No Direito Penal pátrio, em regra, aplica-se as sanções vigentes ao tempo do ato criminoso, ou
seja, a lei que está em atividade naquele momento. Este é o ponto abordado no enunciado, o
que nos leva ao gabarito da questão, alternativa “C”. No entanto, existem outras possibilidades
para o alcance das leis no tempo, é a chamada extratividade.

Contrariando a lógica trazida da atividade da lei penal, a extratividade surge como uma exceção
que permite à lei nova abranger situações ocorridas fora do período de vigência. Quando a lei
regula situações passadas, ocorridas antes do início de sua vigência, a extratividade denomina-se
retroatividade. Por outro lado, quando se aplica mesmo após a cessação de sua vigência, a
extratividade será chamada de ultratividade.

Conclui-se, portanto, que, em regra, vigora no Direito Penal o tempus regit actum. A lei penal
somente será retroativa ou ultrativa excepcionalmente, quando mais benéfica.

Resposta alternativa “C”

Questão 101. Acerca das causas excludentes de culpabilidade (dirimentes), analise as
proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção correta:

I Nas hipóteses de coação física ou moral irresistíveis há fato típico, mas é excluída a
culpabilidade.

II No caso de coação moral resistível, ambos (coator e coacto) respondem pelo crime, porém o
coator tem a pena aumentada e o coagido deve ser beneficiado com atenuante da sanção penal.



III A obediência hierárquica, como dirimente ou eximente, só tem valor nas relações de direito
público. Não pode ser invocada, portanto, nos casos de obediência religiosa ou familiar.

IV O sujeito que crê que, se alguém lhe entrega o carro para conserto e não o retira dentro do
prazo, pode vendê-lo por sua própria conta, para se ressarcir do valor do serviço, incide em erro
de proibição direto, que, nos termos do artigo 21 do Código Penal, se inevitável, isenta de pena;
se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.

V Quando um agente julga que tem autoridade para agir de acordo com uma causa de
justificação não reconhecida ou quando acredita que pode ultrapassar os limites de uma causa de
justificação reconhecida, caracteriza-se o erro de permissão.

a) Estão corretas todas as assertivas

b) Está correta apenas 1 das assertivas

c) Estão corretas 2 assertivas

d) Estão corretas 3 assertivas

e) Estão corretas 4 assertivas

Comentários

Gabarito: D

I A coação física irresistível é causa excludente da tipicidade.

II A coação moral irresistível é causa excludente da culpabilidade; todavia, quando resistível,
respondem pelo crime o coator e quem sofreu constrangimento. O primeiro terá a pena
aumentada, com a incidência da circunstância agravante do art. 62, II, do CP; o segundo terá a
pena reduzida, em face da atenuante genérica do art. 65, III, c.

III A obediência hierárquica é a denominação jurídica para o vínculo de subordinação ao qual
estão submetidos o superior hierárquico e o subordinado em uma organização pública. Deste
vínculo decorre o poder hierárquico, por parte do superior.

IV O erro que incide sobre a existência de circunstância justificadora, ou sobre os limites da
descriminante existente, constitui erro de proibição indireto.

V O erro de proibição Indireto (chamado de erro de permissão) é uma descriminante putativa que
ocorre quando o indivíduo crê que está autorizado a agir de acordo com a causa de justificação
não reconhecida, ou quando entende que pode ultrapassar os limites da causa de justificação
reconhecida (em outras palavras: o agente sabe que sua conduta é típica, mas supõe presente
uma norma permissiva, ora supondo existir uma causa excludente da ilicitude, ora supondo estar
agindo nos limites da descriminante.

Questão 102. A propósito dos crimes contra a dignidade sexual, analise as proposições abaixo e,
em seguida, assinale a opção correta:

I A prática de relação sexual consensual por indivíduo maior de idade com adolescente de 13
anos, há mais de dois anos, é fato atípico.

II Praticar conjunção carnal com o parceiro na presença de menor de catorze anos de idade, a fim
de satisfazer a própria lascívia, configura, a princípio, o tipo penal específico denominado
satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.



III Divulgar na Internet fotografias de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, como
meio de vingança pelo término de relacionamento, configura crime específico previsto no ECA, o
que afasta a incidência do novo tipo penal previsto no art. 218-C do Código Penal.

IV Caracteriza o crime de assédio sexual a conduta de médico ginecologista que, durante
atendimento, pratica ato libidinoso contra paciente, aproveitando-se do consentimento dado por
ela para a realização de exame ginecológico.

V Em se tratando de crime de estupro em que a vítima seja maior de dezoito anos de idade e
plenamente capaz, a ação penal é pública incondicionada, ainda que não tenha ocorrido
violência real na prática do crime.

a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições IV e V;

c) Estão corretas apenas as proposições II, III e V;

d) Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas uma das proposições está correta.

Comentários

Gabarito: C

I Súmula 593/STJ: O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da
vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento
amoroso com o agente.

II Cuida-se do crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. CP,
Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar,
conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem: Pena -
reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

III Em face do princípio da especialidade, aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente no
lugar do tipo penal constante do Código Penal (Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar,
transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de
informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo
explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: Pena – reclusão, de 3 (três) a 6
(seis) anos, e multa.

IV Na realidade, caracteriza o crime de Violação sexual mediante fraude - CP, Art. 215. Ter
conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio
que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6
(seis) anos.

V CP, Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação
penal pública incondicionada.

Questão 103. Acerca dos crimes contra a paz pública, analise as proposições abaixo e, em
seguida, assinale a opção correta:

I O crime de associação criminosa exige a demonstração do elemento subjetivo especial
consistente no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes
indeterminados.



II Na constituição de milícia privada, a finalidade consiste na prática de crimes previstos no
Código Penal e na legislação penal extravagante, para a subsunção ao artigo 288-A do Código
Penal.

III O crime de associação criminosa deve ter a pena aumentada até o dobro, se houver a
participação de criança ou adolescente.

IV A conduta de custear milícia privada para a prática de homicídios é tipificada como crime de
associação criminosa.

V Constitui crime incitar terceira pessoa a praticar conduta punida pela lei como contravenção
penal.

a) Apenas uma proposição está errada;

b) Estão corretas apenas as proposições I, II e IV;

c) Estão corretas apenas as proposições II e V;

d) Todas as proposições estão corretas;

e) Apenas uma das proposições está correta.

Comentários

Gabarito: E

I (...) Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de
estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, (art. 288, CP) além do
elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros com a finalidade
específica de cometer crimes indeterminados.(...) (STJ - RHC 76678 / SP)

II O legislador restringiu a tipicidade à prática de crimes previstos no Código Penal. CP, Art.
288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular,
grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos.

III Conforme o previsto no art. 288, Parágrafo único, do CP, a pena aumenta-se até a metade se a
associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.

IV Cuida-se, na realidade, do crime de constituição de milícia privada - Art. 288-A. Constituir,
organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou
esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código: Pena -
reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos.

V O art. 286 do Código Penal restringe a conduta típica à provocação do crime, não de
contravenção penal - Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime: Pena - detenção, de
três a seis meses, ou multa.

Questão 104. De acordo com o Código Penal, na hipótese de condenação por infrações às quais
a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda,
como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do
patrimônio do condenado e o valor compatível com o seu rendimento lícito.

Tendo como base o dispositivo mencionado acima, é incorreto o que se afirma em:

a) O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita
do patrimônio.



b) A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por
ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada.

c) A perda prevista neste artigo poderá ser requerida expressamente pela Defensoria Pública, em
ações privadas, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada.

d) Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os
bens cuja perda for decretada.

Comentários

O enunciado da questão abordou uma hipótese de punição acrescentada pelo pacote anticrime
ao Código Penal, também chamada perda alargada. Neste caso, a intenção é apenar o indivíduo
de forma mais severa, a fim de buscar eficiência no ressarcimento ao erário. O que se pretende,
em um primeiro momento, é conseguir reparação quando o condenado possui patrimônio muito
superior aos seus ganhos lícitos.

Consiste, como pontua Luiz Eduardo Dias Cardoso, na perda “de toda parcela do patrimônio do
condenado que se revelar incongruente com seus rendimentos lícitos e que seja
presumivelmente oriunda da prática de outras infrações penais”.

Outro objetivo de tal dispositivo é inibir a ação das organizações criminosas, que devem passar a
sofrer maiores baixas patrimoniais, englobando ativos não diretamente ligados à conduta
investigada. Podendo assim, enfraquecer tais grupos com o passar do tempo.

Perceba que o pedido de perda alargada pressupõe investigação apurada, constando
expressamente os ativos que se deseja confiscar. Em suma, o Ministério Público deve investigar
com cautela e clareza a fim de garantir de fato o retorno dos bens aos cofres públicos.

Para resolução da questão, é necessário o conhecimento do dispositivo legal. Vejamos:

CP Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena
máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como
produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do
patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

§ 1º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do
condenado todos os bens:

I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício
direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e

II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a
partir do início da atividade criminal.

§ 2º O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a
procedência lícita do patrimônio.

§ 3º A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério
Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença
apurada.



§ 4º Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e
especificar os bens cuja perda for decretada.

§ 5º Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e
milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado,
dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo
a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser
utilizados para o cometimento de novos crimes.

Perceba que, apenas o Ministério Público é autorizado a requerer o ressarcimento por ocasião do
oferecimento da denúncia, e não a Defensoria Pública.

Resposta: alternativa “C”

4 - DIREITO PROCESSUAL PENAL

Questão 105. Sobre a competência do juiz das garantias, assinale a alternativa incorreta:

a) receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXII do caput do art. 5º da
Constituição Federal.

b) receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o
disposto no art. 310 deste Código.

c) decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em
sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação.

d) julgar o habeas corpus impetrado durante toda a persecução penal.

e) decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 399 deste Código.

Comentários

Espelho: alternativa d. Na forma do artigo 3-B, XII, compete ao juiz das garantias julgar o habeas
corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia, como de sorte todas as suas
competências limitam-se aos atos praticadas antes desse marco.

Questão 106. Sobre o acordo de não persecução penal, assinale a alternativa incorreta:

a) Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima igual ou inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante condições ajustadas cumulativa e alternativamente.

b) Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão
consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.

c) O acordo de não persecução é inaplicável aos crimes praticados no âmbito de violência
doméstica ou familiar, ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do
agressor.

d) Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo
de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a
proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.



e) 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.

Comentários

Espelho: alternativa a.

Na forma do caput do artigo 28-A, o acordo de não persecução cinge-se aos crimes cuja pena
mínima seja inferior a quatro anos.

Questão 107. Sobre o inquérito policial, assinale a alternativa incorreta:

a) Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o
Ministério Público, que exercerá o controle externo da atividade policial e velará pela
oficiosidade da persecução penal.

b) O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem
ela ser iniciado.

c) Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a
requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la.

d) A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito.

e) Para os casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144, da
Constituição Federal figurem como investigados e cujo objeto foi investigação de fatos
relacionados ao uso de força letal praticados no exercício profissional, o investigado deverá ser
citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação.

Comentários

Espelho: alternativa a, conforme dicção do artigo 5º, §2º, do CPP.

É certo que ao Ministério Público incumbe o exercício do controle externo da atividade policial.

Não é menos certo que o Parquet tem a nobre função de atuar como fiscal da lei, e,
consequentemente, zelar para que toda notícia de crime seja devidamente apurada, sindicada e
esclarecida (respeitada a vontade do ofendido, quando a lei a coloca como condição de
procedibilidade), no entanto o recurso contra o indeferimento tem como destinatário o Chefe de
Polícia!

Trata-se de procedimento interna corporis, que, no entanto, não exclui o escrutínio por parte do
Ministério Público, que, como já dito, tem a função de atuar como fiscal da ordem jurídica. Não
se trata, porém, de recurso.

Questão 108. Sobre o inquérito policial, assinale a alternativa incorreta:

a) Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição
da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem
tiver qualidade para representá-lo.

b) O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem
ela ser iniciado.

c) Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a
requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la.



d) Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o
chefe de Polícia.

e) Apenas a pessoa direta ou indiretamente interessada na apuração da infração em que caiba
ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta,
verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito.

Comentários

Gabarito: E

A questão trata da deflagração da persecução penal extrajudicial.

Como sabido, os crimes se processam por ação penal pública ou por ação penal privada. Na
primeira, a titularidade da ação é do Ministério Público, enquanto que na segunda, do particular,
vítima, seu representante legal ou cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão.

Esse critério, porém, não se restringe ao oferecimento de denúncia. É também aplicável ao início
das investigações, que somente pode ser disparada, no caso da ação penal privada e no caso da
ação penal pública condicionada, após manifestação de vontade de quem seja legitimado, na
forma do artigo 38, do CPP.

No caso de infrações que se processam mediante ação penal pública incondicionada, qualquer
do povo pode provocar a Autoridade Policial, conforme se vê do dispositivo abaixo:

Artigo 5º, §3º, do CPP:

Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba
ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta,
verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito.

Questão 109. Sobre o inquérito policial, assinale a alternativa incorreta:

a) Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a
autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não
contrarie a moralidade ou a ordem pública.

b) Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou
datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade.

c) A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado, indicando o dispositivo no
qual incurso o investigado, e enviará autos ao juiz competente.

d) No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas,
mencionando o lugar onde possam ser encontradas.

e) Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá
requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo
marcado pelo juiz.

Comentários

Gabarito: C

Todas as alternativas constam de expresso texto de lei, especificamente de dispositivos previstos
na parte inaugural do CPP, que tratam do inquérito policial.



A alternativa C está incorreta, pois a Autoridade Policial não indica o dispositivo no qual incurso o
investigado. Essa tarefa, aliás, incumbe ao Ministério Público, que é o dominus litis e apresenta
com a denúncia a adequada tipificação, na forma do artigo 41, do CPP.

Urge registrar que essa tipificação pode ainda ser alterada no curso da instrução, de ofício pelo
Ministério Público, na forma do artigo 569, do CPP, ou nas hipóteses de emendatio e mutatio
libelli, respectivamente artigos 383 e 384, do CPP.

Retomando à questão, veja o artigo 10, do CPP:

Art. 10. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará
autos ao juiz competente.

Questão 110. Assinale a alternativa incorreta:

a) Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os
autos do inquérito.

b) O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência,
que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.

c) À autoridade policial é facultada a realização das diligências requisitadas pelo juiz ou pelo
Ministério Público, dada a sua autonomia.

d) Incumbirá à autoridade policial cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades
judiciárias.

e) Incumbirá à autoridade policial representar acerca da prisão preventiva.

Comentários

Gabarito: C

Todas as alternativas constam de expresso texto de lei, especificamente de dispositivos previstos
na parte inaugural do CPP, que tratam do inquérito policial.

A alternativa C está incorreta, pois a autoridade policial deve cumprir as requisições emanadas do
magistrado e do Ministério Público.

A finalidade do inquérito e de sorte das investigações é municiar o Ministério Público, dominus
litis, de informações quanto à ocorrência do crime e sua autoria, para que ele possa deliberar
quanto aos rumos da persecução penal.

Outrossim, por questões lógicas, as requisições dele exaradas hão de ser cumpridas, aliás, o
termo requisição designa ordem.

Vale registro que as instituições Ministério Público e Polícia são autônomas, inexistindo hierarquia
entre elas.

Questão 111. Assinale a alternativa incorreta:

a) Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144, da CF figurarem
como investigados em inquéritos policiais cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao
uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, o
indiciado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir
defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação.



b) A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo
interesse da sociedade.

c) É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova
que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de
polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

d) Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base
para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas
tiver notícia.

e) Nos crimes em que couber ação pública condicionada a representação, os autos do inquérito
serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu
representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado.

Comentários

Gabarito: E

Todas as alternativas constam de expresso texto de lei, especificamente de dispositivos previstos
na parte inaugural do CPP, que tratam do inquérito policial.

Incorreta a alternativa E, pelo fato de que quando se tratar de crime de ação privada (e não ação
pública), é que os autos aguardarão em cartório até que o interessado promova o andamento do
feito (CPP, art. 19: Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão
remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu
representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado.), pois
nessas situações, excepcionalmente, a legitimação foi entregue ao particular.

Questão 112. Assinale a alternativa incorreta:

a) Incumbirá à autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à
instrução e julgamento dos processos.

b) Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base
para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas
tiver notícia.

c) O arquivamento de inquérito policial, pelo reconhecimento de excludente de ilicitude, não faz
coisa julgada nem causa a preclusão.

d) A reabertura de investigação criminal não pode decorrer de simples mudança de opinião ou
reavaliação da situação.

e) A suspeição de autoridade policial verificada em inquérito é motivo para a anulação do
processo penal.

Comentários

Gabarito: E

As alternativas A e B constam de expresso texto de lei, especificamente de dispositivos previstos
na parte inaugural do CPP, que tratam do inquérito policial.

As alternativas C, D e E (versão correta), são entendimentos do STF sobre a matéria.

A suspeição de autoridade policial verificada em inquérito não é motivo para a anulação do
processo penal. Aliás, vale registro que, segundo entendimento dominante dos Tribunais



brasileiros, as nulidades havidas na fase de investigação não tem o condão de afetar a ação penal
que lhe é subsequente.

Questão 113. Assinale a alternativa incorreta:

a) É direito do advogado nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de
justiça, serviços notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora
de expediente e independentemente da presença de seus titulares.

b) É direito do advogado examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir
investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer
natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e
tomar apontamentos, em meio físico ou digital.           

c) É direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações,
sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e,
subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou
derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração e
apresentar razões e quesitos.  

d)     A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência de infração de menor potencial
ofensivo lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor
do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.

e) Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento
do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o Delegado, no caso de considerar
improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao
procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para
oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a
atender.

Comentários

Resposta: alternativa E.

De acordo com a atual redação do artigo 28, do CPP, em caso de discordância do juiz com o
pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público, deve ele remeter os autos ao PGJ ou
à Câmara de Coordenação ou Revisão, no caso do MPF.

Trata-se de controle anômalo feito pelo juiz em relação à atividade do Ministério Público, o qual
figura no processo como o dominus litis, ou titular da (sorte) da ação penal.

A partir do Pacote Anticrime, a Autoridade Policial passará a ser igualmente comunicada sobre o
arquivamento do inquérito, sem, entretanto, a possibilidade de interferir na atuação do Ministério
Público.

Questão 114. Assinale a alternativa incorreta:

a) A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido.

b) A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de
representação do ofendido ou de requerimento do Ministro da Justiça.

c) A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha
qualidade para representá-lo.



d) A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério
Público não oferece denúncia no prazo legal.

e) No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito
de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou
irmão.

Comentários

Resposta: alternativa B.

De fato, a ação penal é classificada em pública e privada. A pública, por sua vez, é subdividida
em incondicionada ou condicionada. Estas, as condicionadas, se subdividem em condicionadas a
representação ou requisição do Ministro da Justiça.

Não se trata de requerimento e sim requisição do Ministro da Justiça.

Questão 115. Assinale a alternativa incorreta:

a) Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que, por si
mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a
qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público.

b) Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de
representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que
perpetrada a infração penal. 

c) O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente.

d) Importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de
exercê-lo; não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado
pelo crime.

e) O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao
prosseguimento da ação.

Comentários

Resposta: alternativa B.

O prazo decadencial para oferecimento de representação é de seis meses, porém o termo inicial
é o descobrimento da autoria delitiva e não a prática da infração penal, conforme dicção do
artigo 38, do CPP.

Questão 116. Assinale a alternativa incorreta:

a) O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao
prosseguimento da ação.

b) O perdão, no processo ou fora dele, pode ser expresso ou tácito, e se concedido a qualquer
dos querelados, a todos aproveita.

c) O perdão, no processo ou fora dele, pode ser expresso ou tácito, e se concedido por um dos
ofendidos, não prejudica o direito dos outros.

d) O perdão, no processo ou fora dele, pode ser expresso ou tácito, e mesmo que querelado o
recuse, não produz efeito.



e) Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na
ação. 

Comentários

Resposta: alternativa D.

O perdão é ato bilateral e depende de aceitação do querelado para que produza efeito. É o que
dispõe o artigo 106, III, do CP.

Questão 117. Assinale a alternativa incorreta:

a) O perdão pode ser concedido até mesmo após o trânsito em julgado, no prazo disposto para
o ajuizamento de ação rescisória.

b) O perdão, no processo ou fora dele, pode ser expresso ou tácito, e se concedido a qualquer
dos querelados, a todos aproveita.

c) O perdão, no processo ou fora dele, pode ser expresso ou tácito, e se concedido por um dos
ofendidos, não prejudica o direito dos outros.

d) O perdão, no processo ou fora dele, pode ser expresso ou tácito, e se o querelado o recusa,
não produz efeito.

e) Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na
ação. 

Comentários

Resposta: alternativa A.

O prazo fatal ao oferecimento do perdão é o transito em julgado da decisão condenatória.
Trata-se da leitura contrario sensu do artigo 106, §2º, do CP: “Não é admissível o perdão depois
que passa em julgado a sentença condenatória.” 

Questão 118. Assinale a alternativa incorreta:

a) A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a
mulher é pública condicionada a representação.

b) É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público,
condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de
servidor público em razão do exercício de suas funções.

c) Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a
ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.

d) As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação
penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem
ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes.

e) O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com
poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério
Público, ou à autoridade policial.

Comentários

Resposta: alternativa A.



A ação penal, na situação versada na alínea a, é pública incondicionada, conforme dispõe a
súmula 542, do STJ.

Registre-se que a lei 11.340/06, a Lei Maria da Penha, afasta expressamente a incidência da lei
9.099/95 em relação aos crimes ali previstos, implicando afastamento também do artigo 88, que
trata da natureza da ação penal nos crimes de lesão corporal leve.

Questão 119. O crime de lesão corporal culposa praticado na direção de veículo automotor
praticado pelo Presidente da República, estando o condutor sob influência de álcool ou
substância psicoativa que determine dependência reclama:

a) ação penal privada personalíssima

b) ação penal pública incondicionada

c) ação penal pública condicionada a representação

d) ação penal pública condicionada a requisição do Ministro da Justiça

e) ação penal privada subsidiária da pública.

Comentários

Resposta: alternativa B.

Trata-se de regra prevista no artigo 291, do Código de Transito Brasileiro:

Os crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as
normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de
modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

§ 1o  Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts.
74, 76 e 88 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver:

I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine
dependência;       

Questão 120. Assinale a alternativa incorreta:

a) Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata a Lei Maria
da Penha, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência
especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o
Ministério Público.

b) A representação será retratável ainda que oferecida a denúncia.

c) É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público,
condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de
servidor público em razão do exercício de suas funções.

d) A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha
qualidade para representá-lo.

e) Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União,
Estado e Município, a ação penal será pública. 

Comentários

Resposta: alternativa B.
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Cuida a representação de instituto condicionante, é dizer, que condiciona a atuação das
instâncias de controle para buscar a responsabilização penal do infrator.

Importante consignar que o prazo para oferecimento da representação é de 6 meses, a contar do
descobrimento da autoria delitiva, conforme anela o artigo 38, do CPP, tratando-se de prazo
decadencial.

A representação é retratável até o oferecimento da denúncia, conforme dispõe o artigo 25, do
CPP:

Art. 25.  A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia.

Atenção para a situação da lei 11.340/06, a Lei Maria da Penha, que nos apresenta uma regra

diversa:

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que
trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência
especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e
ouvido o Ministério Público.

Questão 121. Assinale a alternativa incorreta:

a) Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito,
ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for.

b) A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à
autoridade policial para que esta proceda a inquérito.

c) O órgão do Ministério Público não poderá dispensar o inquérito.

d) A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do
ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante o juiz ou
autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida.

e) Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a
existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos
necessários ao oferecimento da denúncia.

Comentários

Resposta: alternativa C.

O inquérito policial é expediente prescindível.

Aliás, considerando que o Brasil adota o pluralismo das investigações, autorizando com que
várias instituições procedam a diligências investigatórias, cada qual com o seu expediente
próprio, não se afigura razoável a exigência do inquérito como algo imprescindível.

Assim, embora a investigação por meio de inquérito represente grande parte das investigações,
até porque a Autoridade Policial é vocacionada a esta tarefa, o expediente não é imprescindível.

Lembre-se, a propósito, dos inquéritos parlamentares, de lavra da CPI, que podem embasar uma
denúncia.

Questão 122. Assinale a alternativa incorreta:



a) A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias,
a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do
crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

b) O Ministério Público não poderá desistir da ação penal.

c) A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do
instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais
esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo
criminal.

d) O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data
em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o
réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade
policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber
novamente os autos.

e) A queixa contra qualquer dos autores do crime não obrigará ao processo de todos.

Comentários

Resposta: alternativa E.

A ação penal tem como característica a indivisibilidade.

Como consequência, o seu autor não pode escolher quem processar. O raciocínio é
perfeitamente aplicável à ação penal privada, de modo que, na dicção do artigo 48, do CPP:

Art. 48.  A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de
todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade.

Questão 123. A perempção ocorre nos seguintes casos, exceto:

a) quando, iniciada a ação, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante
30 dias seguidos;

b) quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo,
para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a
quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36;

c) quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do
processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas
alegações finais;

d) quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.

e) quando o querelante adotar comportamento cordial para com o querelado.

Comentários

Resposta: alternativa E.

A perempção constitui causa extintiva da punibilidade, consoante verbera o artigo 107, IV, do CP.

As hipóteses de perempção estão previstas no artigo 60, do CPP, verbis:

Art. 60.  Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á
perempta a ação penal:
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I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo
durante 30 dias seguidos;

II - quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer
em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer
das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36;

 III - quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato
do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de
condenação nas alegações finais;

IV - quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.

Observa-se que a alínea e da questão não foi contemplada dentre as hipóteses de
perempção.

Questão 124. Assinale a alternativa incorreta:

a) Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo
de ofício.

b) No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido
o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade.

c) Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que
caiba a ação privada, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e
indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção.

d) Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo
legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva,
intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo
tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

e) As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação
penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem
ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes.

Comentários

Resposta: alternativa C.

Qualquer do povo pode provocar a atuação da Autoridade Policial, desde que se trata de caso
que demanda ação penal pública, e não privada, conforme §3º, do artigo 5º:

Art. 5o  Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:

§ 3o  Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que
caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta,
verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito.

A razão de ser é simples: embora a persecução penal seja deflagrada, em regra, de ofício, em
dadas situações, ela somente pode se iniciar a partir de uma manifestação de vontade da parte
interessada, que é o caso das ações públicas condicionadas a representação ou requisição do
MJ, e a das ações privadas.

Questão 125. Assinale a alternativa incorreta:
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a) Segundo entendimento do STJ, é de competência da justiça estadual processar e julgar crime
contra funcionário público federal, estando ou não este no exercício da função.

b) Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte
sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.

c) Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por
um dos juízos conflitantes.

d) A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

e) Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal
processar e julgar o crime de tráfico internacional.

Comentários

Resposta: alternativa A.

É de competência da justiça federal apenas o julgamento de infrações penais praticadas contra
funcionários públicos federais, apenas quando eles estiverem no exercício da função, conforme
anela o verbete sumular 147, do STJ:

Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário
público federal, quando relacionados com o exercício da função.

Questão 126. Assinale a alternativa incorreta:

a) A competência para julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas
perante o órgão federal será dos juízes federais da seção judiciária da localidade em que o
prefeito exercer ou tiver exercido o mandato.

b) É de competência da justiça comum estadual o julgamento de contravenções penais, mesmo
que conexas com crimes de competência da justiça comum federal de primeiro grau.

c) A polícia civil instaurou e concluiu o inquérito policial relativo a roubo havido em uma agência
franqueada dos Correios. Encaminhados os autos à justiça estadual, o órgão do MP ofereceu
denúncia contra os autores, a qual foi recebida pelo juízo competente. Nessa situação hipotética,
conforme o posicionamento dos tribunais superiores acerca dos aspectos processuais que
definem a competência para processar e julgar delitos, por se tratar de uma agência franqueada
de uma empresa pública, a competência para o processo e o julgamento do crime será da justiça
estadual.

d) A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de
função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual.

e) Salvo ocorrência de tráfico para o Exterior, quando, então, a competência será da Justiça
Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a
entorpecentes.

Comentários

Resposta: alternativa A.

A competência para processo e julgamento dos Prefeitos é do Tribunal e não do magistrado
(juízes).

No caso de desvio de desvio de verbas, há que se observar o órgão para o qual deve ser feita a
prestação de contas, conforme súmulas 208 e 209, do STJ:



SÚMULA N. 208. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por
desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.

SÚMULA N. 209. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de
verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. 

Questão 127. Assinale a alternativa incorreta:

a) A competência para processar e julgar crime de roubo que resulte em morte da vítima será do
tribunal do júri da localidade em que ocorrer o fato criminoso.

b) Compete à Justiça Federal processar e julgar os delitos praticados por funcionário público
federal, no exercício de suas funções e com estas relacionados

c) A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão
da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a
qualificação do órgão expedidor.

d) A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de
competência da Justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao
respectivo tribunal de segundo grau.

e) Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração
por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos
denunciados.

Comentários

Resposta: alternativa A.

A competência para processo e julgamento dos Prefeitos é do Tribunal e não do magistrado
(juízes).

No caso de desvio de desvio de verbas, há que se observar o órgão para o qual deve ser feita a
prestação de contas, conforme súmulas 208 e 209, do STJ:

SÚMULA N. 208. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de
verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.

SÚMULA N. 209. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba
transferida e incorporada ao patrimônio municipal. 

Questão 128. Assinale a alternativa incorreta:

a) O STF entende que a Justiça do Trabalho conserva a sua competência criminal para julgar os
crimes contra a organização do trabalho.

b) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício
do cargo e relacionados às funções desempenhadas.

c) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para
apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será
mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava,
qualquer que seja o motivo.

d) Praticado o crime em um mandato e existindo reeleição ao mesmo cargo, verifica-se a
prorrogação do foro por prerrogativa de função acaso os diferentes mandatos sejam exercidos
em ordem sequencial e ininterrupta.



e) Ausente potencial e relevante prejuízo que justifique a reunião de feitos, impõe-se o
desmembramento do inquérito em relação a todos os investigados que não detêm foro por
prerrogativa de função, a fim de que a investigação prossiga perante a Suprema Corte tão
somente em relação àquele que a possua.

Comentários

Resposta: alternativa A.

O Supremo Tribunal Federal entende que falta à Justiça do Trabalho jurisdição penal.

(Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe 29/05/2020).

Questão 129. Assinale a alternativa incorreta:

a) São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim
entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

b) São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o
nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma
fonte independente das primeiras.   

c) Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de
praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da
prova.

d) Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada
por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente.

e) Segundo orientação dos Tribunais Superiores, o juiz que conhecer do conteúdo da prova
declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. 

Comentários

Resposta: alternativa E.

Prova inadmissível ou vedada é gênero, das quais são espécies a prova ilícita e a prova ilegítima,

subdivisão esta proposta pela doutrina, afinal a CF e o CPP não a fazem.

A prova inadmissível não pode ser utilizada no processo, devendo ser dali excluída (exclusionary

rule).

Nada impede, entretanto, que o magistrado que manteve contato com a prova profira o

julgamento. Esta regra, chamada de descontaminação, foi contemplada no Pacote Anticrime,

mas encontra-se com a eficácia suspensa por força de liminar concedida em ADI.

Questão 130. Assinale a alternativa incorreta:

a) As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício, ou a requerimento das partes ou,
quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante
requerimento do Ministério Público.

b) Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o
pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no
prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias,
permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e



fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa
medida excepcional. 

c) No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante
requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a
medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos
do parágrafo único do art. 312 deste Código. 

d) O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la
quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se
sobrevierem razões que a justifiquem.

e) A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por
outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por
outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do
caso concreto, de forma individualizada. 

Comentários

Resposta: alternativa A.

A expressão “de ofício” foi eliminada do dispositivo com a edição do Pacote Anticrime. Assim, as

medidas cautelares não podem, doravante, ser determinadas pelo magistrado ex officio,

demandando provocação da parte interessada.

Trata-se de importante providência, que alinha o CPP às diretrizes do sistema acusatório,

impedindo com que o juiz “penda” a sua atuação em favor de qualquer das partes.

Vale registrar que a regra em relação às cautelares é a observância do contraditório, salvo,

naturalmente, risco de ineficácia da medida.

As medidas são, ademais, fungíveis, podendo o magistrado substituir uma por outra, que melhor

atenda à situação concreta.

As medidas submetem-se à cláusula rebus sic stantibus, admitindo, portanto, revogação a

qualquer tempo.

Por fim, há que se acrescer que a prisão é a ultima ratio, somente admissível em situações

excepcionais, quando outras cautelares não forem suficientes a resguardar o fim a que se propõe.

Questão 131. Assinale a alternativa incorreta:

a) Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de
condenação criminal transitada em julgado. 

b) A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, independentemente da
inviolabilidade domiciliar.

c) É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares
preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres
durante o período de puerpério imediato.  



d) Se o executor do mandado verificar, com segurança, que o réu entrou ou se encontra em
alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for
obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força
na casa, arrombando as portas, se preciso; sendo noite, o executor, depois da intimação ao
morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e,
logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão.

e) O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da
autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito.

Comentários

Resposta: alternativa B.

Segundo dicção do artigo 282, §2º, do CPP, A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a

qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio.

A regra da inviolabilidade domiciliar constitui garantia fundamental prevista no artigo 5º, XI, da

CF.

A Autoridade deve, pois, respeitá-la para fins de efetuar o flagrante.

Questão 132. Pedro comete um crime de roubo, que se consuma na cidade e comarca de
Cascavel/PR. Em seguida ele empreende fuga em direção ao estado de São Paulo, em
Presidente Prudente/SP, passando pelos Municípios de Corbélia/PR, Ubiratã/PR, para despistar
os policiais. A polícia o persegue durante todo o trajeto e consegue captura-lo na cidade de
Maringá/PR. Nesse contexto, o executor da prisão deverá apresenta-lo à Autoridade Policial de:

a) Cascavel/PR

b) Presidente Prudente/SP

c) Ubiratã/PR

d) Corbélia/PR

e) Maringá/PR

Comentários

Resposta: alternativa E.

Trata-se de dicção do artigo 290, do CPP, verbis:

Art. 290.  Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou
comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar,
apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se for o
caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso.

Lavrará o APF a autoridade do local onde efetuada a prisão, ainda que outra seja a competência
do Juízo.

Questão 133. Assinale a alternativa incorreta:

a) Quando a autoridade policial tiver fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do
executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão decretar a prisão temporária do
réu, até que fique esclarecida a dúvida, respeitado o prazo máximo de 5 (cinco) dias.



b) Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à determinada
por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios
necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito
também por duas testemunhas.

c) No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante
requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a
medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos
do parágrafo único do art. 312 deste Código. 

d) O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la
quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se
sobrevierem razões que a justifiquem.

e) O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da
autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito.

Comntários

Resposta: alternativa A.

Na hipótese versada, em havendo dúvida quanto a legitimidade da pessoa do executor ou da

legalidade do mandado que apresentar, é possível que se coloque o réu em custódia, até que se

esclareça a dúvida, na forma do artigo 290, §2º, do CPP.

As situações autorizadoras da prisão temporária estão especificadas na Lei .7960/89.

Questão 134. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade
competente, quando sujeitos a prisão mesmo após o trânsito em julgado da decisão
condenatória:

a) os ministros de Estado;

b) os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus
respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de Polícia;          

c) os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembléias
Legislativas dos Estados;

d) os beneficiários do programa bolsa família;

e) n.d.a.;

Comentários

Resposta: alternativa E.

As situações de prisão especial estão referidas no artigo 295, do CPP, e se reservam à prisão

preventiva, é dizer, à prisão decretada ANTES do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Questão 135. Assinale a alternativa incorreta:

a) Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem
quer que seja encontrado em flagrante delito.

b) Nas infrações instantâneas, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a
permanência.



c) Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal;

d) Considera-se em flagrante delito quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

e) Considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas,
objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Comentários

Resposta: alternativa B.

Nas infrações PERMANENTES é que se entende o agente em flagrante enquanto não cessar a
permanência.

A alternativa A contempla texto do artigo 301, que diferencia o flagrante obrigatório, do
facultativo.

As alternativas C, D e E se referem às diversas modalidades de flagrante previstas no artigo 302,
do CPP.

Questão 136. Assinale a alternativa incorreta:

a) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao
juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.   

b) Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz
competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu
advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.  

c) Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será entregue ao preso, mediante
recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor
e os das testemunhas. 

d) Quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no exercício de suas
funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o
preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e
pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato
delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto.

e) Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será
imediatamente apresentado ao Membro do Ministério Público local.

Comentários

Resposta: alternativa E.

Não havendo autoridade no local em que efetuada a prisão, deve o preso ser imediatamente

apresentado à Autoridade mais próxima, conforme artigo 308, do CPP:

Art. 308.  Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado à do

lugar mais próximo.

As situações tratadas nas alíneas A, B e C tratam das providências complementares do flagrante,

que devem ser observadas pela Autoridade sob pena de nulidade.

A situação tratada na alínea D encontra previsão no artigo 307, do CPP.



5 - DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS

Questão 137. Acerca dos direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos,
julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta:

I - Os direitos difusos são metaindividuais e indivisíveis, sendo direitos comuns a um grupo de
pessoas não determináveis e que apenas se encontram unidas em razão de uma situação de fato.

II - As três principais características dos direitos coletivos stricto sensu são a transindividualidade,
indivisibilidade e serem pertencentes a um grupo determinável de pessoas.

III - O Ministério Público não detém legitimidade para postular em juízo, direitos individuais
homogêneos.

IV - A categoria dos direitos individuais homogêneos representa ficção jurídica criada pelo direito
positivo brasileiro buscando possibilitar a proteção coletiva de direitos individuais com dimensão
coletiva.

a) I e III estão corretas.

b) II e IV estão corretas.

c) III está incorreta.

d) Todas estão corretas.

Comentários

Pessoal, a escolha desse tema se justifica porque a diferença entre os direitos transindividuais,
assim como a legitimidade do Ministério Público postular em juízo tais direitos são temas
cobrados com frequência.

A assertiva I está correta, pois, conforme o art. 81, par. ún., I, do CDC, reputam-se direitos difusos
os transindividuais, de natureza indivisível, titularizado por um grupo de pessoas indeterminadas
ligadas por circunstancias de fato.

A assertiva II também está correta, uma vez que os direitos coletivos stricto sensu foram
classificados pelo art. 81, par. ún., II, do CDC, como direitos transindividuais, de natureza
indivisível, do qual grupo, categoria ou classe de pessoas indeterminadas, mas determináveis
seja titular, sendo que essas pessoais estão ligadas entre si ou com a parte contrária, por uma
relação jurídica base.

A assertiva III está incorreta, porque o Ministério Público está legitimado a promover ação civil
pública para a defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, possuindo
representatividade adequada para postular em juízo observando e respeitando suas atribuições
constitucionais, previstas no art. 127 da CRFB.

Nesse sentido, o Ministério Público detém legitimidade para postular, em juízo, direitos
individuais homogêneos quando estes se enquadrem como subespécie de direitos coletivos
indisponíveis e desde que haja relevância social.

Súmula 601, STJ: O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que
decorrentes da prestação de serviço público.



Por fim, a assertiva IV está correta, tendo em vista que são classificados como direitos
ACIDENTALMENTE COLETIVOS, sendo direitos individuais, mas tratados como se fossem
coletivos, de forma que há uma transindividualidade ARTIFICIAL, formal ou relativa e, justamente
por serem individuais, possuem natureza DIVISÍVEL.

Questão 138. A respeito da internação psiquiátrica, do tratamento necessário e da não
discriminação, nos termos da Lei 10.216/2001, assinale a alternativa correta:

a) Há prioridade entre os tratamentos, de forma que os extra-hospitalares tem prioridade e,
apenas quando forem insuficientes, será possível a internação;

b) A internação psiquiátrica pode ser voluntária, involuntária ou compulsória. A internação
voluntária é aquela que se dá com o consentimento do usuário ou a pedido da família; a
internação involuntária se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e a
internação compulsória é aquela determinada pela Justiça;

c) A internação psiquiátrica pode ser voluntária, involuntária ou compulsória. Será voluntária
quando se dá com o consentimento da família; involuntária quando, sem consentimento do
usuário ou da família, há determinação judicial; compulsória quando determinada pelo Ministério
Público;

d) A internação psiquiátrica involuntária deverá ser comunicada ao Poder Judiciário, à família do
usuário e ao Ministério Público no prazo de 72 horas pelo responsável técnico do
estabelecimento no qual tenha ocorrido.;

Comentários

A alternativa A está correta. Conforme art. 4º da Lei 10.216/2001, o tratamento extra-hospitalares
tem prioridade e, apenas quando forem insuficientes, será possível a internação, sendo tal
previsão aplicada a todas as modalidades de internação.

As alternativas B e C são incorretas. A internação psiquiátrica pode ser voluntária, involuntária ou
compulsória. A internação voluntária é aquela que se dá com o consentimento do usuário; a
internação involuntária se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e a
internação compulsória é aquela determinada pela Justiça.

Ainda, na involuntária o pedido de terceiro deve ser autorizado por médico devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado em que se localize o estabelecimento,
sendo, neste caso, necessária, no prazo de 72 horas, a comunicar ao Ministério Público Estadual
após a internação e quando da respectiva alta.

A alternativa D é incorreta. Nos termos do § 1º do art. 8º da Lei nº 10.216/2001, a internação
involuntária será comunicada, no prazo de 72 horas, ao Ministério Público e não ao Poder
Judiciário ou a família.

Questão 139. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb) atende toda a educação básica, da creche ao ensino
médio. Substituto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (Fundef), que vigorou de 1997 a 2006, o Fundeb esteve em vigor
desde janeiro de 2007 e se estendeu até 2020. O novo Fundeb foi instituído como instrumento
permanente de financiamento da educação pública por meio da Emenda Constitucional n° 108,
de 27 de agosto de 2020, e encontra-se regulamentado pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro
de 2020.



Sobre o Fundeb, assinale a alternativa correta:

a) O Fundeb é um Fundo especial, de natureza contábil e de âmbito municipal, conforme
disposto nos arts. 212 e 212-A da Constituição Federal.

b) Os recursos oriundos do Fundeb são destinados/distribuídos aos Municípios, para o
financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública.

c) Os Municípios utilizarão os recursos provenientes do Fundeb no ensino fundamental e médio e
os Estados Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental.

d) Na distribuição desses recursos será observado o número de matrículas nas escolas públicas e
conveniadas apuradas no último Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (Inep/MEC).

Comentários

A alternativa A está incorreta. O Fundeb não é de âmbito municipal e sim de âmbito estadual,
com um total de vinte e sete Fundos e composto por recursos provenientes de impostos e das
transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios vinculados à educação, conforme
disposto nos arts. 212 e 212-A da Constituição Federal.

A alternativa B está incorreta. Mais uma vez, o erro está em afirmar que os recursos são
destinados aos Municípios apenas. Dessa forma, os recursos oriundos do Fundeb são
destinados/distribuídos aos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o financiamento de
ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, levando-se em
consideração os respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido no art. 211,
§§2º e 3º da Constituição Federal.

A alternativa C está incorreta. O texto da alternativa trocou o destino dos recursos entre os
Municípios e os Estados. Na verdade, os Municípios utilizarão os recursos provenientes do
Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental e os Estados no ensino fundamental e
médio.

A alternativa D está correta, sendo o gabarito.

Art. 8º da Lei nº 14.113/2020 Para os fins da distribuição dos recursos de que trata esta
Lei, serão consideradas exclusivamente as matrículas presenciais efetivas, conforme os
dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), observadas as
diferenças e as ponderações mencionadas nos arts. 7º e 10 desta Lei.

Questão 140. Assinale a alternativa incorreta:

a) É incabível a requisição administrativa, pela União, de bens insumos contratados por unidade
federativa e destinados à execução do plano local de imunização.

b) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no caso de descumprimento do Plano Nacional
de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 ou na hipótese de cobertura imunológica
intempestiva e insuficiente, poderão dispensar às respectivas populações: a) vacinas das quais
disponham, previamente aprovadas pela Anvisa; e b) no caso não expedição da autorização
competente, no prazo de 24 horas, vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades
sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, bem como
quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter emergencial.



c) O Poder Público não pode ser obrigado a elaborar e implementar plano para o enfrentamento
da pandemia COVID-19 nas comunidades quilombolas.

d) É possível ação direta de inconstitucionalidade por omissão para pleitear a instituição de
pagamento de valor mínimo em favor dos mais necessitados durante situação de calamidade
pública decorrente de pandemia.

Comentários

Atenção, pois a questão exige que se assinale a alternativa incorreta.

A alternativa A está correta, pois, nos termos do entendimento do STF, União não pode requisitar
seringas e agulhas que já foram contratadas pelo Estado-membro para o plano estadual de
imunização e que ainda estão na indústria, apesar de já terem sido empenhados. Nesse sentido,
a requisição administrativa não pode se voltar contra bem ou serviço de outro ente federativo,
sob pena de indevida interferência na autonomia de um sobre outro. STF. Plenário. ACO 3463
MC-Ref/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 8/3/2021 (Info 1008).

A alternativa B está correta e se trata de recente precedente do STF. Para a Corte, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, no caso de descumprimento do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 ou na hipótese de cobertura imunológica
intempestiva e insuficiente, poderão dispensar às respectivas populações: a) vacinas das quais
disponham, previamente aprovadas pela Anvisa; e b) no caso não expedição da autorização
competente, no prazo de 24 horas, vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades
sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, bem como
quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter emergencial. STF. Plenário. ADPF 770
MC-Ref/DF e ACO 3451 MC-Ref/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/2/2021 (Info
1006).

A alternativa C está incorreta e é o gabarito da questão. O STF determinou que a União
elaborasse plano de combate à Covid-19 para população quilombola, com a participação de
representantes da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais
Quilombolas (Conaq). Ademais, o STF deferiu o pedido de suspensão de ações possessórias,
reivindicatórias de propriedade, imissões na posse, anulatórias de processos administrativos de
titulação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais
das comunidades quilombolas até o término da pandemia. STF. Plenário. ADPF 742/DF, Rel. Min.
Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 24/2/2021 (Info 1006).

A alternativa D está correta. No início da pandemia do COVID-19, chegou a ser proposta uma
ADIN por omissão instando ao Presidente da República e aos Presidentes da Câmara e do
Senado a edição de lei instituindo o pagamento de um valor mínimo às pessoas carentes de
recursos, a fim de assegurar a alimentação, o mínimo existencial e a dignidade da pessoa
humana. Todavia, dias depois, foi publicada a Lei nº 13.982/2020, que criou o auxílio
emergencial. Diante disso, o STF conheceu a ação, ou seja, entendeu ser cabível, em tese, ação
direta de inconstitucionalidade por omissão para discutir o tema. Mas, julgou seu mérito
prejudicado, em decorrência da aprovação do auxílio emergencial. STF. Plenário. ADO 56/DF,
Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 30/4/2020 (Info 975)

Questão 141. Assinale a assertiva correta:

a) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso especial do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.



b) As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, desde
que pessoas físicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados.

c) Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado,
de acordo com solução técnica que entender mais adequada, na forma da lei.

d) É constitucional norma estadual que proíba uso de animais para desenvolvimento de produtos
cosméticos, higiene pessoal e afins.

Comentários

A alternativa A está incorreta. Nos termos do art. 225, caput, da CRFB, todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A alternativa B está incorreta. Conforme o art. 225, §3º, da CRFB, as condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.

A alternativa C está incorreta. De acordo com o art. 225, § 2º da CRFB, quem explorar recursos
minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica
exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão. Conforme recentemente decidiu o STF, é
constitucional norma estadual que proíba uso de animais para desenvolvimento de produtos
cosméticos, higiene pessoal e afins. Não havendo norma federal disciplinadora, é constitucional
lei estadual que proíba a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de
produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes.

Nesse sentido, diante da inexistência de disciplina da matéria em nível federal, nos termos do art.
24, §3º da Constituição Federal, é permitido aos estados exercitar a competência legislativa
plena.

Não confunda: para o STF, é inconstitucional norma estadual que vede a comercialização de
produtos desenvolvidos a partir de teste em animais, bem como a que determina conste no
rótulo informação acerca da não realização de testes em animais, pois tais disposições violam a
competência legislativa da União para editar normas gerais sobre produção e consumo, e para
legislar sobre comércio interestadual. Ademais, a vedação imposta genericamente à
comercialização de todo e qualquer produto sem distinção da sua respectiva origem invade a
competência da União para legislar sobre comércio interestadual, nos termos do art. 22, VIII, da
CRFB.

Questão 142. Nos termos da Lei 9.433/97, a Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos
seguintes fundamentos, exceto:

a) a água é um bem de domínio público.

b) a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico.

c) em situações de escassez, os recursos hídricos devem ser utilizados tão somente para as
necessidades humanas.

d) gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas.



Comentários

A alternativa C está incorreta e é o gabarito da questão. Em situações de escassez, o uso
prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Todos os
demais itens são fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Vejamos:

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos:

I - a água é um bem de domínio público;

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo
humano e a dessedentação de animais;

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das
águas;

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional
de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos;

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.

Questão 143. Nos termos do Código Florestal e da jurisprudência do STF sobre a legislação, são
atividades de utilidade pública, exceto:

a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária.

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte,
sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos
Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão,
instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou
internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro
e cascalho.

c) atividades e obras de defesa civil.

d) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções
ambientais relacionadas às áreas de preservação permanente.

Comentários

A alternativa B está incorreta e é o gabarito da questão. Todas as demais alternativas são
atividades consideradas de utilidade pública em sua integralidade.

Todavia, quanto à letra B, o STF declarou a inconstitucionalidade de algumas hipóteses do art. 3º,
inciso VIII, “b” do Código Florestal, a fim de excluir como hipótese de utilidade pública obras de
gestão de resíduos e instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais,
nacionais ou internacionais. (ADC nº 42 e ADIN nº 4.903)

Questão 144. Para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC),
entende-se por:

a) unidade de conservação: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a
preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente



natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações,
mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e
garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral.

b) proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência
humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais.

c) uso indireto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais.

d) uso direto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais.

Comentários

A alternativa A está incorreta, pois o conceito trazido diz respeito à conservação da natureza e
não à unidade de conservação.

A alternativa B está correta, pois é exatamente esse o conceito de proteção integral trazida pela
Lei 9.985/00.

As alternativas C e D estão incorretas, pois estão invertidos os conceitos de uso direto e indireto.

Por fim, é muito importante saber bem os conceitos legais trazidos pela Lei do SNUC, pois
possuem grande incidência em provas e são alvo de diversas pegadinhas.

Veja:

Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial
de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;

II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a
preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do
ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às
atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações
das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;

III - diversidade biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens,
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros
ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte;
compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de
ecossistemas;

IV - recurso ambiental: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os
estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a
flora;

V - preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a
proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção
dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;

VI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por
interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;



VII - conservação in situ: conservação de ecossistemas e habitats naturais e a
manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais
e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham
desenvolvido suas propriedades características;

VIII - manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da
diversidade biológica e dos ecossistemas;

IX - uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos
recursos naturais;

X - uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos
naturais;

XI - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a
biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e
economicamente viável;

XII - extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo
sustentável, de recursos naturais renováveis;

XIII - recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição
original;

XIV - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada o mais próximo possível da sua condição original;

XV - (VETADO)

XVI - zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação
com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os
meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados
de forma harmônica e eficaz;

XVII - plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos
objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e
as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais,
inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade;

XVIII - zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as
atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito
de minimizar os impactos negativos sobre a unidade; e

XIX - corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando
unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento
da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas,
bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas
com extensão maior do que aquela das unidades individuais.

Questão 145. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinale a alternativa
correta:



a) Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação
e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações
abertos ao público, desde que públicos, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

b) O desenho universal diz respeito às adaptações, modificações e ajustes necessários e
adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada
caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de
condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;

c) As adaptações razoáveis tratam da concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a
serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico,
incluindo os recursos de tecnologia assistiva.

d) A tecnologia assistiva ou ajuda técnica diz respeito a produtos, equipamentos, dispositivos,
recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a
funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão
social.

Comentários

A assertiva A está incorreta, porque a acessibilidade abrange também serviços privados de uso
coletivo, nos termos do art. 3º, inciso I, do EPCD.

As assertivas B e C estão incorretas, pois os conceitos de desenho universal e adaptação razoável
estão invertidos. Muito cuidado, pois essa é uma pegadinha comum em provas objetivas.

A alternativa D é a correta. A tecnologia assistiva ou ajuda técnica diz respeito a produtos,
equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que
objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de
vida e inclusão social.

Muita atenção aos conceitos do art. 3º da Lei 13.146/2015, pois possuem grande incidência em
provas de primeira fase:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança
e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes,
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros
serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo,
tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida;

II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a
serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto
específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva;

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos,
recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a
funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou



com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida
e inclusão social;

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou
impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de
seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à
comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança,
entre outros, classificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados
abertos ao público ou de uso coletivo;

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude
ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de
mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de
tecnologia da informação;

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a
participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e
oportunidades com as demais pessoas;

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com
deficiência às tecnologias;

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções,
as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o
Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os
dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas
auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos
e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das
comunicações;

VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e
adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos
em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou
exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os
direitos e liberdades fundamentais;

VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais
como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos,
distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação,
abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações
do planejamento urbanístico;

VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços
públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação,
de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais
nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e



pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos,
marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;

IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo,
dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da
mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo
idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso;

X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema
Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade,
com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o
atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com
deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de
autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos;

XI - moradia para a vida independente da pessoa com deficiência: moradia com
estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e
individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos
com deficiência;

XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem
remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência
no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos
identificados com profissões legalmente estabelecidas;

XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação,
higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades
escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino,
em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos
identificados com profissões legalmente estabelecidas;

XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou
não desempenhar as funções de atendente pessoal.

Questão 146. A respeito do fenômeno do superendividamento, assinale a alternativa incorreta:

a) O superendividamento é um fenômeno econômico social, que consiste na impossibilidade
global de o devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, pagar todas as suas dívidas
atuais e futuras.

b) O superendividamento ativo é aquele em que o devedor participa ativamente ao se colocar
numa situação de impossibilidade de adimplemento da obrigação. Ele se subdivide em:
deliberado/consciente/de má-fé, em que o consumidor age de má-fé, pois sabe que não tem
recursos para adimplir e sua intenção é não pagar suas dívidas, visando a ludibriar o credor. O
mesmo não deve receber proteção do Estado para recuperar-se, diante de sua má-fé;
não-deliberado/ inconsciente/boa-fé, em que o consumidor age de forma irresponsável e
impulsiva, deixando de controlar seus gastos. Nesse caso, o Estado deve prestar auxílio ao
consumidor, em razão de sua vulnerabilidade.

c) O superendividamento passivo ocorre quando há uma diminuição inesperada dos rendimentos
do consumidor, derivada de algum caso fortuito ou de força maior, como doença, morte,
desemprego, etc. Em outras palavras, a falta de recursos financeiros para quitar as dívidas não
decorre de uma ação voluntária do consumidor, mas de um evento imprevisível em sua vida. Não



decorre de uma ação própria do consumidor, mas sim uma condição que se impõe alheia à sua
vontade.

d) Em razão da ausência de previsão legal acerca do fenômeno do superendividamento, no
ordenamento jurídico brasileiro atualmente não é possível nenhum tratamento especial ao
consumidor que se encontre nessa situação.

Comentários

A alternativa D está incorreta e é o gabarito da questão. Todas as demais estão corretas acerca
do superendividamento e suas espécies.

Apesar da ausência de previsão legal acerca do fenômeno do superendividamento, é possível e
salutar que o Estado auxilie o consumidor a superar esta situação nas hipóteses de
superendividamento ativo inconsciente e superendividamento passivo. Em alguns Estados há
projetos para o Tratamento do Consumidor em Situação de Superendividamento no âmbito do
Poder Judiciário. O consumidor deve apresentar um requerimento, buscando solucionar a
situação de maneira amigável em um acordo para a quitação das dívidas, sem que isso
comprometa mínimo existencial do indivíduo.

Questão 147. Quanto ao tratamento dado aos alimentos no Estatuto do Idoso, assinale a
alternativa correta:

a) A obrigação alimentar é solidária, mas o idoso deve respeitar a ordem legal para cobrança dos
alimentos.

b) As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça, que
passarão a ter efeito de título executivo judicial.

c) Apesar de ser possível transações relativas a alimentos celebradas por Promotor de Justiça,
estas não podem ser celebradas perante Defensores Públicos.

d) Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento,
impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social.

Comentários

A alternativa A está incorreta. Nos termos do art. 12 do Estatuto do Idoso, a obrigação alimentar
é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Muito cuidado, pois esse é um benefício
que o idoso possui, sem correspondência no Código Civil para os demais indivíduos.

A alternativa B está incorreta, pois, conforme o art. 13 do Estatuto do Idoso, apesar de as
transações relativas a alimentos poderem ser celebradas perante Promotor de Justiça, elas
passaram ter efeito de título executivo extrajudicial – e não judicial!

A alternativa C está incorreta, pois assim como ocorre perante Promotores de Justiça, as
transações relativas a alimentos poderão ser celebradas também perante Defensores Públicos,
com efeito de título executivo extrajudicial (art. 13 do Estatuto do Idoso).

A alternativa D está correta e é o gabarito na questão. Conforme dispõe o art. 14 do Estatuto do
Idoso, se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu
sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social.

Questão 148. Nos termos do Estatuto da Cidade, são instrumentos da política urbana, exceto:

a) Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social.



b) Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no
processo de urbanização, em atendimento ao interesse social.

c) Planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões.

d) Plano diretor.

Comentários

Esse é um dos temas mais cobrados acerca do Estatuto da Cidade.

A alternativa B é a incorreta. A cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais
setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social, é uma
diretriz – e não um instrumento da política urbana.

Todos os outros itens elencam acertadamente instrumentos da política urbana.

#DICA: Leia com muita atenção os arts. 2º e 4º da Lei 10.257/2001, com muita atenção para o
que é diretriz e o que é instrumento da política urbana.

Questão 149. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as seguintes afirmações:

( ) Admite-se a condenação simultânea e cumulativa das obrigações de fazer, de não fazer e de
indenizar na reparação integral do meio ambiente.

( ) É permitido ao IBAMA impor penalidade decorrente de ato tipificado como crime ou
contravenção.

( ) Em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de
cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o
agravamento do dano causado.

( ) O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem
supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância
lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.

( ) Prescreve em dez anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da
Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

a) V-V-V-V-V

b) V-V-F-F-F

c) F-V-F-V-F

d) V-F-V-V-F

Comentários

O edital do concurso do MPMG de 2021 prevê a possibilidade de cobrança de questões de
verdadeiro ou falso, no entanto, essa cobrança não será na forma de itens como é cobrado em
provas da CEBRASPE, mas sim no formato da questão acima. Então, muito importante treinar pra
não se confundir na hora da prova!

A alternativa D é a correta, dispondo corretamente quais alternativas são verdadeiras e quais são
falsas.

Tese 1) Admite-se a condenação simultânea e cumulativa das obrigações de fazer, de
não fazer e de indenizar na reparação integral do meio ambiente.



Em se tratando de dano ambiental, é possível a cumulação da indenização com
obrigação de fazer, porém tal cumulação não é obrigatória e está relacionada com a
impossibilidade de recuperação total da área degradada.

(STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1.633.715/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
11/5/2017).

Tese 5) É defeso ao IBAMA impor penalidade decorrente de ato tipificado como crime
ou contravenção, cabendo ao Poder Judiciário referida medida.

O IBAMA não tem competência para aplicar penalidade com base no art. 26 da Lei nº
4.771/65, que tipifica criminalmente certas condutas, ainda estas condutas configurem
também infração administrativa

(STJ. 2ª Turma. REsp. 1.274.801/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
12/9/2013).

Tese 8) Em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando
a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para
a concretização ou o agravamento do dano causado.

A responsabilidade do Estado por dano ao meio ambiente decorrente de sua omissão
no dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária, na
condição de devedor-reserva

(STJ. 2a Turma. AgInt no REsp 1362234/MS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em
05/11/2019).

Tese 11) Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a
pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração
ambiental.

(Súmula nº 467/STJ)

Tese 4) O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório,
competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o
causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente
lesiva.

Questão 150. O Estatuto do Idoso é norma de ordem pública e de aplicação imediata. Assinale a
alternativa correta acerca das disposições do Estatuto do Idoso:

a) O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual
ou superior a 65 anos.

b) Com a vigência da lei 13.466/17, algumas alterações foram feitas no Estatuto do Idoso, dentre
elas a inserção do instituto da prioridade especial aos maiores de oitenta anos.

c) Aos idosos, a partir de 70 anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de
tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos
termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.

d) Aos maiores de 60 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos
urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados
paralelamente aos serviços regulares.



Comentários

A cobrança dos Direitos dos Idosos costuma ser com base na letra de lei e, com frequência, as
provas tentam confundir os candidatos em relação à idade necessária para determinados direitos
previstos no Estatuto do Idoso.

A alternativa B é a correta, as demais apresentam erro quanto à idade expressa.

Nos termos do Estatuto do Idoso, este é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Ainda, aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua
subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um)
salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.

Em relação a gratuidade nos transportes coletivos públicos, esta é concedida aos maiores de 65
(sessenta e cinco) anos nos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos
serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

Questão 151. No contexto da discussão dos planos de saúde coletivos e o direito do
consumidor, analise as afirmativas a seguir e a relação proposta entre elas.

I - É abusiva cláusula contratual de plano de saúde que impõe à dependente a obrigação de
assumir eventual dívida do falecido titular, sob pena de exclusão do plano.

PORQUE

II - No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados -
podem permanecer como beneficiários no plano de saúde coletivo, desde que assumam o
pagamento integral.

Nesse contexto, pode-se afirmar:

a) A assertiva I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A assertiva I é falsa, e a II é verdadeira.

c) As afirmativas I e II são verdadeiras, sendo a II justificativa da I.

d) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não é justificativa da I.

Comentários

A alternativa D é a correta, ambas as afirmativas são corretas e representam entendimentos
extremamente recentes do STJ sobre a temática, mas uma não justifica a outra.

Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão,
nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade,
nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei nº 9.656/98, a depender da hipótese, desde que
assumam o seu pagamento integral. A conduta da operadora, de impor à dependente
a obrigação de assumir eventual dívida do falecido titular, sob pena de ser excluída do
plano de saúde, configura, em verdade, o exercício abusivo do direito de exigir o
respectivo pagamento, na medida em que, valendo-se da situação de fragilidade da
beneficiária e sob a ameaça de causar-lhe um prejuízo, constrange quem não tem o
dever de pagar a fazê-lo, evitando, com isso, todos os trâmites de uma futura cobrança
dirigida ao legítimo responsável (espólio).



STJ. 3ª Turma. REsp 1899674/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/03/2021
(Info 689).

Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão,
nasce para os dependentes ou agregados o direito de pleitear a sucessão da
titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei nº 9.656/98, a depender da hipótese,
desde que assumam o seu pagamento integral.

STJ. 3ª Turma. REsp 1841285/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/03/2021
(Info 690).

Questão 152. A Constituição Federal, em seu art. 216, e o ADCT, no art. 68, conferem proteção
especial aos territórios ocupados pelas comunidades com modos tradicionais de criar, fazer e
viver e pelos remanescentes quilombolas.

Julgue os itens abaixo e marque a alternativa correta:

I - A característica principal que marca as comunidades tradicionais e os quilombolas é a relação
que eles mantêm com a terra, esta que vai além da noção de propriedade. É uma relação de
identidade entre a comunidade e sua terra, que recebe especial atenção na Constituição e nos
compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro.

II - O STF, ao apreciar a Ação Popular 3.388, na qual questionada a definição dos limites da Terra
Indígena Raposa Serra do Sol, proclamou o espírito fraternal e solidário dos citados preceitos,
voltados à compensação de desvantagens historicamente acumuladas e à efetivação de
integração comunitária.

III - Povos e Comunidades Tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa,
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos
pela tradição;

IV - O STF determinou que a União elaborasse plano de combate à Covid-19 para população
quilombola, com a participação de representantes da Coordenação Nacional de Articulação das
Comunidades Negras Rurais Quilombolas – Conaq. Ainda, o STF deferiu pedido para suspender
os processos judiciais, notadamente ações possessórias, reivindicatórias de propriedade, imissões
na posse, anulatórias de processos administrativos de titulação, bem como os recursos vinculados
a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais das comunidades quilombolas até o término
da pandemia.

a) I e III estão corretas

b) II, III e IV estão incorretas

c) Apenas IV está correta

d) Todas estão corretas

Comentários

A alternativa D é a correta, todas as afirmativas estão corretas.

A temática dos povos e comunidades tradicionais possui previsão na Constituição Federal, em
seu art. 216, e o ADCT, no art. 68, que conferem proteção especial aos territórios ocupados pelas
comunidades com modos tradicionais de criar, fazer e viver e pelos remanescentes quilombolas.



Nesse sentido, é de extrema importância conhecer o conceito de Povos e Comunidades
Tradicionais, sendo esses os grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais,
que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica,
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;

Especificamente em relação às comunidades remanescentes das comunidades dos quilombos,
para os fins do Decreto nº 4.887/2003, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de
auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com
presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.

Ainda, a característica principal que marca as comunidades tradicionais e os quilombolas é a
relação que eles mantêm com a terra, esta que vai além da noção de propriedade. É uma relação
de identidade entre a comunidade e sua terra, que recebe especial atenção na Constituição e
nos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro.

Em relação à jurisprudência do STF sobre o assunto, ao apreciar a Ação Popular 3.388, na qual
questionada a definição dos limites da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, proclamou o espírito
fraternal e solidário dos citados preceitos, voltados à compensação de desvantagens
historicamente acumuladas e à efetivação de integração comunitária (STF. Plenário. Pet 3388, Rel.
Carlos Britto, julgado em 19/03/2009).

Em 2021, diante da pandemia do COVID-19 e do início da vacinação no país, o STF determinou
que a União elaborasse plano de combate à Covid-19 para população quilombola, com a
participação de representantes da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades
Negras Rurais Quilombolas – Conaq.

Além disso, o STF deferiu pedido para suspender os processos judiciais, notadamente ações
possessórias, reivindicatórias de propriedade, imissões na posse, anulatórias de processos
administrativos de titulação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos
direitos territoriais das comunidades quilombolas até o término da pandemia.

STF. Plenário. ADPF 742/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fachin,
julgado em 24/2/2021 (Info 1006).

Questão 153. A Constituição federal determina que a política de desenvolvimento urbano,
executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar
de seus habitantes. As diretrizes gerais foram fixadas pela Estatuto da Cidade.

Nesse sentido e com base na jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a alternativa
incorreta:

a) MPF não possui legitimidade para ajuizar ACP contra Município pedindo que sejam realizadas
audiências públicas antes do envio do projeto de Lei do Plano Diretor.

b) O art. 12, § 2º do Estatuto da Cidade estabelece uma presunção absoluta de que o autor da
ação de usucapião especial urbana é hipossuficiente.

c) Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana, promover, por
iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, programas de
construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, das
calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público;



d) Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana
que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as
licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público
municipal.

Comentários

A alternativa A está correta, quem possui legitimidade para proposição da ACP neste caso é o
Ministério Público Estadual.

MPF não possui legitimidade para ajuizar ACP contra Município pedindo que sejam
realizadas audiências públicas antes do envio do projeto de Lei do Plano Diretor.

O Ministério Público Federal é parte ilegítima para ajuizar ação civil pública que visa à
anulação da tramitação de Projeto de Lei do Plano Diretor de município, ao argumento
da falta de participação popular nos respectivos trabalhos legislativos.

No caso concreto, o MPF ajuizou ACP contra o Município de Florianópolis e a União
argumentando que o Poder Executivo Municipal teria encaminhado à Câmara de
Vereadores o projeto de Lei do Plano Diretor da cidade sem a realização das
necessárias audiências públicas, o que violaria o Estatuto da Cidade. O STJ entendeu
que a legitimidade para essa demanda seria do Ministério Público estadual (e não do
MPF).

STJ. 1ª Turma.REsp 1687821-SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 07/11/2017 (Info
616).

A alternativa B está incorreta e é o gabarito, a presunção de hipossuficiência é relativa e não
absoluta.

O art. 12, § 2º do Estatuto da Cidade estabelece uma presunção relativa de que o
autor da ação de usucapião especial urbana é hipossuficiente.

O Estatuto da Cidade, ao tratar sobre a ação de usucapião especial urbana, prevê que
"o autor terá os benefícios da justiça e da assistência judiciária gratuita, inclusive
perante o cartório de registro de imóveis."

Isso significa que o autor da ação de usucapião especial urbana gozará sempre da
gratuidade da justiça? Há uma presunção absoluta de que este autor não tem recursos
suficientes para pagar as custas? NÃO.

O art. 12, § 2º da Lei nº 10.257/2001(Estatuto da Cidade) estabelece uma presunção
relativa de que o autor da ação de usucapião especial urbana é hipossuficiente. Isso
significa que essa presunção pode ser ilidida (refutada) a partir da comprovação
inequívoca de que o autor não é considerado "necessitado".

STJ. 3ª Turma. REsp 1517822-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
21/2/2017 (Info 599).

A alternativa C está correta, reproduzindo o texto do art. 3º, III do Estatuto da Cidade.

A alternativa C está correta, reproduzindo o texto do art. 37 do Estatuto da Cidade.



Questão 154. Acerca da Corte Interamericana de Direitos Humanos, assinale a alternativa
incorreta:

a) A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é composta por sete membros, que devem
ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos.

b) A Corte Interamericana de Direitos Humanos é composta por cinco juízes, nacionais dos
Estados membros da Organização, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade
moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições
requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado
do qual sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos.

c) Os juízes da Corte serão eleitos por um período de seis anos e só poderão ser reeleitos uma
vez.

d) Não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade.

Comentários

A alternativa A está correta. De fato, a CIDH é composta por 7 membros, que devem ser pessoas
de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. Seus membros
não precisam ter formação jurídica.

Pacto de San José da Costa Rica

Artigo 34. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de sete
membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber
em matéria de direitos humanos.

A alternativa B está incorreta e é o gabarito da questão. Na verdade, a Corte IDH é composta por
7 – e não por 5 – juízes. Atente-se, pois diferentemente da CIDH, para compor a Corte IDH, é
preciso ter formação jurídica.

A alternativa C está correta. O período do mandato da Corte IDH é de seis anos e os juízes
podem ser reeleitos uma única vez.

A alternativa D está correta.

Pacto de San José da Costa Rica

Artigo 52. 1. A Corte compor-se-á de sete juízes, nacionais dos Estados membros da
Organização, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de
reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições
requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do
Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos.

2. Não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade.

Artigo 53. 1. Os juízes da Corte serão eleitos, em votação secreta e pelo voto da
maioria absoluta dos Estados Partes na Convenção, na Assembléia Geral da
Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos mesmos Estados.

Artigo 54. 1. Os juízes da Corte serão eleitos por um período de seis anos e só
poderão ser reeleitos uma vez.

Questão 155. Sobre o Direito das Pessoas Idosas, assinale a alternativa incorreta:



a) Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de
notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem
como serão obrigatoriamente comunicados pela autoridade policial, Ministério Público, Conselho
Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e o Conselho Nacional do Idoso.

b) A operadora do plano de saúde tem o dever de custear as despesas de acompanhante do
paciente idoso no caso de internação hospitalar.

c) É válida a restrição imposta pelas instituições financeiras que se recusam a celebrar empréstimo
consignado caso soma da idade do cliente com o prazo de duração do contrato seja superior a
80 anos.

d) Acerca do delito de estelionato, a partir da edição da Lei Anticrime, apesar de a ação penal ter
passado a ser, em regra, pública condicionada à representação, no caso de estelionato contra
idosos, a ação penal será sempre pública incondicionada.

Comentários

A alternativa A está correta. Trata-se de disposição expressa do art. 19 do Estatuto do Idoso.

Art. 19. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos
serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à
autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a
quaisquer dos seguintes órgãos:

I – autoridade policial;

II – Ministério Público;

III – Conselho Municipal do Idoso;

IV – Conselho Estadual do Idoso;

V – Conselho Nacional do Idoso.

A alternativa B está correta. A operadora do plano de saúde tem o dever de custear as despesas
de acompanhante do paciente idoso no caso de internação hospitalar. Fundamento: art. 16 do
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e art. 22 da Resolução Normativa nº 428/2017, da ANS.
STJ. 3ª Turma. REsp 1793840-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/11/2019
(Info 660).

A alternativa C está correta. A instituição financeira se recusa a fazer empréstimo consignado
caso a idade do cliente comado com o prazo do contrato for maior que 80 anos. A adoção de
critério etário para distinguir o tratamento da população em geral é válida quando
adequadamente justificada e fundamentada no ordenamento jurídico, sempre atentando-se para
a sua razoabilidade diante dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Esse
critério de vedação ao crédito consignado para tais hipóteses não representa discriminação
negativa que coloque em desvantagem exagerada a população idosa considerando que esta
poderá se valer de outras modalidades de crédito bancário. STJ. 3ª Turma. REsp 1783731-PR,
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019 (Info 647).

A alternativa D está incorreta. Muito cuidado com a pegadinha!!! De fato, há aumento de pena se
o crime de estelionato é praticado contra idoso. Todavia, a ação penal de estelionato será
pública incondicionada somente se a vítima possuir mais de 70 anos. Ou seja, não é no caso de
qualquer idoso! Fique ligado.



Estelionato contra idoso ou vulnerável

§ 4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra
idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:

I - a Administração Pública, direta ou indireta;

II - criança ou adolescente;

III - pessoa com deficiência mental; ou

IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.

Questão 156. Acerca da Lei Anticorrupção Empresarial (Lei 12.846/2013), assinale a alternativa
correta:

a) As pessoas jurídicas serão responsabilizadas desde que comprovada a existência de dolo ou
culpa, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu
interesse ou benefício, exclusivo ou não.

b) A divulgação do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS pela CGU tem
mero caráter informativo, inapta a gerar dano, por si só.

c) A responsabilização da pessoa jurídica pode excluir a responsabilidade individual de seus
dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do
ato ilícito.

d) A pessoa jurídica será responsabilizada desde que haja processo administrativo ou judicial para
responsabilização individual das pessoas naturais envolvidas no ato ilícito.

Comentários

A alternativa A está incorreta. A responsabilização das pessoas jurídicas na Lei Anticorrupção
Empresarial possui natureza objetiva, ou seja, independe da caracterização de dolo ou culpa.

Art. 2º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos
administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse
ou benefício, exclusivo ou não.

A alternativa B está correta. A divulgação do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas - CEIS pela CGU tem mero caráter informativo, não sendo determinante para que os
entes federativos impeçam a participação, em licitações, das empresas ali constantes. A inclusão
do nome da autora no Portal da Transparência e no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas
(CEIS) não gera, por si só, qualquer dano à empresa. Isso porque o impedimento de contratar e
licitar não decorre do fato de a empresa estar no CEIS. Este impedimento existe porque a
empresa foi punida pelo Governo do Estado de São Paulo e a simples divulgação não muda nada
isso nem faz com que ela passe a ser punida em todo o Brasil. Se a empresa estiver sendo
indevidamente excluída de licitações por outro ente cuja decisão não se aplica (outros Estados,
Municípios etc), deverá ingressar com ações judiciais contra esse ente que está tolhendo seu
direito. A divulgação de seu nome no CEIS não interfere nada. STJ. 1ª Seção.MS 21750-DF, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/10/2017 (Info 615).

A alternativa C e D estão incorretas.



Art. 3º A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual
de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora
ou partícipe do ato ilícito.

§ 1º A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização
individual das pessoas naturais referidas no caput.

6 - DIREITO CIVIL

Questão 157. (Promotor de Justiça – MPE -MG/2017). Assinale a alternativa INCORRETA.

a) O jus in re (direito real) é o poder direto do titular sobre a coisa.

b) A socioefetividade é atributo do parentesco de outra origem.

c) Na indenização por ofensa à liberdade pessoal, não havendo involuntariamente prova material
do prejuízo, o juiz fixará equitativamente o valor da reparação segundo as circunstâncias do caso.

d) Em qualquer caso, a quantificação dos alimentos advindos do parentesco por adoção se
vincula apenas àqueles indispensáveis à subsistência do beneficiário.

Comentários

Alternativa – letra “D”.

Independentemente de serem os filhos consanguíneos ou não, os alimentos devem ser fixados
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §
1º, Código Civil). Contudo, os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a
situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia (§2º).

Questão 158. (MP-SP- Promotor de Justiça – SP – 2015). Sobre as pessoas obrigadas a prestar
alimentos, é correto afirmar que:

a) o alimentando poderá escolher livremente o parente que deverá prover o seu sustento;

b) somente pessoas que procedem do mesmo tronco ancestral devem alimentos, incluindo-se os
afins;

c) na falta dos ascendentes, a obrigação alimentícia cabe aos descendentes, guarda a ordem de
sucessão e, na falta deste, aos irmãos, assim germanos como unilaterais;

d) os tios poderão ser convocados a suprir alimentos em ação proposta pela sobrinha que deles
necessitar;

e) os pais consanguíneos do adotado são obrigados a prestar-lhe alimentos, se o adotante não
tiver recursos suficientes para tanto.

Comentários

Gabarito: “C”.

Conforme o art. 1.697, do CC., na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes,
guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais.
No Estatuto do idoso, a obrigação de alimentos é solidária, podendo-se optar entre os
prestadores.



Questão 159. (MP-MS – Promotor de Justiça – MS/2013) Em relação ao Direito Alimentar,
assinale a alternativa incorreta.

a) o direito a alimentos pode ser cobrado pelos filhos, na falta dos pais, preferencialmente aos
avós.

b) Ao cônjuge é possível em acordo de separação judicial renunciar aos alimentos, não mais
podendo aquele que renunciou pleitear o encargo.

c) São devidos os alimentos quando quem os pretende possui bens suficientes, ou pode prover,
pelo seu trabalho, à própria mantença, mas aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, em
montante mais adequado.

d) Os parentes, cônjuges ou companheiros têm o dever de se sustentar uns aos outros quando
necessário.

e) O espólio tem a obrigação de prestar alimentos àquele a quem o de cujus devia, mesmo
vencidos após a sua morte, enquanto não encerrado o inventário e pagas as quotas devidas aos
sucessores.

Comentários

Gabarito – “C”.

Vide, a propósito, o art. 1.695, do Código Civil: Art. 1.695. São devidos os alimentos quando
quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria
mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao
seu sustento.

Questão 160. (CEFET – Promotor de Justiça – BA/2015) Assinale a alternativa INCORRETA sobre
alimentos e poder familiar, segundo o Código Civil Brasileiro:

a) Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles
recorrer ao juiz para solução do desacordo;

b) O Ministério Público pode intervir adotando medida que lhe pareça reclamada pela segurança
do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha, se o pai ou a
mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos
filhos;

c) o poder familiar pode ser perdido judicialmente se o pai ou a mãe castigar imoderadamente o
filho ou deixá-lo em abandono, dentre outras hipóteses.

d) Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante,
independentemente dos recursos da pessoa obrigada.

e) Na falta de ascendentes cabe obrigação aos descendentes, guarda a ordem de sucessão e,
faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais.

Comentários

Gabarito: letra “D”.

Como já foi dito, os alimentos devem ser fixados observando-se o trinômio:
possibilidade-necessidade-proporcionalidade.

Questão 161. (MPE – BA – Promotor de Justiça – 2018). Sobre o Direito de Família, é correto
afirmar que:



a) a família natural é aquela formada pelos pais, qualquer deles, seus descendentes e os avós.

b) segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na ação de investigação de
paternidade, a ausência do réu ao exame de DNA leva à procedência da ação mesmo na
ausência de indícios de provas da paternidade alegada.

c) cabe a prisão civil do devedor de alimentos gravídicos deferidos em caráter de antecipação de
tutela.

d) a maioridade extingue automaticamente o direito dos filhos de percepção dos alimentos pelos
pais porque são devidos com base na relação de parentesco.

e) o dever de prestar alimentos é recíproco, devendo recair sobre o parente com maior poder
aquisitivo.

Comentários

Gabarito: letra “C”.

Os alimentos gravídicos são deferidos em tutela provisória e serão convertidos automaticamente
em pensão alimentícia em favor do recém-nascido, independentemente de pedido expresso ou
de pronunciamento judicial.

Questão 162. (MPE – RO – 2017). Em relação ao chamado bem de família legal, assinale a
alternativa correta.

a) São impenhoráveis os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos.

b) Em se tratando de imóvel locado, a impenhorabilidade não se aplica aos bens móveis quitados
que guarneçam a residência e que sejam de propriedade do locatário.

c) A impenhorabilidade é oponível para o caso de cobrança de impostos, predial ou territorial,
taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar.

d) A impenhorabilidade não é oponível para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido
como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.

e) A impenhorabilidade é oponível na hipótese de o bem ter sido adquirido com produto de
crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou
perdimento de bens.

Comentários

Gabarito: letra “D”.

A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária,
trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel
oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.

Atenção para a atual redação do art. 3º, da Lei nº 8.009/1990:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal,
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

- pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à
aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do
respectivo contrato;



- pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu
coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as
hipóteses em que ambos responderão pela dívida;

- para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em
função do imóvel familiar;

- para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou
pela entidade familiar; por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução
de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

- por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

Questão 163. (MPDFT-2009 - Adaptada). Acerca da usucapião sobre bens imóveis, assinale a
alternativa correta.

a) Para aquisição da propriedade por usucapião ordinária exige-se a posse ininterrupta e
incontestada, pelo prazo variável de cinco a dez anos, com justo título e boa-fé. Para a obtenção
da usucapião é possível o possuidor acrescentar à sua posse a do seu antecessor, desde que
ambas sejam contíguas e pacíficas, com justo título e boa-fé.

b) São requisitos comuns a pretensão de usucapir em todas as modalidades de usucapião, a
posse justa, mansa e contínua, o animus domini, o decurso de tempo e o justo título.

c) Quando for adquirida a propriedade por meio de usucapião especial e existindo ônus real
sobre o imóvel, o gravame subsistirá em razão da natureza da obrigação ser propter rem.

d) O imóvel doado a pessoa absolutamente incapaz com cláusula de inalienabilidade e o bem de
família são passíveis de aquisição por usucapião, pois sendo modo originário de aquisição, o
possuidor adquire a coisa sem qualquer limitação imposta ao antigo proprietário.

e) O Ministério Público não tem legitimidade para propor a usucapião urbana coletiva, por faltar
previsão legal expressa no Estatuto da Cidade.

Comentários

Alternativa “E”.

A questão havia sido anulada, motivo da adaptação na assertiva “E”. Vide o art. 12, § 1º, do
Estatuto da Cidade.

Questão 164. (MP-PB-2011). São formas de aquisição da propriedade de bem móvel, exceto:

a) Avulsão.

b) Usucapião.

c) Especificação.

d) Comissão.

Comentários

Gabarito – letra “A”.

Acessão por avulsão é modo de aquisição da propriedade imóvel. De acordo com o art. 1.251,
do CC, dá-se a avulsão, ainda, por qualquer força natural ou violenta. Não se confunde com
aluvião.



Questão 165. (MP-RS-2016). Assinale a alternativa incorreta a respeito dos direitos reais no
Código Civil.

a) O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir em seu terreno, por tempo
indeterminado, mediante instrumento particular, devidamente registrado no Cartório de Títulos e
Documentos.

b) A hipoteca abrange as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel, sendo nula a
proibição da alienação do imóvel hipotecado.

c) O usufruto tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos.

d) São tipos de direitos reais: o direito do promitente comprador do imóvel, o uso e a concessão
especial para fins de moradia.

e) A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, em razão da posse prolongada e
qualificada por requisitos estabelecidos em lei.

Comentários

Gabarito – letra “A”. Art. 1.369, do Código Civil.

Questão 166. (Fundep – Promotor de Justiça – MG-2014). Assinale a alternativa correta: É
possível afirmar que a adoção do sistema de cláusulas gerais no Código Civil de 2002 reverencia:

a) o princípio da boa-fé objetiva;

b) o princípio da eticidade;

c) o princípio da sociabilidade;

d) o princípio da operabilidade.

Comentários

Resposta correta: alternativa “D”. O princípio da operabilidade leva em conta que o direito deve
ser efetivado, executado. Pode ser visualizado sob o prisma da simplicidade e o da efetividade.

Questão 167. (FMP – MP – AC/2008). Em relação à estrutura do Código Civil brasileiro, dividido
em Parte Geral e Parte Especial, a Parte Geral foi mantida, no Código Civil de 2002, porque:

a) representa o alicerce do direito privado, cujos conceitos são utilizados também por outros
ramos do Direito.

b) a parte geral regula apenas as matérias integrantes do Código Civil.

c) a parte geral resultou da influência do Código Civil francês de 4 sobre o legislador brasileiro de
1916.

d) ao adotar uma parte geral no Código Civil, o legislador pretendia conferir-lhe aspecto original
e exclusivo.

Comentários

Gabarito – letra A. A parte geral e a especial do CC não são próprias das leis civis, sendo
aplicáveis a todo o ordenamento jurídico.

Questão 168. (Fundep – Promotor de Justiça – MP/MG 2014). Assinale a alternativa incorreta.
Em relação ao Decreto-lei 4.657/42 pode-se dizer que:

a) estabelece regras quanto à vigência das leis;



b) dispõe sobre a aplicação da norma jurídica no tempo e no espaço;

c) aponta as fontes do direito privado em complemento à própria lei;

d) integra implicitamente o Código Civil.

Comentários

Gabarito – letra d. Embora seja legislação anexa ao Código Civil, a LINDB é autônoma, dele não
fazendo parte.

Questão 169. (FUNDEP – Promotor de Justiça- MPE-MG-2017)). Assinale a alternativa correta.

a) O autorizamento é a característica da lei consistente na possibilidade de o lesado pela violação
da norma exigir-lhe o cumprimento.

b) As condições impossíveis tornam anulável o negócio jurídico.

c) O ato de disposição do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte, é
irrevogável quando praticado com objetivo científico.

d) Em qualquer hipótese, os bens particulares dos sócios não respondem pelos danos causados a
terceiros.

Comentários

Gabarito – letra A. As leis são consideradas normas jurídicas imperativas e autorizantes. O
autorizamento significa que a lei autoriza ou não determinadas condutas.

Questão 170.  (Fundep- MP – MG-2017). Assinale a alternativa correta.

a) A legitimidade do Ministério Público para o requerimento de registro tardio da pessoa
relativamente incapaz internada ou abrigada pressupõe a prévia autorização do interessado.

b) A posse é o exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade.

c) São consideradas lei nova as correções a texto legal em vigor.

d) É prescricional o direito de o doador revogar a doação por ingratidão.

Gabarito – letra c.

Questão 171. (FCC-MP-PE-2014). Publicada uma lei considerada de ordem pública, se, durante o
período de sua vacatio, realizar-se negócio jurídico que por ela foi proibido, ele será:

a) inexistente, por contrariar a ordem público;

b) anulável, por configurar dolo bilateral;

c) nulo, por fraudar lei imperativa;

d) válido, porque a lei nova ainda não está em vigor;

e) ineficaz, por contrariar abuso de direito.

Gabarito – letra D.

Questão 172. FUNDEP- Promotor de Justiça – MG/2014 – Assinale a alternativa incorreta:

a) A prescrição pode ser alegada a qualquer tempo pela parte a quem aproveita.

b) Entre associados, não há direitos e obrigações recíprocos;



c) A inviolabilidade da vida privada da pessoa natural é garantia absoluta amparável
judicialmente.

d) A morte presumida na ausência não dissolve o casamento.

Comentários

Gabarito – letra D.

Em consonância com o art. 1.571, I, do CC, o vínculo conjugal termina com a morte de um dos

cônjuges. A morte pode ser real/física ou presumida, com ou sem declaração de ausência.

Questão 173. Fundep – MPE – MG-2017. Assinale a alternativa correta.

a) O benefício da prestação continuada concedido a qualquer membro da família do idoso tem o
valor computado para o cálculo da renda mínima per capita.

b) A definição de curatela da pessoa com deficiência é medida protetiva extraordinária e
indeterminada.

c) A alienação parental, praticada durante a conjugalidade, pode configurar causa inespecífica da
separação judicial culposa.

d) A usucapião conjugal, entre outros requisitos, exige a posse direta com animus domini
(intenção de ser dono) por 2 (dois), contados do abandono voluntário do cônjuge desertor.

Comentários

Gabarito – letra “C” – Vide art. 1.573, parágrafo único, C.C.

Questão 174. (MPE – PR – Promotor de Justiça – PR/2015). Assinale a alternativa correta:

a) A guarda dos filhos será, sempre, compartilhada.

b) Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma
idêntica entre a mãe e com o pai.

c) Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que
melhor atender aos interesses dos filhos.

d) A guarda compartilhada dos filhos poderá ser requerida pelos pais em consenso, mas não
poderá ser decretada pelo juiz;

e) O direito de visita não pode se entender aos avós.

Comentários

Gabarito – letra “C”. Vide art. 1.583, § 3º, C.C.

Questão 175. (FUNDEP - MP-MG – 2014). É correto afirmar que:

a) A validade do negócio jurídico é sempre anulável por iniciativa das partes.

b) A representação legal resultante do poder familiar valida os atos de disposição praticados em
nome do representado.

c) A renúncia da prescrição pode ser suprida pelo juiz, de ofício, quando favorecer o incapaz.



d) A impotência coeundi ou instrumental não é causa elisiva absoluta da presunção de
paternidade.

Comentários

Gabarito – letra “D”. Art. 1.599, do CC. A impotência do marido, seja a coeundi (incapacidade
para o coito), seja a generandi (infecundidade ou incapacidade para gerar), para poder ser
alegada na contestação da paternidade do filho, deverá ser absoluta e devidamente provada.
Trata-se de exceção à presunção juris tantum de que o filho é do marido e de sua mãe.

Questão 176. (MPE-PR – 2012). Assinale a alternativa correta.

a) Presumem-se concebidos na constância do casamento dos filhos havido por fecundação
heteróloga, com ou sem prévia autorização do marido.

b) O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento pode ser realizado por testamento.

c) É nulo o ato de reconhecimento de filho com condição ou termo.

d) Em caso de litígio entre os pais, a guarda compartilhada dos filhos pode ser deferida a pedido
dos pais, mas é vedada sua decretação pelo juiz.

e) O vínculo da afinidade alia um cônjuge a determinados parentes do outro cônjuge, mas não se
aplica nas uniões estáveis.

Comentários

Gabarito – letra “B”. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será
feito: a) no registro do nascimento; b) por escritura pública ou escrito particular; 3) por
testamento, ainda que incidentalmente manifestado; 4) por manifestação direta e expressa
perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o
contém.

7 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Questão 177. Julgue os itens a seguir com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores:

I. Compete ao STF processar e julgar originariamente ações propostas contra o CNJ e contra o
CNMP no exercício de suas atividades-fim.

II. Não há impedimento, nem suspeição de ministro, nos julgamentos de ações de controle
concentrado, exceto se o próprio ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não
participação.

III. Não é devido o pagamento de honorários advocatícios quando a sentença tenha sido
proferida sob a égide do CPC de 73 e o acórdão recorrido for publicado na vigência do
CPC/2015.

Estão corretos:

a) I, II e III

b) II e III

c) III



d) I e II

Comentários

I. Correto.

Em novembro de 2020, o STF decidiu que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.
SUSPENSÃO DE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA POR JUIZ FEDERAL.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, INC.
I, AL. R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Compete ao Supremo Tribunal
Federal processar e julgar, originariamente, as ações contra os atos proferidos pelo
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no desempenho de sua atividade-fim.
Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(Rcl 15551 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-131 DIVULG 27-05-2020 PUBLIC 28-05-2020)

Comentando esse julgado, Márcio Cavalcante aponta que, até bem pouco tempo, o STF conferia
uma interpretação restritiva a esse dispositivo.

Assim, entendia-se que a Corte somente seria competente para julgar as ações em que o próprio
CNJ ou CNMP (que não possuem personalidade jurídica própria) figurassem no polo passivo.
Seria o caso de mandados de segurança, habeas corpus e habeas data contra os Conselhos.

No caso de serem propostas ações ordinárias para impugnar atos do CNJ e CNMP, quem iria
figurar como ré no processo seria a União, já que os Conselhos são órgãos federais. Logo, tais
demandas, segundo essa interpretação restritiva, seriam julgadas pela Justiça Federal de 1ª
instância, com base no art. 109, I, da CF/88 (STF. Plenário. AO 1706 AgR, Rel. Min. Celso de
Mello, julgado em 18/12/2013; STF. 1ª Turma. AO 1894 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado
em 07/08/2018).

No entanto, o STF mudou seu entendimento em relação ao que foi explicado acima, de modo
que o que prevalece agora é o seguinte:

Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as
decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério
Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais respectivamente
previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição
Federal (STF. Plenário. ADI 4412, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/11/2020).

II. Correto.

No julgamento da ADI 6362/DF, o STF entendeu que não há impedimento, nem suspeição de
ministro, nos julgamentos de ações de controle concentrado, exceto se o próprio ministro firmar,
por razões de foro íntimo, a sua não participação (STF. Plenário. ADI 6362/DF, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgado em 2/9/2020 - Info 989).

Nesse sentido, o Tribunal observou que os institutos do impedimento e da suspeição se
restringem ao plano dos processos subjetivos, em cujo âmbito discutem-se situações individuais
e interesses concretos, não se estendendo, nem se aplicando, ordinariamente, no processo de
fiscalização concreta de constitucionalidade, que se define como típico processo de caráter



objetivo destinado a viabilizar o exame não de uma situação concreta, mas da
constitucionalidade, ou não, in abstracto, de determinado ato normativo editado pelo Poder
Público.

III. Errada

Em 2020, o STJ decidiu que ainda que a sentença seja publicada quando vigente CPC/1973 e o
acórdão recorrido publicado quando vigente o cpc/2015, é devido honorários recursais nos
termos do art. 85, § 11, do cpc/2015.

A propósito, esse entendimento já estava consagrado no Enunciado Administrativo n. 7/STJ que
prevê que somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC.

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DOS CRITÉRIOS DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Apesar
do provimento dos embargos de divergência, não houve definição clara e precisa
acerca da fixação dos critérios de honorários advocatícios recursais consequentes da
interposição de recurso especial em face de acórdão publicado na vigência do
CPC/2015. 2. No caso dos autos, o recurso especial interposto pela ora recorrida não
foi provido. Em seguida, os embargos de divergência da União foram providos para
reconhecer a fixação de honorários recursais. 3. O trabalho adicional realizado na
defesa dos interesses da Administração Pública nesses dois recursos deve ser valorado
na fixação dos honorários de advocatícios recursais no âmbito do STJ. 4. Embargos de
declaração acolhidos com efeitos infringentes (EAREsp1.402.331-PE, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 09/09/2020, DJe
15/09/2020).

Questão 178. Marque a alternativa correta a respeito do processo nos Tribunais:

a) A falha procedimental consubstanciada na publicação antecipada de resultado de julgamento
que havia sido adiado não gera suspeição do relator.

b) No IRDR, a suspensão das demandas repetitivas não poderá ser estendida nacionalmente,
para além do estado ou da região, mediante requerimento da parte interessada ao Superior
Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal.

c) No IRDR, julgado o incidente, a tese firmada será aplicada a todos os processos que tratem do
tema, excetuados aqueles em curso perante os Juizados Especiais, que somente observarão
julgados emanados da Turma Nacional de Uniformização.

d) Caso haja precedente judicial firmado por tribunal superior em julgamento de caso repetitivo,
a distinção (distinguishing), técnica processual por meio da qual o Poder Judiciário deixa de
aplicar o referido precedente a outro caso concreto por considerar que não há semelhança entre
o paradigma e o novo caso examinado, poderá ser realizada somente por decisão colegiada de
tribunal.

Comentários

A. Correta

Em 2020, o STJ decidiu que a falha procedimental consubstanciada na publicação antecipada de
resultado de julgamento que havia sido adiado não gera suspeição do relator (AgInt na ExSusp



198-PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em
17/03/2020, DJe 20/03/2020).

Cinge-se a controvérsia a definir se a publicação antecipada de resultado do
julgamento que havia sido adiado enseja a suspeição do órgão julgador.Com efeito, a
exceção de suspeição somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas,
conforme estabelecido no art. 145 do CPC/2015.No caso, a excipiente não indicou
nenhuma situação fática que, ao menos, se aproximasse das hipóteses legais de
suspeição. Suas alegações demonstram tão somente a ocorrência de falha
procedimental, que, acaso confirmada, renderia ensejo à cassação do acórdão
proferido de forma viciada. Contudo, esse fim não pode ser alcançado por meio deste
301incidente processual. Em verdade, pretende a excipiente utilizar-se da via da
exceção de suspeição como sucedâneo recursal, o que é manifestamente inviável ante
a total ausência de respaldo legal. Por fim, é relevante ressaltar que as hipóteses
taxativas de cabimento da exceção devem ser interpretadas de forma restritiva, sob
pena de comprometer a independência funcional assegurada ao magistrado no
desempenho de suas funções. (Informativo 668)

B. Errada

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art.
977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso
extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos
em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.

C. Errada

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de
direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles
que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar
no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986 .

D. Errada

Os juízes e tribunais estão autorizados a decidir de maneira diferente da tese fixada pelas
instâncias superiores ou pelo órgão colegiado desde que o façam de forma fundamentada,
explicitando os motivos pelos quais o caso concreto sob análise se distingue do caso paradigma
no qual foi fixado o precedente. Nesse sentido, dispõe o art. 489, §1º, do CPC/15:

Art. 489, §1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:



VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento".

Questão 179. No que diz respeito aos elementos e classificações da ação, marque a alternativa
incorreta:

a) O CPC/2015, assim como o CPC/73 não trouxe o rol dos elementos da ação, mas é possível
inferir como tais as partes, o pedido e a causa de pedir.

b) A causa de pedir remota é fato jurídico, ao passo que a causa de pedir próxima é o direito
afirmado.

c) De acordo com a teoria da substanciação da causa de pedir, esta é composta apenas do
fundamento jurídico (relação jurídica afirmada), sendo que os fatos jurídicos estariam fora da
causa de pedir.

d) As ações reipersecutórias podem versar tanto sobre direitos reais quanto pessoais.

Comentários

A. Correta

O CPC/2015, assim como o CPC/73 não trouxe o rol dos elementos da ação. Mas podemos
inferir dos arts. 319, 330, 337, §2º, todos do CPC/2015, que os elementos da demanda são
partes, pedido e causa de pedir.

B. Correta

A causa de pedir remota é fato jurídico, é o conjunto dos fatos que geram o direito de pleitear
algo, é tudo que precisa existir para que surja o meu direito. A causa de pedir próxima, por sua
vez, é o direito afirmado.

C. Errada

De acordo com a teoria da substanciação, a causa de pedir é composta pelo fato jurídico E pelo
fundamento jurídico. Consequentemente, para uma causa de pedir ser igual a outra causa de
pedir, é preciso que os fatos jurídicos sejam os mesmos e também que o direito afirmado seja o
mesmo.

D. Correta

A ação reipersecutória objetiva que o autor demande uma coisa que lhe pertence, mas está fora
do seu poder de disposição. As reipersecutórias podem versar tanto sobre direitos reais quanto
pessoais.

Questão 180. Acerca da reconvenção, é correto afirmar que:

a) A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito
obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.

b) A reconvenção não pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.

c) É admissível a reconvenção sucessiva, também denominada de reconvenção à reconvenção,
desde que a questão que justifique a propositura tenha surgido na contestação ou na primeira
reconvenção.

d) É cabível o oferecimento de reconvenção em embargos à execução.



Comentários

A. Errada

Art. 343, §2ºA desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o
exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à
reconvenção.

B. Errada

Art. 343, 4ºA reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.

C. Correta

O STJ decidiu ser admissível a reconvenção sucessiva, também denominada de reconvenção à
reconvenção, desde que a questão que justifique a propositura tenha surgido na contestação ou
na primeira reconvenção (REsp 1.690.216-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min.
Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

Ainda na vigência do CPC/1973, a doutrina se posicionou, majoritariamente, pela
admissibilidade da reconvenção à reconvenção, por se tratar de medida não vedada
pelo sistema processual, mas desde que a questão que justifica a propositura da
reconvenção sucessiva tenha como origem a contestação ou a primeira reconvenção.
Esse entendimento não se modifica na vigência do CPC/2015, pois a nova legislação
processual solucionou alguns dos impedimentos apontados ao cabimento da
reconvenção sucessiva, como, por exemplo, a previsão de que o autor-reconvindo será
intimado para apresentar resposta e não mais contestação (art. 343, §1º) e a vedação
expressa de reconvenção à reconvenção apenas na hipótese da ação monitória (art.
702, §6º).Assim, também na vigência do CPC/2015, é igualmente correto concluir que
a reconvenção à reconvenção não é vedada pelo sistema processual,
condicionando-se o seu exercício, todavia, ao fato de que a questão que justifica a
propositura da reconvenção sucessiva tenha surgido na contestação ou na primeira
reconvenção, o que viabiliza que as partes solucionem integralmente o litígio que as
envolve no mesmo processo e melhor atende aos princípios da eficiência e da
economia processual, sem comprometimento da razoável duração do processo.
(Informativo n. 680)

D. Errada

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535
DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECONVENÇÃO
EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA CONSTITUTIVA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE NÃO PROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos
art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos
quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o
óbice da Súmula 284 do STF.

2. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do cabimento de reconvenção em
embargos à execução.

3. O processo de execução tem como finalidade a satisfação do crédito constituído,
razão pela qual revela-se inviável a reconvenção, na medida que se admitida,



ocasionaria o surgimento de uma relação instrumental cognitiva simultânea, o que
inviabilizaria o prosseguimento da ação executiva.

4. Assim sendo, a reconvenção somente tem finalidade de ser utilizada em processos
de conhecimento, haja vista que a mesma demanda dilação probatória exigindo
sentença de mérito, o que vai de encontro com a fase de execução, na qual o título
executivo já se encontra definido.

5. Em sede de embargos à execução fiscal há previsão legal (art. 16, § 3º, da Lei
6.830/80) vedando a utilização da reconvenção. O fundamento dessa proibição é,
unicamente, de natureza processual, a fim de não impor dificuldades para o curso da
execução fiscal, haja vista que ela tem como base certidão de dívida líquida e certa.

6. Vale destacar que os embargos à execução não ostentam natureza condenatória,
por isso, caso o embargante entenda ser credor do exequente, deverá cobrar o débito
em outra demanda.

7. Entendimento em sentido contrário violaria o princípio da celeridade e criaria
obstáculo para a satisfação do crédito, pois a ideia que norteia a reconvenção é o seu
desenvolvimento de forma conjunta com a demanda inicial, o que não ocorreria ao se
admitir a reconvenção em sede de embargos à execução, na medida que as demandas
não teriam pontos de contato a justificar a sua reunião.

8. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte não provido.

(REsp 1528049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015)

Questão 181. Sobre tutela, assinale a alternativa incorreta:

a) Tutela é a proteção prestada pelo Estado quando provocado por meio de um processo,
gerado em razão da lesão ou ameaça de lesão a um direito material.

b) A tutela satisfativa serve para prestar tutela contra o ilícito e contra o dano.

c) A tutela cautelar serve para prestar tutela contra o ilícito e contra o dano.

d) A tutela contra o dano pode ser uma tutela específica ou pelo equivalente em dinheiro.

Comentários

A. Correto.

Nos termos da alternativa, a tutela pode ser conceituada como uma proteção prestada pelo
Estado quando provocado por meio de um processo, gerado em razão da lesão ou ameaça de
lesão a um direito material.

B. Correto.

Há tutela satisfativa quando a tutela jurisdicional se destina a realizar concretamente o direito da

parte. Essa tutela satisfativa serve para prestar:

a) tutela contra o ilícito:

a.1 - visando a inibir a sua prática, reiteração ou continuação (tutela inibitória);



a.2 - visando a remoção da sua causa ou de seus efeitos (tutela de remoção do ilícito).

b) tutela contra o dano:

b.1 – visando à sua reparação (tutela reparatória ou, segundo alguns, ressarcitória específica)

b.2 – objetivando o ressarcimento pela sua ocorrência (tutela ressarcitória ou, segundo alguns,
ressarcitória em dinheiro).

C. Errado.

Há tutela cautelar quando a tutela jurisdicional se destina simplesmente a assegurar o provimento
útil da demanda, a satisfação eventual e futura do direito da parte. Enquanto a tutela satisfativa
pode proporcionar tanto uma tutela contra o ilícito (preventiva ou repressiva) como uma tutela
contra o dano (repressiva), a tutela cautelar é sempre uma tutela contra o dano. Isso porque a
tutela cautelar apenas assegura para o caso de, ocorrendo o fato danoso, ser possível eventual e
futuramente a realização do direito – a tutela cautelar, embora possa ser concedida anteriormente
ao dano, tem a sua atuabilidade condicionada à ocorrência ou eventual ocorrência do dano.

D. Correto.

A tutela contra o dano pode ser uma tutela específica - reparatória (correspondendo à obrigação
in natura) ou pode ser pelo equivalente em dinheiro - ressarcitória (quando não há como cumprir
a obrigação de fazer, não fazer, dar coisa diversa de dinheiro).

Essas classificações relacionadas à tutela satisfativa e cautelar podem ser esquematizadas da
seguinte maneira:

Questão 182. Em relação à reclamação, é correto afirmar:

a) Não há possibilidade de eventual interessado impugnar o pedido do reclamante.

b) A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo
órgão reclamado prejudica a reclamação.

c) A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite o manejo de reclamação preventiva.



d) O CPC passou a prever expressamente que ela será cabível para garantir a observância de
precedente proferido em IRDR e IAC, bem como para garantir observância de acórdão de
recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em
julgamento de recurso especial ou extraordinário repetitivo.

Comentários

A. Errada.

Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante.

B. Errada.

Art. 988 § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a
decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

C. Errada.

O ajuizamento da reclamação pressupõe a existência de um ato que efetivamente já
tenha usurpado a competência do Tribunal, violado a autoridade de alguma de suas
decisões que possua efeito vinculante ou incidido em alguma das outras hipóteses de
cabimento deste instituto. STF. Decisão monocrática. Rcl 25310 MC, Rel. Min. Celso de
Mello, julgado em 03/10/2016 (Info 845). STF. Plenário. Rcl 4058 AgR, Rel. Min. Cezar
Peluso, julgado em 17/02/2010.

D. Correta. Com a CRFB/88, a reclamação passou a ser prevista no art. 102, I, “l” e art. 105, I, “f”,
cabível para:

a) preservar a competência do tribunal;

b) garantir a autoridade de suas decisões.

Depois, teve sua abrangência alargada pela EC3/1993 e EC45/2004, sendo agora cabível
também para:

c) impor cumprimento de decisões proferidas no controle concentrado de
constitucionalidade;

d) garantir aplicação de súmula vinculante do STF (art. 103-A, §3º).

O que o CPC/15 trouxe de diferente?

Além de o art. 1.027, IV, CPC ter revogado parcela da Lei n. 8.038/90 (arts. 13 a 18), o NCPC
previu todas aquelas 4 hipóteses de cabimento da reclamação (art. 988, incisos I a III) e ainda
acrescentou mais duas.

e) garantir observância de precedente proferido em IRDR e IAC (art. 988, IV);

f) garantir observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida
OU de acórdão proferido em julgamento de recurso especial ou extraordinário repetitivo (art.
988, §5º, II).

Questão 183. Assinale a alternativa correta a respeito das teorias da ação:



a) Para a teoria imanentista ou clássica, desenvolvida por Savigny, a ação estava conjunta com o
direito material. Assim, o direito de ação era visto como o próprio direito material em movimento.

b) Na teoria da ação como direito autônomo e concreto, desenvolvida por Wach e Bullow, a ação
era considerada um direito autônomo, de natureza pública e subjetiva. Assim, para os referidos
autores, o direito de ação existiria sendo a sentença favorável ou desfavorável.

c) Degenkolb e Plósz entendiam a ação como direito autônomo e abstrato, pois não se confundia
com o direito material e se consubstanciaria no direito de obter um pronunciamento do Estado,
independentemente da existência do direito material. Contudo, para o seu exercício, a parte
deveria observar as condições da ação.

d) Para a teoria eclética/mista, desenvolvida por Liebman, o direito de ação constitui o direito a
um julgamento de mérito da causa (procedente ou improcedente), o qual, contudo, fica
condicionado ao preenchimento das condições da ação. Para o autor, o preenchimento das
condições da ação deveria ser verificado a partir da teoria da asserção.

Comentários

A. Correto.

Para Savigny, ação seria o direito de pedir em juízo o que nos é devido, razão pela qual não
existiria ação sem direito, nem direito sem ação. Nessa ótica, o direito de ação era visto como um
direito a um julgamento favorável.

B. Errado.

A primeira parte da afirmativa está correta. De fato, no desenvolvimento da teoria da ação como
direito autônomo e concreto, defendia-se a ideia de que a ação era considerada um direito
autônomo, de natureza pública e subjetiva. Contudo, esse direito estava vinculado ao julgamento
favorável da demanda. Assim, o direito de ação era visto como um direito ao julgamento de
procedência.

C. Errado.

Para a teoria da ação como direito autônomo e abstrato, desenvolvida por Degenkolb e Plósz,
tinha-se que a ação poderia existir mesmo que o direito material não existisse (direito autônomo)
e, para sua configuração, era indiferente o resultado da demanda (direito abstrato). Contudo,
além de autônomo e abstrato, o direito de ação seria incondicionado. Aqui, não existem
condições para o exercício da ação, de modo que se fala apenas em problemas de mérito ou de
pressupostos processuais.

D. Errado.

Liebman não afirmou que as condições da ação deveriam ser aferidas conforme a teoria da
asserção. Segundo a teoria eclética, a qualquer momento, se fosse constatada a ausência dessas
condições, o juiz poderia julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Questão 184. Sobre a atuação do Ministério Público no processo civil, marque a alternativa
incorreta:

a) O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da
prestação de serviço público.



b) O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em
proveito de criança ou adolescente independentemente do exercício do poder familiar
dos pais, ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no art. 98
do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer outros questionamentos
acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca.

c) No CPC/15, não há mais a previsão genérica de atuação do MP “nas causas
concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição,
casamento, declaração de ausência e disposições de última vontade”, mas essa
atuação deverá ocorrer nos casos em que haja previsão específica em lei.

d) A atuação do MP nas causas que envolvam interesse de incapaz fica subordinada ao
interesse deste, ainda que não coincida com o interesse público.

Comentários

A. Correta.

Súmula 601, STJ: O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que
decorrentes da prestação de serviço público. Corte Especial, aprovada em 7/2/2018,
DJe 14/2/2018.

A súmula foi uma concretização do pensamento já assente nos Tribunais no sentido de que o
Ministério Público tem legitimidade ativa para intentar ação civil pública para defesa de:

a) qualquer direito difuso:

b) qualquer direito coletivo stricto sensu;

c) direitos individuais homogêneos desde que:

i- sejam direitos indisponíveis OU

ii- sejam direitos disponíveis de interesse social (aqui incluída a parte final da súmula “DIH dos
consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público”, como é o caso de ação
que discute a legalidade da tarifa de transporte público – STJ, 1ª Turma, REsp nº 929.792/SP, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, d.j. 18/02/2016)



B. Correta.

Súmula 594, STJ: O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de
alimentos em proveito de criança ou adolescente independentemente do exercício do
poder familiar dos pais, ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco
descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer outros
questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca.

Veja os comentários de Márcio Cavalcante a essa súmula:8

O Ministério Público pode ajuizar ação de alimentos em favor de criança ou adolescente mesmo
que na localidade exista Defensoria Pública instalada e funcionando?

SIM. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de
criança ou adolescente independentemente de existir ou não Defensoria Pública no local. Isso
porque as atuações dos órgãos não se confundem, não sendo idênticas.

AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA PELO MP AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA PELA DEFENSORIA

Na ação de alimentos, o MP atua como
substituto processual, pleiteando, em nome

próprio, o direito do infante
aos alimentosPara isso, em tese,

o Parquet não precisa que a mãe ou o
responsável pela criança ou adolescente
procure o órgão em busca deassistência.

O MP pode atuar de ofício. Aliás, na maioria
das vezes o MP atua quando há a omissão dos
pais ou responsáveis na satisfação dos direitos

mínimos da criança e do adolescente,
notadamente o direito à alimentação.

Na ação de alimentos, a Defensoria Pública
atua como representante processual,

pleiteando, em nome da criança ou do
adolescente, o seu direito aos alimentos.
Para tanto, a Defensoria só pode ajuizar

a ação de alimentos se for provocada pelos
responsáveis pela criança ou adolescente.

 

C. Correto. Uma das alterações promovidas pelo CPC/15 é que Não há mais a previsão genérica
de atuação do MP “nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela,
interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de última vontade” (art. 82, II, CPC),
mas essa atuação deverá ocorrer nos casos em que haja previsão específica em lei.

Essa previsão específica ocorre nos seguintes exemplos:

Ex1: Inventário, havendo herdeiros incapazes (arts. 616, VII, 626);

Art. 616.  Têm, contudo, legitimidade concorrente:

I - o cônjuge ou companheiro supérstite;

II - o herdeiro;

III - o legatário;

IV - o testamenteiro;

8 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Legitimidade do MP para ação de alimentoso. Buscador Dizer o Direito,
Manaus. Disponível em:
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d1c38a09acc34845c6be3a127a5aacaf>. Acesso em:
27/04/2018

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d1c38a09acc34845c6be3a127a5aacaf


V - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança;

VII - o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes;

VIII - a Fazenda Pública, quando tiver interesse;

IX - o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança
ou do cônjuge ou companheiro supérstite.

Ex2: Arrolamento (arts. 664, §1º e 665);

Art. 664.  Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil)
salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao
inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso,
apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano
da partilha.

§ 1o Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz
nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 (dez) dias.

Art. 665.  O inventário processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja
interessado incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público.

Ex3: Ações de família, quando houver interesse de incapaz (arts. 698);

Art. 698.  Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver
interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo.

Parágrafo único. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas ações de
família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos
da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).  (Incluído pela Lei nº
13.894, de 2019 )9

Ex4: Alteração de regime de bens do matrimônio (art. 734, §1º);

Art. 734.  A alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos
legais, poderá ser requerida, motivadamente, em petição assinada por ambos os
cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os
direitos de terceiros.

§ 1o Ao receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério Público e
a publicação de edital que divulgue a pretendida alteração de bens, somente
podendo decidir depois de decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da publicação do
edital.

D. Errada.

CPC, Art. 178 O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias,
intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição
Federal e nos processos que envolvam:

9 Atenção para essa novidade legislativa.



I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese
de intervenção do Ministério Público.

Aqui, trata-se de interesse de incapaz, absoluta ou relativamente. Porém, a atuação do Parquet
não fica subordinada ao interesse do incapaz, que pode não coincidir com o interesse público.

Cabe ao MP verificar a regularidade da representação do incapaz. Se não tiver correta, que
requeria a nomeação do curador especial.

Informativo de 2015 veiculou um caso interessante, veja:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.
AUSÊNCIA. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR). AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. ARRENDATÁRIA QUE RESIDIA NO IMÓVEL
COM FILHOS MENORES. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 82, I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. INTERESSE
MERAMENTE REFLEXO DOS INCAPAZES. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se na
ação de reintegração de posse, objetivando a desocupação do bem em que a autora
reside com filhos menores, a intervenção do Ministério Público é obrigatória, a fim de
salvaguardar o interesse de incapazes, e consequentemente apta a ensejar a
desconstituição da sentença rescindenda. 2. Nos termos do inciso I do artigo 82 do
CPC, o Ministério Público deve intervir nas causas em que houver interesse de
incapazes, hipótese em que deve diligenciar pelos direitos daqueles que não podem
agir sozinhos em juízo. 3. Na hipótese, a ação de reintegração de posse foi ajuizada
tão somente contra a genitora dos menores, não veiculando, portanto, pretensão em
desfavor dos incapazes, já que a relação jurídica subjacente em nada tangencia os
menores, os quais não são parte no negócio jurídico de arrendamento residencial do
imóvel cujo agente financeiro pretende reaver a posse. 4. A simples possibilidade de
os menores virem a ser atingidos pelas consequências fáticas oriundas da ação de
reintegração de posse não justifica a intervenção no Ministério Público no feito como
custos legis. No caso, o interesse dos menores é meramente reflexo. Não são partes
ou intervenientes no processo, tampouco compuseram qualquer relação negocial.
Concretamente, não evidenciado o interesse público pela qualidade das partes, a
atuação do Ministério Pública importaria na defesa de direito disponível, de pessoa
maior, capaz e com advogado constituído, situação não albergada pela lei. 5. Recurso
especial parcialmente conhecido e não provido.STJ. 3ª Turma. REsp 1243425-RS, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/8/2015 (Info 567).

Questão 185. Em relação aos pressupostos processuais, são pressupostos negativos, exceto:

a) inexistência de coisa julgada.

b) inexistência de convenção de arbitragem.

c) inexistência de litispendência.

d) nas demandas petitórias, a existência de processo possessório em que se discute o domínio.

e) inexistência de perempção.



Comentários

A. Correto

A inexistência de coisa julgada é sim um pressuposto processual negativo.

B. Correto

A inexistência de convecção de arbitragem é requisito objetivo extrínseco, já que caso presente,
impede a validade do processo.

C. Correto

A inexistência de litispendência é pressuposto processual negativo. Ocorre litispendência quando
se propõe demanda idêntica à que está em curso.

D. Errado

Nas demandas petitórias, é requisito processual objetivo extrínseco e negativo a inexistência de
processo possessório em que se discuta o domínio (art. 557, CPC);

E. Correto

Ocorre perempção quando o autor deixa o processo se extinguir por três vezes sem resolução do
mérito por abandono de causa

Para fixar melhor o conteúdo, veja esse esquema:



Questão 186. No que se refere à competência, assinale a alternativa correta:

a) A regra da Kompetenzkompetenz tem aplicação no âmbito da arbitragem.

b) o NCPC adotou o sistema da translatio iudicii, de modo que, nos casos de reconhecimento de
incompetência relativa do juízo, preservam-se os efeitos materiais e processuais dos atos
(decisórios ou não) já prolatados. Essa regra, contudo, não se aplica aos casos de incompetência
absoluta.

c) Se ocorrer a citação válida, exceto se determinada pelo juízo incompetente, o adquirente da
coisa litigiosa sofrerá os efeitos daquela decisão, mesmo se não fizer parte do processo.

d) Nos juizados especiais, o reconhecimento da incompetência territorial gera a remessa dos
autos ao juízo competente.

e) Contra decisão que reconhece a incompetência do juízo é cabível apelação.

Comentários

A. Correta

De acordo com essa regra, por mais incompetente que seja o juiz, ele sempre terá ao menos a
competência de se dizer incompetente. Referida regra também é aplicável na arbitragem. É
fundamental que caiba ao árbitro decidir sobre sua própria competência, deliberando se ele vai
julgar o caso ou não.

B. Errada



O NCPC adotou o sitema da translatio iudicii, significa dizer que, ao se reconhecer a
incompetência (absoluta ou relativa), preservam-se os efeitos materiais e processuais dos atos
(decisórios ou não) já prolatados.

C. Errada

Se ocorrer a citação válida, ainda que determinada pelo juízo incompetente, o adquirente da
coisa litigiosa sofrerá os efeitos daquela decisão, mesmo se não fizer parte do processo (art. 109,
CPC).

D. Errada

Nos Juizados Especiais, a incompetência territorial é causa de extinção do processo (art. 51, III,
Lei n. 9.099/95).

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu
prosseguimento, após a conciliação;

III - quando for reconhecida a incompetência territorial;

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;

V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der
no prazo de trinta dias;

VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no
prazo de trinta dias da ciência do fato.

E. Errada

De acordo com o STJ, “(...) Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do
CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando
recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma
contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual
seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue
a demanda (REsp. 1.679.909).

Questão 187. Sobre provas no processo civil, leia as assertivas a seguir:

I De acordo com o STJ, se o juiz, de ofício, determinar a realização de perícia, a antecipação da
remuneração do perito será rateada por ambas as partes.

II A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada; se espontânea, só pode ser feita pela
própria parte.

III Após a instauração do procedimento de arguição de falsidade, a outra parte deverá ser ouvida
em quinze dias e, então, não será admitida a extinção prematura do feito sem o exame pericial
do documento, mesmo que a parte concorde em retirá-lo dos autos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Apenas a afirmativa I é falsa.



b) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

c) As afirmativas I e III são verdadeiras.

d) As afirmativas I e II são verdadeiras.

e) Nenhuma é verdadeira.

Comentários

I. Verdadeiro
“(...) Incumbe ao autor adiantar os gastos relativos a ato cuja realização o juiz
determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público quando sua intervenção
ocorrer como fiscal da ordem jurídica (art. 82, § 1º, do CPC/2015). 4. As despesas com
a realização da perícia devem ser rateadas por ambas as partes quando for
determinada de ofício pelo magistrado, consoante disposição expressa do art. 95 do
CPC/2015 ((REsp 1680167/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

II. Errado

Art. 390, CPC. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada.

§ 1º A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante
com poder especial.

III. Errado

Art. 432, parágrafo único, CPC. Não se procederá ao exame pericial se a parte que
produziu o documento concordar em retirá-lo.

Questão 188. Com relação aos efeitos recursais, assinale a correta:

a) O Efeito obstativo não impede a preclusão da decisão impugnada e, consequentemente, sua
execução definitiva.

b) Efeito suspensivo impede a produção imediata dos efeitos da decisão que se quer impugnar,
mas a regra em nosso sistema é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão.

c) Efeito regressivo estabelece que a decisão proferida no recurso (juízo ad quem) substituirá a
decisão recorrida.

d) Efeito translativo é a possibilidade de o Tribunal julgar matérias de ordem pública, que, por
serem conhecidas de ofício, não prescindem de manifestação da parte.

e) Efeito expansivo não gera a possibilidade de a decisão do recurso atingir matérias não
impugnadas ou de atingir sujeitos que não participaram como partes no recurso.

Comentários

A. Errada

De acordo com a doutrina majoritária, a interposição de recurso obsta, impede a preclusão
temporal, englobando a preclusão máxima, qual seja, o trânsito em julgado.

Assim, durante o trâmite recursal, não teremos preclusão da decisão impugnada, impedindo sua
execução definitiva.



B. Correta

O efeito suspensivo impede a produção imediata dos efeitos da decisão que se quer impugnar,
obstando, assim, a execução provisória.

Contudo, o art. 995 do CPC estabelece a seguinte regra:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou
decisão judicial em sentido diverso.

C. Errada

O efeito regressivo é aquele que autoriza o órgão a quo a rever a decisão recorrida, autorizando
o juízo de retratação. No NCPC, as possibilidades de juízo de retração estão previstas nos artigos
331; 332, §3º; 485, §7º; 1018, §1º; 1021, §2º; 1040, II.

D. Errada

Efeito translativo é a possibilidade de o Tribunal julgar matérias de ordem pública, que, por
serem conhecidas de ofício, prescindem de manifestação da parte.

E. Errada

Vislumbra-se o efeito expansivo quando a decisão for mais abrangente do que a matéria
impugnada (aspecto objetivo) ou atingir sujeitos que não participaram como partes no recurso
(aspecto subjetivo).

Efeito expansivo objetivo

i- interno: Ocorre quando a o julgamento do recurso atinge capítulos não impugnados de
decisão recorrida.

É exceção ao efeito devolutivo horizontal (ou extensão do efeito devolutivo).

Isso ocorre nos capítulos não impugnados que, de alguma forma, dependam dos capítulos
impugnados (relação de prejudicialidade).

Ex1: paternidade é reconhecida em sentença e o réu é condenado a pagar alimentos.

Se o réu recorrer apenas do reconhecimento de paternidade e a sentença for reformada, por
consequência o capítulo referente a alimentos será atingido.

Se não for pai, não precisará pagar alimentos.

ii- externo: Verifica-se quando o julgamento do recurso atinge outros atos processuais que não a
decisão recorrida.

Ex1: É muito comum nos recursos que não possuem efeito suspensivo, uma vez que,
paralelamente ao recurso, o procedimento se desenvolve com uma execução provisória.

Depois, a sentença é anulada ou reformada, atingindo os atos praticados em execução
provisória.



Efeito expansivo subjetivo

O julgamento do recurso atinge sujeitos que não são partes no recurso, mas são partes na
demanda.

Ex1: Os ED interrompem o prazo para recurso tanto para a parte que embargou como para a
outra.

Ex2: caso em que apenas um dos litisconsortes recorre. O julgamento poderá atingir não só o
recorrente, mas também seu litisconsorte.

Art. 1.005.  O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se
distintos ou opostos os seus interesses.

Surgiram duas correntes na doutrina a respeito desse dispositivo:

Veja a posição do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. LITISCONSÓRCIO. EFEITO EXTENSIVO. O
recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvadas as hipóteses
de litisconsórcio unitário, em que se aplica a extensão prevista no art. 509 do CPC.
Precedentes: AgRg no REsp 770.326-BA, DJe 27/9/2010; REsp 827.935-DF, DJe
27/8/2008; REsp 209.336-SP, DJ 26/3/2007; REsp 411.563-PR, DJ 10/5/2004. AgRg no
REsp 908.763-TO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/10/2012 (info
507).

8 - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Questão 189. A Lei 13.812/2019 alterou artigos 83 a 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº 8.069/1990), sendo a interpretação destes padronizada pela Resolução nº 295/2019, do
CNJ.

Sobre a viagem, nacional e internacional, de crianças e adolescentes, é correto afirmar:

a) As viagens em território nacional para menor de 16 anos, desacompanhados dos pais ou
responsáveis, ficam invariavelmente vedadas sem a expressa autorização judicial.

b) Criança ou adolescente necessita de autorização judicial ou autorização expressa do pai ou
mãe que não for viajar, através de documento com firma reconhecida, mesmo se os pais
estiverem presentes no embarque para viajar para fora do país só com um dos pais.

c) Adolescente maior de 16 anos pode viajar dentro do Brasil desacompanhado de pais,
responsável, parente ou qualquer outra pessoa.

d) Criança e adolescente menor de 16 anos pode viajar dentro do território brasileiro
acompanhada de treinador de time maior de idade, será necessária uma autorização expressa do
pai, mãe ou responsável, através de documento com firma reconhecida.

Comentários

A alternativa A está incorreta. Em razão da Resolução nº 295/2019, do CNJ, que padronizou a
interpretação dos arts. 83 a 85 do ECA, as viagens em território nacional para menor de 16 anos,
desacompanhados dos pais ou responsáveis, ficam vedadas sem a expressa autorização judicial,
salvo em caso de viagem para Comarca contígua à da residência do menor de 16 anos e desde
que localizada na mesma unidade federativa ou na mesma região metropolitana; quando o



menor de 16 anos estiver acompanhado de ascendente ou colateral maior de 18 anos, até o
terceiro grau, devendo o parentesco ser comprovado documentalmente; situação em que o
menor de 16 esteja acompanhado de pessoa maior de 18 anos expressamente autorizada por
mãe, pai ou responsável, por meio de escritura pública ou documento particular com firma
reconhecida por semelhança ou autenticidade; menor de 16 anos desacompanhado com
autorização expressa de qualquer de seus genitores ou responsável legal, por meio de escritura
pública ou de documento particular com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade.

A alternativa B é incorreta. A alternativa está correta, exceto ao afirmar que será necessária
autorização com firma reconhecida se os pais estiverem presentes no embarque, uma vez que o
reconhecimento da firma não é necessário.

A alternativa C é correta e deve ser marcada, diante da previsão expressa do art. 83 do ECA e da
inteligência da Resolução nº 295/2019, do CNJ.

A alternativa D é incorreta. De fato, treinador de time pode acompanhar criança ou adolescente
menor de 16 anos em viagem nacional, sendo necessária uma autorização expressa do pai, mãe
ou responsável. Porém o documento de autorização não necessita de firma reconhecida.

Questão 189. Sobre os institutos da adoção, da guarda e família substituta, assinale a alternativa
incorreta:

a) É possível a rescisão de sentença concessiva de adoção se a pessoa não desejava
verdadeiramente ter sido adotada e, após atingir a maioridade, manifestou-se nesse sentido.

b) Nos processos de adoção, não será dada prioridade de tramitação em hipótese alguma.

c) O risco de contaminação pela Covid-19 em casa de acolhimento pode justificar a manutenção
da criança com a família substituta.

d) A ordem cronológica para adoção não tem caráter absoluto.

Comentários

Em relação à matéria de Direitos da Criança e do Adolescente, o aluno deve sempre estar
atualizado com a jurisprudência e com novidades legislativas, nesta questão vamos analisar
novidades de 2020 e 2021 sobre os institutos destacados no enunciado.

A alternativa A está correta. O STJ decidiu nesse sentido em abril de 2021.

É possível, mesmo ante a regra da irrevogabilidade da adoção, a rescisão de sentença
concessiva de adoção ao fundamento de que o adotado, à época da adoção, não a
desejava verdadeiramente e de que, após atingir a maioridade, manifestou-se nesse
sentido.

A interpretação sistemática e teleológica do § 1º do art. 39 do ECA conduz à
conclusão de que a irrevogabilidade da adoção não é regra absoluta, podendo ser
afastada sempre que, no caso concreto, verificar-se que a manutenção da medida não
apresenta reais vantagens para o adotado, tampouco é apta a satisfazer os princípios
da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.

STJ. 3ª Turma. REsp 1892782/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/04/2021
(Info 691).

A alternativa B é incorreta, sendo o gabarito da questão. A Lei 12.955/2014 acrescentou o § 9º
ao art. 47 do ECA, prevendo que, nos processos de adoção, deverá ser dada prioridade de



tramitação aos casos em que o adotando for criança ou adolescente com DEFICIÊNCIA ou com
DOENÇA CRÔNICA.

A alternativa C é correta, diante da pandemia do COVID-19, o STJ decidiu pela a manutenção da
criança com a família substituta diante do risco de contaminação em casa de acolhimento.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) adota a chamada doutrina da proteção
integral (art. 1º da Lei nº 8.069/90), segundo a qual deve-se observar o melhor
interesse da criança.

Ressalvado o risco evidente à integridade física e psíquica, que não é a hipótese dos
autos, o acolhimento institucional não representa o melhor interesse da criança.

A observância do cadastro de adotantes não é absoluta porque deve ser sopesada
com o princípio do melhor interesse da criança, fundamento de todo o sistema de
proteção ao menor.

O risco de contaminação pela Covid-19 em casa de acolhimento justifica a
manutenção da criança com a família substituta.

STJ. 3ª Turma. HC 572854-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
04/08/2020 (Info 676).

A alternativa D é correta. Diante do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, a
ordem cronológica não possui caráter absoluto, nesse sentido também o recente entendimento
do STJ.

A ordem cronológica de preferência das pessoas previamente cadastradas para
adoção não tem um caráter absoluto, devendo ceder ao princípio do melhor interesse
da criança e do adolescente, razão de ser de todo o sistema de defesa erigido pelo
ECA, que tem na doutrina da proteção integral sua pedra basilar.

STJ. 3ª Turma. HC 505730/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em
05/05/2020.

Questão 190. Em relação ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e a
execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional, assinale a
alternativa incorreta:

a) A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na
aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não
atingida a idade de 21 anos.

b) A decisão judicial relativa à execução de medida socioeducativa será proferida após
manifestação da Defensoria Pública.

c) É legal a internação de adolescente gestante ou com o filho em amamentação, desde que
assegurada atenção integral à sua saúde, bem como as condições necessárias para que
permaneça com seu filho durante o período de amamentação.

d) A regra prevista no art. 49, II, do SINASE deve ser aplicada de acordo com o caso concreto,
observando-se as situações específicas do adolescente, do ato infracional praticado, bem como
do relatório técnico e/ou plano individual de atendimento.

Comentários



A alternativa A está correta. A jurisprudência entende que deve ser permitido o cumprimento da
liberdade assistida até os 21 anos, assim como ocorre com a internação e a semiliberdade.

Súmula 605-STJ: A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de
ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na
liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.

O STF possui o mesmo entendimento manifestado na Súmula 605 do STJ.

Ressalta-se que em 2020 o STJ exarou entendimento de que é válida a extinção de medida
socioeducativa de internação quando o juízo da execução, ante a superveniência de
processo-crime após a maioridade penal, entende que não restam objetivos pedagógicos em sua
execução .10

A alternativa B está incorreta, sendo o gabarito. A alternativa não está de acordo com o art. 51
do SINASE, uma vez que não contemplou a manifestação do Ministério Público, que é necessária
para a que a decisão judicial seja proferida e é considerada direito individual do adolescente.

A alternativa C está correta, o STJ emitiu tal entendimento em decisão recente, confira:

Não há impeditivo legal para a internação de adolescente gestante ou com filho em
amamentação, desde que seja garantida atenção integral à saúde do adolescente,
além de asseguradas as condições necessárias para que a adolescente submetida à
execução de medida socioeducativa de privação de liberdade permaneça com o seu
filho durante o período de amamentação (arts. 60 e 63, §2º da Lei nº 12.594/12
SINASE).

STJ. 5ª Turma. HC 543279-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
10/03/2020 (Info 668)

A alternativa D está correta.

A Lei nº 12.594/2012 (Lei do SINASE) prevê que é direito do adolescente submetido
ao cumprimento de medida socioeducativa "ser incluído em programa de meio aberto
quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade,
exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à
pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em Unidade mais próxima de seu
local de residência".

O simples fato de não haver vaga para o cumprimento de medida de privação da
liberdade em unidade próxima da residência do adolescente infrator não impõe a sua
inclusão em programa de meio aberto, devendo-se considerar o que foi verificado
durante o processo de apuração da prática do ato infracional, bem como os relatórios
técnicos profissionais.

A regra prevista no art. 49, II, do SINASE deve ser aplicada de acordo com o caso
concreto, observando-se as situações específicas do adolescente, do ato infracional
praticado, bem como do relatório técnico e/ou plano individual de atendimento.

STJ. 6ª Turma. HC 338517-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 17/12/2015 (Info
576).

10 STJ. 6ª Turma. HC 551319-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 12/05/2020 (Info 672).



Questão 191. (MPE-SP – Promotor de Justiça – SP/2015) Nos termos da Lei n° 8.069/90 (ECA):

I- O compromisso de ajustamento de conduta pode ser tomado por qualquer dos legitimados
para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos afetos à infância e juventude.

II- O compromisso de ajustamento de conduta pode ser tomado apenas pelo Ministério Público.

III- Na ação cível ajuizada em defesa de interesse individual indisponível, uma vez configurado o
descumprimento da obrigação, a multa diária imposta ao réu, liminarmente ou na sentença,
reverte em favor do autor (menor).

IV- As multas não recolhidas até trinta dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas
através de execução promovida pelo Ministério Público, em ação própria.

Está correto apenas o contido em:

a) II, III e IV.

b) II e III.

c) IV.

d) I e IV.

e) Todos os itens estão incorretos.

Comentários

Assertivas I e II – O compromisso de ajustamento de conduta poderá ser firmado pelos órgãos
públicos legitimados à propositura da ação civil pública (art. 211 do Estatuto), constituindo-se em
título executivo extrajudicial.

Assertiva III – o valor referente à multa imposta se converterá em favor do fundo vinculado ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 214 do Estatuto).

Assertiva IV – a exigência da multa ocorrerá nos mesmos autos pelo Ministério Público, facultada
igual iniciativa aos demais legitimados.

Alternativa Correta: letra E. Todos os itens estão incorretos.

Questão 192. (MPE-SP – Promotor de Justiça – SP/2015) Nos termos da Lei n° 8.069/90 (ECA),
entre outras funções, compete ao Ministério Público:

I- Instaurar procedimentos administrativos.

II- Instaurar sindicâncias.

III- Determinar a instauração de inquérito policial.

IV- Impetrar habeas corpus.

V- Impetrar mandado de injunção.

Está correto apenas o contido em:

a) I, II, III e IV.

b) II, III, IV e V.

c) III e IV.

d) II e III.

e) Todos os itens estão corretos.



Comentários

Assertivas I, II e III – Poderá o Promotor de Justiça instaurar procedimentos administrativos e
sindicâncias. A respeito da diferenciação entre inquérito civil, sindicância e procedimento
administrativo, Marcus Paulo Queiroz Macedo (Manual do Promotor de Justiça –Teoria e Prática –
Editora Juspodivm), destaca que, “no caso de sindicância, parece estar nítido” no inciso VII do
art. 201 “que ela se relaciona a questões meramente criminais”. Quanto “ao inquérito civil
previsto no art. 201, V, do ECA e o procedimento administrativo stricto sensu previsto no inciso VI
deste mesmo artigo, não há qualquer diferenciação ontológica entre ambos, confundindo-se,
portanto, os institutos. Ao mesmo tempo, também poderá o Promotor de Justiça determinar a
abertura de inquérito policial.

Assertivas IV e V – poderá o Promotor de Justiça valer-se dos remédios constitucionais para a
tutela dos interesses de crianças e de adolescentes, como o mandado de segurança, o habeas
corpus e o mandado de injunção, entre outras possibilidades.

Alternativa Correta: letra “E”: Todas as atribuições indicadas nas assertivas constam do rol do art.
201 do ECA.

Questão 193. (MPE-SP – Promotor de Justiça – SP/2015) Assinale qual das alternativas abaixo é a
correta:

a) As atribuições acometidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ao Ministério
Público são exaustivas.

b) Compete ao Ministério Público, com exclusividade, a promoção e o acompanhamento das
ações socioeducativas para apuração de prática de atos infracionais atribuídos a crianças e a
adolescentes.

c) Cabe exclusivamente ao Ministério Público a legitimidade para ajuizar qualquer procedimento
da competência da Justiça da Infância e da Juventude.

d) Compete ao Ministério Público promover a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a
prestação de contas dos tutores, curadores e administradores de bens de crianças e
adolescentes.

e) Cabe exclusivamente ao Ministério Público a instauração do inquérito civil e o ajuizamento da
ação civil pública na defesa dos interesses individuais e coletivos de crianças e adolescentes.

Comentários

Alternativa A: as atribuições do Ministério Público, previstas no art. 201 do Estatuto, são
exemplificativas. Por exemplo, a fiscalização de entidades de atendimento não está lá indicada.

Alternativa B: compete ao Ministério Público a propositura e o acompanhamento do
procedimento destinado a apurar o ato infracional praticado por adolescente, pois, não há
possibilidade de ser promovida ação socioeducativa em face de criança.

Alternativa C: os procedimentos de competência da Vara da Infância e da Juventude não são de
titularidade exclusiva do Ministério Público, com exceção do que for destinado à apuração do ato
infracional. Poderão ser ajuizados pelo interessado, como, por exemplo, no caso de tutela no
caso de criança ou adolescente em situação irregular, ou mesmo por outro legitimado em caso
de ação civil pública.

Alternativa “D”: em conformidade com o art. 201, IV, do Estatuto, constitui atribuição do
Promotor de justiça promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização e a



inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer
administradores de bens de crianças e adolescentes em situação de risco. Interessante que o
Estatuto não mais exige a inscrição de hipoteca legal para a tutela testamentária, exigindo o
Código Civil apenas a caução, que poderá ser dispensada se reconhecida a idoneidade do tutor
indicado.

Alternativa E: o ajuizamento de ação civil pública, na defesa de interesses difusos, coletivos e
individuais de crianças e de adolescentes é de legitimidade daqueles indicados no rol do art. 5º
da Lei nº 7.347/1985. No que tange ao inquérito civil, contudo, o Ministério Público tem a sua
titularidade exclusiva.

Alternativa correta: letra D.

Questão 194. (FCC – Promotor de Justiça – PE/2014) Segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente, compete ao Ministério Público:

a) nos processos e procedimentos em que for parte, ter vista dos autos posteriormente às demais
partes, na defesa dos direitos e interesses previstos no Estatuto.

b) homologar a remissão para exclusão do processo de apuração de ato infracional.

c) representar ao juízo visando a aplicação de penalidades por infrações cometidas contra as
normas de proteção à infância e à juventude.

d) promover, desde que por solicitação do interessado, a inscrição de hipoteca legal de bens de
crianças e adolescentes em caso de falta dos pais ou responsável.

e) requerer à autoridade judiciária medidas que interrompam as irregularidades constatadas na
fiscalização de entidades de atendimento, haja vista que não pode adotar de pronto medidas
administrativas para saná-las.

Comentários

Alternativa A: incorreta. Sendo parte no processo, o Ministério Público não terá vista
posteriormente às partes, tal como ocorreria se atuasse como fiscal da ordem jurídica.

Alternativa B: incorreta. A homologação da remissão, como forma de exclusão do processo, será
realizada pela autoridade judiciária que, se não concordar, promoverá o procedimento ao
Procurador Geral de Justiça.

Alternativa C. Entre outras atribuições, deverá o Promotor de Justiça representar ao juízo visando
a aplicação de penalidades administrativas cometidas contra as normas de proteção à infância e à
juventude. Como se sabe, o Estatuto adotou um verdadeiro sistema de responsabilização, ao
tipificar infrações administrativas e crimes.

Alternativa D: incorreta. Não há mais a exigência da inscrição de hipoteca legal. E mesmo que
ainda houvesse, não haveria necessidade de solicitação do interessado.

Alternativa E: incorreta. O juiz poderá adotar, de pronto, as medidas administrativas tendentes a
sanar eventuais irregularidades. Poderá, ainda, iniciar, de ofício, o procedimento destinado à
apuração de tais irregularidades.

Alternativa correta: letra C.



Questão 195. (MPE – PR – Promotor de Justiça – MPE – PR/2019) Entre as garantias de
prioridade estabelecidas expressamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4°,
parágrafo único, da Lei n. 8.069/90), não há previsão de:

a) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.

b) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.

c) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância
e à juventude.

d) Viabilização prioritária de formas alternativas de participação, ocupação e convívio com as
demais gerações.

e) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.

Comentários

Alternativa “d”: a conduta não está prevista entre as hipóteses compreendidas pela garantia de
prioridade (art. 4º, parágrafo único, Estatuto).

Alternativa correta: letra “d”.

Questão 196. (Cespe – Promotor de Justiça – MPE – RR/2017) De acordo com os princípios
orientadores do direito da criança e do adolescente, em favor deles deve ser dada primazia em
todas as esferas de interesse, seja no campo judicial, extrajudicial, administrativo, social ou
familiar. Tal tratamento não comporta questionamentos ou ponderações, pois foi essa a escolha
nacional por meio do legislador constituinte. De acordo com a doutrina, tal primazia
corresponde ao princípio

a) da municipalização.

b) da prevenção especial.

c) da prioridade absoluta.

d) do interesse superior da criança e do adolescente.

Comentários

Alternativa “C”: correta. O princípio da prioridade absoluta encampa a necessidade de se adotar
a tese de que a criança e o adolescente constituem a primazia das primazias, na preferência entre
todas, da família, da sociedade e do Estado. A propósito, vide o art. 227, caput da Constituição
Federal. Alternativa correta: letra “C”.

Alternativa correta: letra C.

Questão 197. (MPE – RO – Promotor de Justiça – MPE – RO/2017) A legislação brasileira, no que
se refere ao tratamento dispensado à criança e ao adolescente, passou por diferentes períodos,
marcados, cada um, por concepções distintas. A partir disso, é CORRETO afirmar:

a) No período que antecedeu a Constituição Federal de 1988, a legislação garantia à criança e ao
adolescente direitos fundamentais, embasados no princípio do melhor interesse.

b) Com a vigência da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente e
da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, todos aqueles que não atingiram
os dezoito anos passam a ser considerados sujeitos de direitos, prioridade absoluta e pessoas em
fase especial de desenvolvimento.



c) A doutrina da situação irregular vigorou até a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do
Adolescente.

d) A partir do Código Penal de 1890, a idade da responsabilidade penal vem fixada em dezoito
anos.

e) A Declaração dos Direitos da Criança é o primeiro documento internacional com força cogente
para os países firmatários.

Comentários

Alternativa “A”: incorreta. Anteriormente à Constituição Federal, vigia o princípio da situação
irregular, pela qual o menor era considerado um objeto de proteção, motivo da incorreção da
alternativa.

Alternativa “B”: correta. A Constituição Federal de 1988 foi o divisor de águas no âmbito interno,
pois, a partir de então, introduziu-se o Direito da Criança e do Adolescente e a concepção da
doutrina da proteção integral, o que foi consolidado com o Estatuto da Criança e do Adolescente
e com a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU. Deste conjunto, tem-se que os
menores de dezoito anos foram considerados crianças e adolescente, sujeitos de direitos.

Alternativa “C”: incorreta. A doutrina da situação irregular teve sua duração, no âmbito interno,
até o advento da Constituição Federal.

Alternativa “D”: incorreta. O Código Penal de 1890 não fixava a responsabilidade penal aos
dezoito anos. Na verdade, o seu art. 27 estabelecia que não serem criminosos os menores de
nove anos completos, bem como os maiores de nove e menores de catorze, que atuarem sem
discernimento.

Alternativa “E”: incorreta. A Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, teve sua importância
no contexto da infância, principalmente por encampar a doutrina da proteção integral. Contudo,
padecia de um problema: não tinha força cogente, o que obrigou a aprovação, posteriormente,
da Convenção sobre os Direitos da Criança, que tinha tal característica.

Alternativa correta: letra “B”.

Questão 198. (MPE-SP – Promotor de Justiça – SP/2015) Nos termos da Constituição Federal, o
direito a proteção especial à criança, ao adolescente e ao jovem deve abranger, dentre outros,
os seguintes aspectos:

I- Garantia de inimputabilidade aos menores de dezoito anos, que ficarão sujeitos às normas da
legislação especial.

II- Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem
dependente de entorpecentes e drogas afins.

III- Proibição de quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação e igualdade de direitos
e qualificações em relação aos filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção.

IV- Aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência
materno-infantil.

V- Estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos
termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou
abandonado.

Está correto apenas o contido em:



a) I, III e V.

b) II e IV.

c) I, II e III.

d) II e V.

e) II, III, IV e V.

Comentários

Assertiva I – incorreta. A garantia de inimputabilidade penal está prevista no art. 228 da
Constituição, e não entre as normas de proteção especial indicadas no parágrafo terceiro do art.
227.

Demais assertivas: estão todas indicadas no § 3º, do art. 227, da Constituição Federal.

Alternativa Correta: letra “D”: as assertivas II e V estão corretas.

Questão 199. (MPE-SP – Promotor de Justiça – SP/2015) Nos termos da Lei n° 8.069/90 (ECA),
entre outras funções, compete ao Ministério Público:

I. Instaurar procedimentos administrativos.

II. Instaurar sindicâncias.

III. Determinar a instauração de inquérito policial.

IV. Impetrar habeas corpus.

V. Impetrar mandado de injunção.

Está correto apenas o contido em:

a) I, II, III e IV.

b) II, III, IV e V.

c) III e IV.

d) II e III.

e) Todos os itens estão corretos.

Comentários

Alternativa correta: letra “e”: Todas as atribuições indicadas nas assertivas constam do rol do art.
201 do ECA.

Questão 200. (MPE-SP – Promotor de Justiça – SP/2015) Assinale qual das alternativas abaixo é a
correta:

a) As atribuições acometidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ao Ministério
Público são exaustivas.

b) Compete ao Ministério Público, com exclusividade, a promoção e o acompanhamento das
ações socioeducativas para apuração de prática de atos infracionais atribuídos a crianças e a
adolescentes.

c) Cabe exclusivamente ao Ministério Público a legitimidade para ajuizar qualquer procedimento
da competência da Justiça da Infância e da Juventude.



d) Compete ao Ministério Público promover a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a
prestação de contas dos tutores, curadores e administradores de bens de crianças e
adolescentes.

e) Cabe exclusivamente ao Ministério Público a instauração do inquérito civil e o ajuizamento da
ação civil pública na defesa dos interesses individuais e coletivos de crianças e adolescentes.

Comentários

Alternativa “d”: em conformidade com o art. 201, IV, do Estatuto, constitui atribuição do
Promotor de justiça promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização e a
inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer
administradores de bens de crianças e adolescentes em situação de risco. Interessante que o
Estatuto não mais exige a inscrição de hipoteca legal para a tutela testamentária, exigindo o
Código Civil apenas a caução, que poderá ser dispensada se reconhecida a idoneidade do tutor
indicado.
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