


 

 

 

Olá, pessoal! Tudo bem? 
 
Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e do 
Estratégia OAB. Além disso, sou professor de Direito Processual Civil, Direito 
Eleitoral e Direitos Humanos.  
 
Instagram: www.instagram.com/proftorques 
E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br 
 
Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas! 

 
Em nome dos nossos professores, gostaria de lhes apresentar o e-book "200 questões que serão cobradas 
nos próximos concursos de Defensorias". Elaborado com muito carinho e cuidado por nós, você terá uma 
visão das nossas apostas para os próximos concursos da área. 
 
Aproveito, ainda, para informá-los de que, no dia 18/04, às 20h, nós iremos realizar uma semana especial 
voltada a concursos de Defensoria Pública. Nela, nossos professores irão tratar somente sobre os temas 
mais quentes e que, segundo eles, estarão presentes nas próximas provas da nossa área. 
 
Anote na agenda: 18/04/22, às 20h. 
 
Para ficar por dentro de tudo e receber as notícias em primeira mão, clique no botão abaixo e participe do 
nosso Canal: 

 

                                                                                        

Vamos mantê-los informados em primeira mão! 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 

  

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://t.me/estrategiadpe
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200 QUESTÕES OBJETIVAS PARA DEFENSORIAS  

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: 
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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 
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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. 



 

 

 

 

 

 PAGE 
132 

 

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.  
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“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. 
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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. 
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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. 
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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. 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 
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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 9. 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 
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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 10. 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 
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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 11. 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 
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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 12. 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. 
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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 13. 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. 
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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 
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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 14. 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 
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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 15. 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, 



 

 

 

 

 

 PAGE 
132 

 

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 16. 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 
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constitucionalidade, considerado o caso concreto” (STF, AI-AgR nº 223.494, Rel. Min. 
Marco Aurélio, J. 15.12.1998, DJU 07.05.1999).   

Questão 17. 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 
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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 18. 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 19. A competência para legislar sobre previdência social dos servidores públicos é: 

a) Exclusiva. 

b) Privativa. 

c) Administrativa. 

d) Comum. 

e) Concorrente. 
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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 20. 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. 
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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 21. 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. 
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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 22. 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.  
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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 23. 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.   
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Destarte, o candidato deve assinalar a alternativa E. 

Questão 24. 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 25. 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 
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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”1. Dessa forma, observe que a Centralização ocorre pela execução de tarefas da 
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 26. Sobre as agências reguladoras, marque a alternativa incorreta: 

 

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

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. 
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Gabarito: D 

Questão 27. 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.  

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.  

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20ADMINISTRATIVO'.mat.#TIT14TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20ADMINISTRATIVO'.mat.#TIT14TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20ADMINISTRATIVO'.mat.#TIT14TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20ADMINISTRATIVO'.mat.#TIT14TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20ADMINISTRATIVO'.mat.#TIT14TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20ADMINISTRATIVO'.mat.#TIT21TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20ADMINISTRATIVO'.mat.#TIT21TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20ADMINISTRATIVO'.mat.#TIT21TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20ADMINISTRATIVO'.mat.#TIT21TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20ADMINISTRATIVO'.mat.#TIT21TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20ADMINISTRATIVO'.mat.#TIT22TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20ADMINISTRATIVO'.mat.#TIT22TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20ADMINISTRATIVO'.mat.#TIT22TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20ADMINISTRATIVO'.mat.#TIT22TEMA0
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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 28. 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. 
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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. 

 

2 STF. Plenário. RE 842846/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/2/2019 (repercussão geral) (Info 932). 
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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 responderia3. Ex.: Sujeito que se 
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 

 

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

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 
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. 
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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 29. 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 
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pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público 
e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros. 

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 30. 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. 
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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 31. 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 32. De acordo com a Constituição da República, são bens federais, exceto: 
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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; 
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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 33. 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. 
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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 34. 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: 
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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 35. 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 
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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 36. 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 
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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 37. 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. 
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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 

 

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

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7797457
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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 38. 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 

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. 



 

 

 

 

 

 PAGE 
132 

 

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 39. 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. 
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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 40. 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 
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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. 
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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 41. 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. 
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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 42. 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. 
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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 43. 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. 
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Item III – Correto – Trata-se da redação do art. 40, §18, incluído pela EC nº 103/2019. 

Questão 44. 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 
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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 45. 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. 
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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 

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 46. 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. 
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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 



 

 

 

 

 

 PAGE 
132 

 

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 47. 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 
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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 48. 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 
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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) 

3 - DIREITO PENAL  

Questão 49. 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. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=ROMS48266
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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. 
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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 50. 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: 
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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. 
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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 51. 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 
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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 52. 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 
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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 53. 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. 
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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 54. 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. 



 

 

 

 

 

 PAGE 
132 

 

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) 
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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 55. 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 
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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 56. 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; 
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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: 
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a) mediante concurso de 2 (dois) ou mais agentes; (...). 

Questão 57. 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:  
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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 58. 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. 
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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 
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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 59. 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 
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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 60. 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, 
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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. 
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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 61. 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 
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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 62. 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. 
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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 63. 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. 
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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 
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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 64. 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 
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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 65. 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 
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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 66. 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 
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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 67. 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 
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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, 
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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 68. 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; 
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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 69. 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. 
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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. 
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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 70. 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 
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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 71. 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; 
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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 72. 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 



 

 

 

 

 

 PAGE 
132 

 

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) 
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Questão 73. 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. 
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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 74. 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; 
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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 75. 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. 
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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 76. 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. 
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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” 
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4 - DIREITO PROCESSUAL PENAL  

Questão 77. A respeito das normas processuais penais no tempo, assinale a alternativa verdadeira: 

a) A norma processual penal, ainda que possua conteúdo de direito material (direito penal) será 
regida pelo princípio da aplicação imediata. 

b) Às normas processuais penais no tempo, aplica-se o princípio do lex fori. 

c) A norma processual penal será regida pela regra da aplicação imediata, não podendo, em 
nenhuma hipótese, retroagir para beneficiar o réu. 

d) A norma processual penal mista ou híbrida será aplicada conforme as regras de direito penal, 
podendo, inclusive, retroagir se for mais benéfica ao réu. 

e) O sistema da unidade processual foi adotado, como regra, no Brasil para a aplicação das normas 
processuais penais no tempo. 

Comentários 

a) Falsa. A norma processual penal com conteúdo de direito material não é regida pelo princípio 
da aplicação imediata, será regida pelas regras do direito penal. 

b)Falsa. O princípio do lex fori não é utilizado na aplicação das normas processuais penais no 
tempo, este princípio está relacionado ao princípio da territorialidade (lei do foro). 

c) Falsa. A questão se tornou falsa ao afirmar que a norma processual penal não pode retroagir, 
em nenhuma hipótese, para beneficiar o réu. É possível retroagir se for uma norma processual 
penal material ou mista. 

d) Verdadeira. A norma processual penal mista ou híbrida é aplicada conforme as regras do direito 
penal por possuir um conteúdo essencialmente material, apesar de ser capitulada como norma 
processual penal. 

e) Falsa. O sistema da unidade processual não foi o adotado pela sistemática processual. O sistema 
adotado no Brasil é o sistema de isolamento dos atos processuais. 

Questão 78. Com base no Código de Processo Penal e no entendimento dos tribunais superiores 
a respeito da Lei Processual Penal no Espaço, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O STF entendeu pela revogação ou não recepção da Lei de Imprensa, portanto, nessa matéria 
deve-se aplicar as regras processuais do Código de Processo Penal. 
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b) Os crimes contra a segurança nacional deveriam ser julgados pelo TSN, como este tribunal foi 
extinto, os julgamentos desses crimes, segundo a CF/88, competem à Justiça Federal. 

c) As figuras do agente diplomático e do cônsul possuem imunidade e não se submetem à lei 
processual penal brasileira, entretanto, essa imunidade não é extensível a seus familiares. 

d) Aos crimes de responsabilidade do Presidente da República não se aplica diretamente o Código 
de Processo Penal. 

e) O Código de Processo Penal adotou, como regra, o princípio da territorialidade quanto a lei 
processual penal no espaço. 

Comentários 

a) Correta. Na ADPF nº 130 o STF entendeu pela revogação ou não recepção da Lei de Imprensa. 
Dessa forma, deve-se aplicar os dispositivos do CPP, o próprio Art. 1º, V, do CPP aponta para a 
ADPF: Os processos por crimes de imprensa.         (Vide ADPF nº 130) 

b) Correta. Os crimes contra a segurança nacional, por serem crimes políticos, são processados e 
julgados na Justiça Federal conforme Art. 109, IV, da CF/88: 

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços 
ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas 
as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 

c) INCORRETA. Duas observações devem ser feitas nessa alternativa (ambas decorrentes das 
Convenções de Viena de 1961 e de 1963): 

A imunidade do agente diplomático é extensível aos familiares 

A imunidade do cônsul é para atos praticados no exercício da função. 

d) Correta. Parte da doutrina afirma que os crimes de responsabilidade são, em verdade, infrações 
político-administrativas. 

Os crimes de responsabilidade não julgados pela Justiça e sim por um órgão do Poder Legislativo, 
no âmbito federal, cabe ao Senado Federal. 

O processamento desses crimes possui um regramento próprio. 

e) Correta. É o que diz o Art. 1, caput, do CPP. 

Questão 79. Assinale a alternativa que VIOLA o princípio do juiz natural: 
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a) Previsão de órgão colegiado em primeiro grau de jurisdição para processo e julgamento por 
crimes praticados por organizações criminosas. 

b) Convocação de juízes de primeiro grau para compor órgão julgador do respectivo tribunal. 

c) A realização de tribunais ex post facto. 

d) A redistribuição de processos pela instalação de novas varas. 

e) A previsão de que ninguém será processado e julgado senão pela autoridade competente. 

Comentários 

a) Verdadeira. É cabível a previsão de órgão colegiado de primeiro grau para processo e 
julgamento de crimes de organizações criminosas e tal previsão não viola o juiz natural (trata-se 
de especialização). 

b) Verdadeira. A convocação de juízes de primeiro grau para compor órgão do respectivo tribunal 
não viola o princípio do juiz natural. Informativo 814 do STF: 

PRIMEIRA TURMA 

Câmara de tribunal de justiça composta por juízes de 1º grau - 2 

Não viola o princípio do juiz natural o julgamento de apelação por órgão colegiado 
presidido por desembargador, sendo os demais integrantes juízes convocados. Com 
base nessa orientação, a Primeira Turma, por maioria, julgou extinto o “writ” sem 
resolução do mérito. Assentou a inadequação da via processual, por se tratar de 
“habeas corpus” substitutivo de recurso ordinário, impetrado contra acórdão do STJ — 
v. Informativo 801. A Turma tampouco concedeu a ordem de ofício. Consignou que a 
convocação excepcional e transitória de juízes de primeiro grau para fazer frente ao 
excessivo número de processos e substituir desembargadores nas câmaras julgadoras, 
com respaldo em lei específica, não caracterizar ofensa ao princípio do juiz natural. Ao 
contrário, essa solução, longe de caracterizar a criação de juízos de exceção ou “ad 
hoc”, teria a virtude de tentar concretizar uma prestação jurisdicional célere e efetiva, 
em plena conformidade com a garantia constitucional da razoável duração do processo 
(CF, art. 5º, LXXVIII). Ou seja, não vulnera as garantias fundamentais do processo, 
especialmente porque observados critérios objetivos e com expressa autorização legal. 
Vencidos os Ministros Marco Aurélio (relator) e Edson Fachin que concediam a ordem 
de ofício. 
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HC 101473/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, 
16.2.2016. (HC-101473) 

c) FALSA. Essa é a alternativa a ser marcada pois VIOLA o princípio do juiz natural.  
Os tribunais post facto são criados após a prática de determinado fato para julgamento de 
determinadas condutas, são, em resumo, tribunais de exceção. 

d) Verdadeira. Não ofende o princípio do juiz natural a redistribuição de processos por instalação 
de novas varas. 

e) Verdadeiro. Não viola o princípio do juiz natural. Pelo contrário, é uma das garantias decorrentes 
do princípio do juiz natural ser processado e julgado pela autoridade competente. 

Questão 80. Assinale a alternativa verdadeira. 

a) A vedação a autoincriminação coercitiva garante que ninguém será obrigado a fornecer padrões 
grafotécnicos para a perícia. 

b) A busca da verdade real foi utilizada como fundamento para fundamentar a possibilidade de 
condução coercitiva de investigados. 

c) A autoridade policial pode, quando necessário a investigação criminal, determinar a colheita de 
padrões genéticos (exame de DNA), ainda que o investigado não concorde. 

d) A identificação do perfil genético será armazenada até a absolvição ou até o término do 
cumprimento de pena do réu. 

e) A autoridade policial poderá requisitar diretamente informações do Banco Nacional 
Multibiométrico e de Impressões Digitais. 

Comentários 

a) VERDADEIRA. A vedação a autoincriminação coercitiva garante que ninguém está obrigado a 
fornecer os seus padrões de grafia (escrita) para a realização de perícia grafotécnica. 

b) Falsa. A condução coercitiva de pessoas para fins de investigação, segundo o STF, em razão da 
vedação da autoincriminação, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 

c) Falsa. O delegado de polícia não pode determinar a realização de exame de DNA da forma 
como é tratada na alternativa 

d) Falsa. O prazo de armazenamento, se o acuso requerer, será limitado a 20 anos. 
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Art. 7 - A, II da Lei nº 12.037 (Lei de identificação criminal) - no caso de condenação do 
acusado, mediante requerimento, após decorridos 20 (vinte) anos do cumprimento da 
pena.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

e) Falsa. O acesso a informações do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será 
concedido mediante autorização judicial: 

Art. 7 – C, § 11. A autoridade policial e o Ministério Público poderão requerer ao juiz 
competente, no caso de inquérito ou ação penal instaurados, o acesso ao Banco 
Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

Questão 81. A respeito da aplicação da lei processual penal, assinale a alternativa verdadeira: 

a) A lei processual penal pura não admite a aplicação de analogia. 

b) A lei processual penal admite a suplementação dos princípios gerais de direito. 

c) Não se aplica a lei processual penal o princípio do tempus regit actum. 

d) De acordo com o CPP, aplica-se a lei processual penal vigente à época em que a conduta 
criminosa foi praticada, independentemente de quando venha a ser consumado o resultado. 

e) A lei processual penal mais nova, se benéfica ao réu, deverá retroagir. 

Comentários 

a) Falsa. A lei processual penal admite a realização de analogia. 

b) Verdadeira. A lei processual penal admite a suplementação dos princípios gerais de direito. O 
CPP prevê, em ser art. 3, a possibilidade de suplementação pelos princípios gerais de direito: 

Art. 3o  A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, 
bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. 

c) Falsa. Em outras palavras, o “tempo rege o ato”, é aplicado ao processo penal brasileiro. Ou 
seja, aplica-se a lei processual penal do momento em que o ato está sendo realizado. 

d) Falsa. De acordo com o CPP, vigora no processo penal o princípio da aplicação imediata 
(tempus regit actum). 
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e) Falsa. No processo penal a lei processual não retroage para beneficiar o réu, salvo se se tratar 
de norma processual mista, híbrida ou heterotópica. 

Questão 82. A respeito dos princípios processuais penais, assinale a alternativa verdadeira: 

a) O princípio do juiz natural impede o instituto do desaforamento no processo penal. 

b) O princípio da vedação das provas ilícitas impede a realização de apreensão de drogas em 
residência alheia quando existentes fundadas razões que indiquem a prática de tráfico de drogas 
no local. 

c) O princípio da identidade física do juiz possui como subprincípio a oralidade. 

d) O princípio do duplo grau de jurisdição é expresso na Constituição Federal. 

e) O princípio da legalidade no direito processual penal impede a aplicação analogia. 

Comentários 

a) Falsa. O princípio do juiz natural não impede o desaforamento no processo penal. O 
desaforamento no processo penal brasileiro pode ser realizado, de forma excepcional, visando 
garantir que o julgamento ocorra sem influências externas. A competência para o julgamento 
continua sendo do Tribunal do Júri, não há que se falar em tribunal de exceção, haverá apenas a 
mudança do local do julgamento. 

b) Falsa. Nas circunstâncias descritas no enunciado (fundadas razões) possibilita o ingresso forçado 
em residência alheia. 

c) VERDADEIRA. O princípio da identidade física do juiz possui como subprincípio a oralidade. Em 
que pese não constar na afirmativa, a imediatidade também é subprincípio da identidade física do 
juiz. 

d) Falsa. O princípio do duplo grau de jurisdição não é expresso na Constituição Federal de 1988. 
Trata-se de princípio implícito. 

e) Falsa. O princípio da legalidade não veda a aplicação de analogia no direito processual penal. 

Questão 83. Considerando os princípios do direito processual penal, assinale a alternativa 
verdadeira: 

a) A doutrina dos frutos da árvore envenenada não é aplicada em caso de prova produzida de 
boa-fé pela Polícia Judiciária. 
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b) De acordo com o princípio do impulso oficial, desde de antes de iniciada a ação penal, o juiz e 
auxiliares da justiça deverão zelar pela tramitação do processo. 

c) Em razão do princípio da legalidade, não se admite no processo penal provas não previstas no 
CPP. 

d) A confissão do acusado não dispensa a realização de prova pericial, caso a infração deixe 
vestígios. 

e) O princípio da paridade de armas (par condicio) não é aplicado ao processo penal brasileiro. 

Comentários 

a) Falsa. O ordenamento jurídico brasileiro não aceita a teoria da boa-fé de produção de provas 
no processo penal como exceção a teoria dos frutos da árvore envenenada (teoria das provas 
ilícitas por derivação). 

b) Falsa. O princípio do impulso oficial tem aplicação a partir de iniciada a ação penal. 

c) Falsa. O CPP admite a produção das provas inominadas em razão do princípio da liberdade 
probatória (desde que não se trate de prova ilícita). 

d) VERDADEIRA. A prova pericial deverá ser produzida sempre que a infração deixar vestígios, 
não podendo ser dispensada mesmo em caso de confissão do acusado. 

Art. 158.  Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de 
delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 

e) Falsa. O princípio da paridade de armas (par condicio) é aplicado ao processo penal brasileiro 
em razão da adoção do sistema acusatório pela CF/88. 

Questão 84. Com base nos seus conhecimentos de provas no processo penal, assinale a alternativa 
verdadeira: 

a) Em decorrência do princípio do livre convencimento motivado, pode o juiz valorar uma prova 
ilícita desde que fundamente a utilização dessa prova. 

b) A confissão do acusado, conhecida como rainha das provas, afasta a necessidade de exame 
pericial quando a infração deixar vestígios. 

c) A teoria dos frutos da árvore envenenada não é absoluta. 
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d) Em cumprimento ao princípio do devido processo legal, os meios de prova precisam estar 
especificados em lei para serem utilizados. 

e) Quando se tratar de fatos relacionados a crimes hediondos pode o delegado de polícia 
determinar de imediato a interceptação das comunicações telefônicas, devendo o juiz ser 
imediatamente comunicado e os autos remetidos ao juízo no prazo de 12 horas. 

Comentários 

a) Falso. A prova ilícita deve ser desentranhada dos autos, não podendo ser valorada pelo juiz. O 
princípio do livre convencimento motivado não é suficiente para valorar prova ilícita. 

b) Falso. Quando a infração deixar vestígios é necessário a realização de exame pericial. A 
confissão do acusado (antigamente chamada de rainha das provas) não é suficiente para afastar a 
necessidade de exame pericial. Vejamos o que diz o Art. 158 do CPP: 

Art. 158.  Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de 
delito, direto ou indireto, não podemdo supri-lo a confissão do acusado. 

c) Verdadeira. A teoria dos frutos da árvore envenenada é mitigada diante de determinados casos 
excepcionais, o próprio código de processo penal excepciona a casos em que provas derivadas 
podem vir a ser utilizadas e não serão consideradas ilícitas. Vejamos o Art. 157 do CPP § 1º: 

§ 1º  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.  (Incluído pela Lei nº 
11.690, de 2008) 

d) Falso. Outros meios de prova que não estejam especificados em lei (provas inominadas) podem 
vir a ser utilizados, desde que não sejam ilícitas ou ilegítimas. 

e) Falso. Não existe tal previsão. Há uma previsão semelhante quando se tratar de crimes 
relacionados a tráfico de pessoas, ainda assim, não se admite interceptação das comunicações 
telefônicas, apenas informações de sinais (localização) das pessoas envolvidas. 

Questão 85. Com base na aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço, assinale a 
alternativa FALSA: 

a) O Código de Processo Penal adota o princípio da aplicação imediata dos atos processuais. 

b) O Código de Processo Penal, quanto a aplicação da lei processual penal no espaço, adota o 
princípio do lex fori. 
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c) Os agentes diplomáticos possuem imunidade diplomática processual penal. 

d) Os crimes de responsabilidade praticados pelo Presidente da República serão processados e 
julgados perante o STF. 

e) Em caso de norma processual penal mista ou híbrida, aplica-se a mesma regra para as normas 
de direito penal material quanto a sua aplicação no tempo, logo, pode retroagir para beneficiar o 
réu. 

Comentários 

a) Verdadeira. O Código de Processo Penal adota o princípio da aplicação imediata dos atos 
processuais. Dessa forma, em caso de lei nova processual penal, deverá ser aplicada 
imediatamente aos processos em andamento, sendo considerados válidos os atos praticados na 
vigência da lei anterior. 

Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos 
realizados sob a vigência da lei anterior. 

b) Verdadeira. O Código de Processo Penal adota o princípio da lex fori (lei do foro), também 
conhecido como princípio da territorialidade. 

Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, 
ressalvados: 

I - os tratados, as convenções e regras de direito internacional; 

II - as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, 
nos crimes conexos com os do Presidente da República, e dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade (Constituição, arts. 86, 89, § 2º, e 100); 

III - os processos da competência da Justiça Militar; 

IV - os processos da competência do tribunal especial (Constituição, art. 122, no 17); 

V - os processos por crimes de imprensa. (Vide ADPF nº 130) 

Parágrafo único.  Aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos nos. 
IV e V, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. 

c) Verdadeira. Os agentes diplomáticos possuem imunidade diplomática ao processo penal. Esse 
entendimento é extraído das Convenções de Viena de 1961 e de 1963. 
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d) FALSA. Os crimes de responsabilidade praticados pelo Presidente da República são julgados 
pelo Senado Federal. O STF julga os crimes comuns praticados pelo Presidente da República. 

e) Verdadeira. Em caso de normas processuais penais mistas ou híbridas, será aplicada a mesma 
regra em relação ao direito penal. Tratam-se de normas que possuem conteúdo essencialmente 
material (de direito penal) capaz de influir significativamente na situação do réu (normas sobre 
prisão, por exemplo). 

Questão 86. A respeito do habeas corpus e da revisão criminal, assinale a alternativa verdadeira: 

a) Não cabe revisão criminal em caso de violação a normas processuais não escritas, a exemplo da 
proibição de supressão de instância, por ausência de previsão legal. 

b) É cabível habeas corpus contra decisão que determina o afastamento da função pública. 

c) É cabível habeas corpus para discutir processo criminal envolvendo o crime de posse do art. 28 
da Lei de Drogas (porte de drogas para uso pessoal). 

d) O Habeas Corpus é meio adequado para se obter direito à visita íntima.  

e) Não é cabível habeas corpus para trancamento de processo de impeachment. 

Comentários 

a) Falsa. Não é cabível revisão criminal contra esse tipo de decisão. 

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. CONDENAÇÃO PELO FURTO TENTADO DE 10 
(DEZ) BARRAS DE CHOCOLATE. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, À ÉPOCA, PREJUDICOU O 
EXAME DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DE PENA. 

PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 
PARA RESTABELECER SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENDÊNCIA DE EXAME DO 
PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO PELA DEFESA NA APELAÇÃO CRIMINAL: 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA 
QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISE A TESE DEFENSIVA PENDENTE DE 
JULGAMENTO. 

(RvCr 4.944/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 11/09/2019, DJe 20/09/2019) 
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b) Falsa. Não é cabível habeas corpus contra decisão que determina o afastamento da função 
pública, não afeta a liberdade ambulatorial (liberdade de locomoção, direito de ir e vir) 

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO 
CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA 
QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA 

(HC 150059, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO 
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
121 DIVULG 18-06-2018 PUBLIC 19-06-2018) 

c) Falsa. No crime do art. 28 da Lei de Drogas não é cominado pena privativa de liberdade, 
portanto, não há risco a liberdade de locomoção. Dessa forma, não é cabível habeas corpus nos 
processos que discutem esse crime. 

d) Falsa. Não se afigura risco à liberdade de locomoção, portanto, o Hábeas Corpus não se presta 
a questionar esse direito. 

HÁBEAS CORPUS – ATO DE RELATOR – ADEQUAÇÃO. O hábeas corpus mostra-se 
adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. HÁBEAS CORPUS – 
OBJETO – VISITAS ÍNTIMAS. O hábeas corpus não é o meio adequado para buscar-se 
o reconhecimento do direito a visitas íntimas. 

(HC 138286, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 
05/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 15-12-2017 PUBLIC 18-12-
2017) 

e) VERDADEIRA. Não há risco a liberdade de locomoção (o resultado da ação afeta os direitos 
políticos do indivíduo), portanto, não o habeas corpus não é via idônea para trancamento de 
processo de impeachment. 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO DE 
IMPEACHMENT. DECISÃO PROFERIDA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. VIA 
PROCESSUAL INADEQUADA. 1. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, 
a petição inicial de habeas corpus conterá a declaração da espécie de constrangimento 
ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões 
em que se funda o seu temor. 2. No caso, a insurgência a que se opõe o impetrante, 
em rigor, diz respeito a eventual obstáculo ao exercício de direitos políticos e não ao 
direito de ir e vir. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



 

 

 

 

 

 PAGE 
132 

 

(HC 134315 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 
16/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-
2016) 

Questão 87. Assinale a alternativa que impede a propositura de ação civil: 

a) Quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. 

b) O arquivamento do inquérito policial. 

c) A decisão que julgar extinta a punibilidade 

d) A sentença absolutória que decidir que o fato não constitui crime. 

e) Estar provada a inexistência do fato. 

Comentários 

A resposta das alternativas está presente nos arts. 66 e 67 do Código de Processo Penal: 

Art. 66.  Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser 
proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material 
do fato. 

Art. 67.  Não impedirão igualmente a propositura da ação civil: 

I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação; 

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade; 

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. 

Falsa. O enunciado quer que seja assinalada a alternativa que não impede a proposição de ação 
civil. Quando não estiver categoricamente reconhecimento a inexistência do fato, é possível 
propor ação civil. 

Falsa. O arquivamento do inquérito policial não impede a propositura de ação civil. 

Falsa. A decisão que julga extinta a punibilidade, conforme art. 67, II, do CPP, não impede a 
propositura da ação civil. 

Falsa. A sentença absolutória que decide pela inexistência de crime não impede a propositura de 
ação civil. 
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VERDADEIRA. Provada a inexistência do fato, a matéria não poderá ser discutida no juízo cível. 

Questão 88. A sentença que absolve ou julga extinta a punibilidade do agente é: 

a) Constitutiva 

b) Declaratória 

c) Mandamental 

d) Condenatória 

e) Executiva 

Comentários  

a) Falsa. As sentenças constitutivas são as que constituem novo estado jurídico, a exemplo da 
sentença de habeas corpus trancativo (que determina o trancamento do inquérito policial). 

b) VERDADEIRA. A sentença apenas declara o estado de inocência do réu, por isso para a doutrina 
majoritária trata-se de sentença declaratória. 

c) Falsa. As sentenças mandamentais são as que possuem uma ordem a ser cumprida, a exemplo 
do habeas corpus quando há expedição de alvará de soltura. 

d) Falsa. As sentenças condenatórias julgam procedente a pretensão punitiva (condenando). 

e) Falsa. As sentenças executivas são as que já trazem uma eficácia executiva da decisão. 

Questão 89. No procedimento comum, após a resposta à acusação (art. 396-A), o juiz deverá 
absolver sumariamente quando: 

a) A denúncia for manifestamente inepta. 

b) Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. 

c) Verificar que o fato narrado evidentemente não constitui crime. 

d) Constatar que o réu é inimputável. 

e) faltar justa causa para o exercício da ação penal. 

Comentários  
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Para responder a questão é necessário estar atento ao momento processual registrado no 
enunciado “No procedimento comum, após a resposta à acusação (art. 396-A)...” 

I. Falsa. Trata-se de providência anterior (causa de rejeição da denúncia). Está prevista no 
Art. 395 do CPP: 

Art. 395.  A denúncia ou queixa será rejeitada quando:   (Redação dada pela Lei nº 
11.719, de 2008). 

I - for manifestamente inepta;  (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 

(...) 

II. Falsa. Trata-se de providência em etapa anterior, prevista no art. 395 do CPP: 

Art. 395.  A denúncia ou queixa será rejeitada quando:   (Redação dada pela Lei nº 
11.719, de 2008). 

(...) 

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou   
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 

(...) 

III. VERDADEIRA. É a previsão do art. 397 (absolvição sumária) que se dá logo após a 
resposta à acusação do art. 396-A. 

Art. 397.  Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, 
o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:  (Redação dada pela 
Lei nº 11.719, de 2008). 

(...) 

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou  (Incluído pela Lei nº 
11.719, de 2008). 

(...) 

IV. Falsa. Inimputabilidade é uma exceção ao Art. 397, II conforme o próprio dispositivo. 
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Art. 397.  Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, 
o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:  (Redação dada pela 
Lei nº 11.719, de 2008). 

(...) 

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo 
inimputabilidade;  (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 

(...) 

V. Falsa. A ausência de justa causa para ação penal é hipótese de rejeição da denúncia do 
art. 395 do Código de Processo Penal: 

Art. 395.  A denúncia ou queixa será rejeitada quando:   (Redação dada pela Lei nº 
11.719, de 2008). 

(...) 

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.  (Incluído pela Lei nº 11.719, de 
2008). 

Questão 90. Assinale a alternativa verdadeira: 

a) Em caso de tráfico de drogas, é considerado lícita a prova produzida quando o policial utiliza 
aparelho telefônico apreendido e realiza negociação do entorpecente para provocar prisão em 
flagrante. 

b) Por se tratar de procedimento investigativo, em nenhuma hipótese a prova produzida no 
inquérito policial anulará a ação penal. 

c) É lícita a revista pessoal realizada por agente de segurança privada. 

d) É nula a decisão judicial que autorize o espelhamento de aplicativo de whatsapp para 
acompanhamento pelos policiais via whatsapp web. 

e) O depoimento de policiais, por existir interesse na condenação do réu, não pode fundamentar 
a sentença condenatória. 

Comentários 

a. Falsa. A prova será considerada ilícita conforme posicionamento do STJ: 
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HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. 

ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PESSOAL OU JUDICIAL PARA 
ACESSAR DADOS DO APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO OU PARA ATENDER 
LIGAÇÃO. POLICIAL PASSOU-SE PELO DONO DA LINHA E FEZ NEGOCIAÇÃO PARA 
PROVOCAR PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA AUTÔNOMA E 
INDEPENDENTE SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. 

1. Não tendo a autoridade policial permissão, do titular da linha telefônica ou mesmo 
da Justiça, para ler mensagens nem para atender ao telefone móvel da pessoa sob 
investigação e travar conversa por meio do aparelho com qualquer interlocutor que seja 
se passando por seu dono, a prova obtida dessa maneira arbitrária é ilícita. 

2. Tal conduta não merece o endosso do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que se 
tenha em mira a persecução penal de pessoa supostamente envolvida com tráfico de 
drogas. Cabe ao magistrado abstrair a prova daí originada do conjunto probatório 
porque alcançada sem observância das regras de Direito que disciplinam a execução 
do jus puniendi. 3. No caso, a condenação do paciente está totalmente respaldada em 
provas ilícitas, uma vez que, no momento da abordagem ao veículo em que estavam o 
paciente, o corréu e sua namorada, o policial atendeu ao telefone do condutor, sem 
autorização para tanto, e passou-se por ele para fazer a negociação de drogas e 
provocar o flagrante. Esse policial também obteve acesso, sem autorização pessoal nem 
judicial, aos dados do aparelho de telefonia móvel em questão, lendo mensagem que 
não lhe era dirigida. 4. O vício ocorrido na fase investigativa atinge o desenvolvimento 
da ação penal, pois não há prova produzida por fonte independente ou cuja descoberta 
seria inevitável. Até o testemunho dos policiais em juízo está contaminado, não havendo 
prova autônoma para dar base à condenação. Além da apreensão, na hora da 
abordagem policial, de cocaína (2,8 g), de maconha (1,26 g), de celulares e de R$ 642,00 
(seiscentos e quarenta e dois reais) trocados, nada mais havia no carro, nenhum 
petrecho comumente usado na traficância (caderno de anotações, balança de precisão, 
material para embalar droga, etc.). 

Somente a partir da leitura da mensagem enviada a um dos telefones e da primeira 
ligação telefônica atendida pelo policial é que as coisas se desencadearam e deram 
ensejo à prisão em flagrante por tráfico de drogas e, depois, à denúncia e culminaram 
com a condenação. 

5. Ordem concedida para anular toda a ação penal. 

(HC 511.484/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 
15/08/2019, DJe 29/08/2019) 



 

 

 

 

 

 PAGE 
132 

 

b. Falsa. Conforme decidido pelo STJ (HC 511.484/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019) é possível que o vício 
ocorrido na fase investigativa atinja a ação penal. 

c. Falsa. O agente de segurança privada não pode realizar revista pessoal (busca pessoal). 
(HC 470.937/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 
04/06/2019, DJe 17/06/2019) 

d. VERDADEIRA. Não há previsão legal que autorize tal medida, não é cabível a aplicação da 
lei de interceptação telefônica por analogia (RHC 99.735/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 
SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 

e. Falsa. O depoimento de policiais pode fundamentar a sentença condenatória (HC 
395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 
25/05/2017). 

Questão 91. A respeito da prova no processo penal, assinale a alternativa verdadeira: 

a) É inadmissível o reconhecimento pessoal de forma diversa da prevista em lei. 

b) A acareação só será admitida entre acusados. 

c) A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz, mas dentro do território brasileiro, será 
inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta rogatória, com 
prazo razoável, intimadas as partes. 

d) A confissão do ofendido é considerada a “rainha das provas” no direito processual penal 
brasileiro não podendo ser afastada por meio de outras provas. 

e) Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, 
poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso 
tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária 
para prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre 
organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. 

Comentários 

a. Falsa. É admissível, segundo o STJ, o reconhecimento pessoal de forma diversa da prevista 
em lei. O art. 226 do CPP trata de recomendações. 

b. Falsa. O art. 229 do CPP prevê que a acareação será admitida: 

Art. 229.  A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre 
testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas 
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ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias 
relevantes. 

c. Falsa. No caso descrito na alternativa, será inquirida por meio de carta precatória. 

Art. 222-A.  As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua 
imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio.  (Incluído pela 
Lei nº 11.900, de 2009) 

d. Falsa. A ideia de que a confissão é a “rainha das provas” é adotada no sistema inquisitorial. 
A CF/88 adotou o sistema acusatório, a apreciação da prova deve levar em consideração o 
contexto fático e não há maior ou menor peso estabelecido previamente de um tipo de 
prova em relação a outro. 

Art. 197 do CPP.  O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros 
elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais 
provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou 
concordância. 

e. VERDADEIRA. O interrogatório de réu preso poderá ocorrer por videoconferência nas 
seguintes hipóteses: 

Art. 185 do CPP: § 2o  Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício 
ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema 
de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens 
em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes 
finalidades:    (Redação dada pela Lei nº 11.900, de 2009) 

I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso 
integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o 
deslocamento;           (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009) 

II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante 
dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância 
pessoal;     (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009) 

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não 
seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 
deste Código;          (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009) 
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IV - responder à gravíssima questão de ordem pública.          (Incluído pela Lei nº 11.900, 
de 2009) 

Questão 92. A respeito da ação penal, assinale a alternativa verdadeira: 

a) Em respeito ao princípio da taxatividade, por ausência de previsão legal, o (a) companheiro (a) 
não possui legitimidade para ajuizar ação penal privada. 

b) No recebimento da denúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate. 

c) Na ação penal privada vigora o princípio da divisibilidade da ação penal. 

d) O vício na representação processual do querelante é sanável, ainda que expirado o prazo 
decadencial. 

e) Para que o advogado do ofendido proponha a queixa-crime basta que a procuração outorgue 
poderes da cláusula ad judicia et extra. 

Comentários 

a. Falsa. O (a) companheiro (a) possui legitimidade para propor ação penal privada 
(Informativo 654 do STJ). 

b. VERDADEIRA. É regra no processo penal é o princípio do in dubio pro reo, entretanto, 
especificamente no recebimento da denúncia, prevalecerá o princípio do in dubio pro 
societate. 

c. Falsa. Pelo contrário, na ação penal privada é aplicada o princípio da indivisibilidade. 
d. Falsa. A primeira parte da assertiva está correta, o vício na representação processual do 

querelante é sanável. Entretanto, a alternativa é falsa por informar que o vício será sanável 
ainda que esgotado o prazo decadencial. 

e. Falsa. É necessária procuração com poderes especiais para a propositura de queixa-crime. 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. 

VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO ORIGINARIAMENTE OUTORGADA 
COM PODERES DA CLÁUSULA AD JUDICIA ET EXTRA. SUBSTABELECIMENTO COM 
RESERVA DE DIREITOS. INCLUSÃO DE PODERES ESPECIAIS QUE NÃO CONSTAVAM 
NO INSTRUMENTO DE MANDATO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES 
OBJETIVOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. NULIDADE. 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
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(RHC 33.790/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2014, DJe 
05/08/2014) 

Questão 93. A respeito das provas ilícitas no processo penal, assinale a alternativa FALSA: 

a) O STF reconhece no processo penal brasileiro a aplicação da teoria da descoberta inevitável 
nos casos em que o curso normal das investigações conduziria a elementos informativos que 
vinculariam os autores aos fatos investigados. 

b) O STF já reconheceu lícita a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, 
sem o conhecimento do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou reserva da conversação. 

c) As provas obtidas em interceptação das comunicações telefônicas não podem ser utilizadas em 
procedimento administrativo disciplinar. 

d) O reconhecimento fotográfico, em inquérito policial, em desconformidade com o procedimento 
previsto no Código de Processo Penal, não tem o condão de contaminar a ação penal futura. 

e) A filmagem realizada pela vítima, em sua própria garagem, com objetivo de identificar o autor 
de danos contra o patrimônio, é considerada prova lícita. 

Comentários 

a. Verdadeira. O STF reconhece a possibilidade de aplicação da teoria da descoberta 
inevitável de provas após a alteração promovida no Código de Processo Penal pela Lei nº 
11.690/2008 no art. 157. 

Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta do material 
comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda 
eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a 
autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de 
informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise 
logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação 
que permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como 
possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação. À guisa de 
mera argumentação, mesmo que se pudesse reputar a prova produzida como ilícita e 
as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore venenosa 
(fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda assim, melhor sorte não assistiria à 
defesa. É que, na hipótese, não há que se falar em prova ilícita por derivação. Nos 
termos da teoria da descoberta inevitável, construída pela Suprema Corte norte-
americana no caso Nix x Williams (1984), o curso normal das investigações conduziria a 
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elementos informativos que vinculariam os pacientes ao fato investigado. Bases desse 
entendimento que parecem ter encontrado guarida no ordenamento jurídico pátrio 
com o advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em 
especial o seu § 2º. 

[HC 91.867, rel. min. Gilmar Mendes, j. 24-4-2012, 2ª T, DJE de 20-9-2012.] 

Vide HC 93.050, rel. min. Celso de Mello, j. 10-6-2008, 2ª T, DJE de 1º-8-2008 

b. Verdadeira. Nas hipóteses descritas na alternativa, o STF já reconheceu a licitude de 
gravação telefônica sem o conhecimento de outro interlocutor. 

A gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, sem conhecimento 
do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de reserva da conversação não é 
considerada prova ilícita. 

[AI 578.858 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 4-8-2009, 2ª T, DJE de 28-8-2009.] 

= RE 630.944 AgR, rel. min. Ayres Britto, j. 25-10-2011, 2ª T, DJE de 19-12-2011 

Vide RE 453.562 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 23-9-2008, 2ª T, DJE de 28-11-2008 

c. FALSA. A provas colhidas em processo penal podem ser emprestadas a procedimento 
administrativo disciplinar: 

Prova emprestada. (...) Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e 
em escutas ambientais, judicialmente autorizadas para produção de prova em 
investigação criminal ou em instrução processual penal, podem ser usados em 
procedimento administrativo disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas em 
relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores cujos supostos ilícitos 
teriam despontado à colheita dessa prova. 

[Inq 2.424 QO-QO, rel. min. Cezar Peluso, j. 20-6-2007, P, DJ de 24-8-2007.] 

= RMS 28.774, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 9-8-2016, 1ª T, DJE de 25-8-2016 

d. Verdadeira. Os vícios do inquérito policial, via de regra, não contaminam a ação penal. O 
desrespeito ao procedimento previsto no art. 226 do CPP não geram nulidade absoluta do 
feito nem contaminam a ação penal decorrente. 

Eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal. O reconhecimento 
fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226, I, do 
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CPP, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob 
o crivo do contraditório. Inaplicabilidade da teoria da árvore dos frutos envenenados 
(fruits of the poisonous tree). Sentença condenatória embasada em provas autônomas 
produzidas em juízo. 

[HC 83.921, rel. min. Eros Grau, j. 3-8-2004, 1ª T, DJ de 27-8-2004.] 

= RE 626.600 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 9-11-2010, 1ª T, DJE de 25-11-2010 

e. Verdadeira. 

O enunciado descreve situação que permite a realização e utilização de filmagem sem 
o consentimento da outra parte em processo penal. 

[HC 84.203, rel. min. Celso de Mello, j. 19-10-2004, 2ª T, DJE de 25-9-2009.] 

Questão 94. Em relação as nulidades do processo penal, assinale a alternativa verdadeira: 

a) A obrigação dirigida ao preso em flagrante para colocar o celular em viva voz é causa de 
nulidade relativa. 

b) Em regra, a busca realizada em veículo é equiparada a busca domiciliar, portanto, faz-se 
necessário a apresentação de mandado judicial de busca e apreensão ao condutor. 

c) O encontro fortuito de provas, em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, 
não é considerado prova válida para fins processuais penais.  

d) Se for advogado, o acusado poderá assistir o interrogatório do corréu no mesmo processo. 

e) Durante o interrogatório, o advogado de defesa do corréu pode realizar perguntas. 

Comentários 

a. Falsa. Nessas hipóteses, a prova deverá ser considerada ilícita. 
b. Falsa. A busca em veículo automotor é equiparada a busca pessoal. 
c. Falsa. Os tribunais superiores têm admitido o encontro fortuito de provas (crime achado) 

no direito processual penal. 
d. Falsa. Ainda que seja advogado, o corréu não poderá assistir o interrogatório do corréu. 
e. VERDADEIRA. 

(HC 198.668/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, 
DJe 18/09/2012) 
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Questão 95. Assinale a alternativa verdadeira: 

a) A não intimação da defesa para expedição de carta precatória para oitiva de testemunha 
residente em outra comarca gera nulidade por ferir os princípios do contraditório e da ampla 
defesa. 

b) A lei processual penal admite interpretação extensiva, mas não admite a aplicação analógica. 

c) É nulo o inquérito policial instaurado a partir de prisão em flagrante dos acusados, quando o 
delegado de polícia tenha tomado conhecimento dos fatos previamente por meio de denúncia 
anônima. 

d) Em razão da admissão de realização de interrogatório por meio de videoconferência, o direito 
processual penal brasileiro deixou de adotar o princípio da identidade física do juiz.  

e) A teoria do prazo fixo, no que se refere a aplicação do princípio da duração razoável do processo 
penal, prevê que o direito processual não adota prazos fixos sob determinadas medidas nem 
sanções ao seu descumprimento. 

Comentários 

a. VERDADEIRA. Atenção! Não é necessária a intimação do acusado e do defensor na data da 
audiência, basta que seja cientificado da expedição da carta precatória. 

Súmula 273 do STJ: Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se 
desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado. 

b. Falsa. O CPP, no seu art. 3º, prevê que a lei processual penal admitirá a intepretação 
extensiva e a aplicação analógica. 

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, 
bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. 

c. Falsa. O conhecimento prévio via denúncia anônima não torna nulo o inquérito policial 
instaurado por auto de prisão em flagrante. 

d. Falsa. A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida excepcional. 
O princípio da identidade física do juiz continua sendo aplicado. 

e. Falsa. A alternativa descreve a teoria do não prazo. 

Questão 96. A respeito da representação, assinale a alternativa verdadeira: 
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a) A retratação da representação poderá ser feita a qualquer tempo até o trânsito em julgado da 
sentença penal. 

b) A ação penal nos crimes de lesão corporal envolvendo violência doméstica e familiar contra a 
mulher é pública condicionada a representação. 

c) A ausência de representação impede o início da ação penal, mas permite a instauração de 
inquérito policial. 

d) Nos processos regidos pela Lei 9099/95, em caso de crime de ação penal pública condicionada 
à representação, o acordo de homologação da composição dos danos civis acarreta renúncia ao 
direito de representação. 

e) Caso o advogado da mulher vítima de violência doméstica e familiar protocole pedido de 
renúncia ao direito de representação, é desnecessária a designação de audiência especial para 
confirmação da renúncia. 

Comentários 

a. Falsa. A retratação da representação só poderá ser realizada até o OFERECIMENTO da 
denúncia. 

Art. 25.  A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia. 

b. Falsa. A ação penal é pública incondicionada. 

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

c. Falsa. A ausência de representação impede também a instauração de inquérito policial. 

Art. 5º, § 4º O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, 
não poderá sem ela ser iniciado. 

d. VERDADEIRA. É o que consta na lei 9099/95: 

Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz 
mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil 
competente. 
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Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal 
pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao 
direito de queixa ou representação. 

e. Falsa. É necessária designação de audiência especial para confirmação da renúncia. O 
protocolo do pedido de renúncia por meio da defesa técnica (advogado) não supre a 
necessidade de audiência especial. 

Lei 11.340 (Lei Maria da Penha): 

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 97. Mévio foi preso em flagrante por crime de estelionato e, posteriormente, decretada 
a prisão preventiva com o objetivo de efetivar a aplicação da lei penal, visto não foi demonstrado 
pelo réu seu local de domicílio, afirmando o mesmo que “morava por aí”. Diante dessa situação, 
levando em consideração as novidades legislativas, em quanto tempo deverá ser concluído o 
Inquérito Policial para que não seja caracterizado constrangimento ilegal (art. 648, CPP)? 

a) 5 dias 

b) 10 dias 

c) 15 dias 

d) 20 dias 

e) 30 dias 

Comentários 

A questão pode ser resolvida pela leitura do art. 10 do CPP: 

“O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em 
flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir 
do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver 
solto, mediante fiança ou sem ela”. 

MUITO CUIDADO para não se confundirem com o prazo para oferecimento da denúncia, previsto 
no art. 46 do CPP: 
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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, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do 
Ministério Público receber novamente os autos. 

Por derradeiro, ressaltamos que o Pacote Anticrime instituiu o art. 3º-B, §2º, do CPP, permitindo 
o prazo de conclusão da investigação, que inicialmente continua em 10 dias, ser prorrogável por 
até 15 dias pelo Juiz das Garantias, em caso de representação da autoridade policial e ouvido o 
Ministério Público. Assim, poderá o juiz prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 
15 dias, sob pena de acarretar o relaxamento da prisão preventiva pela não conclusão da 
investigação e não pelo não oferecimento da denúncia.  Friso que o dispositivo em análise 
permanece com a eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. 

Deste modo, a resposta certa é a alternativa “b”. 

Questão 98. Sobre a infiltração de agentes prevista pela lei 12.850/13, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, 
desde que comprovada sua necessidade.  

b) Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público 
e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das 
investigações.   

c) O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação 
responderá pelos excessos praticados. 

d) Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, 
mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à 
efetividade da identidade fictícia criada, nos casos de infiltração de agentes na internet. 

e) No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá requisitar aos seus agentes, e o 
Ministério Público e o juiz competente poderão determinar, relatório da atividade de infiltração 

Comentários  

a) Está correta. Aliás, não há prazo máximo para que o agente se mantenha infiltrado. Situação 
diversa ocorre na chamada Infiltração virtual, prevista no art. 10-A, que não permite a infiltração 
por mais de 720 dias, ocorrendo a renovação também de 6 em 6 meses. 
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b) Está correta. A infiltração de agentes é medida necessariamente sigilosa, que ocorre sem o 
conhecimento da defesa técnica, sendo inviável, pois, sua realização durante a fase judicial (na 
qual o contraditório já está estabelecido). 

c) Está correta. Evidentemente, o agente infiltrado não responderá penalmente pela prática do 
crime do art. 2º da Lei 12.850/2013, porque ele não possui o elemento subjetivo da estrutura 
típica, já que não queria associar-se, tampouco buscar vantagem. Ademais, o policial está 
autorizado pelo juiz a exercer este mister, estando, pois, diante do estrito cumprimento do dever 
legal, dirimente prevista no art. 23, III, do Código Penal. Desta feita, seja por atipicidade seja por 
licitude da conduta, não há que se falar em responsabilidade penal. 

Difícil é a análise da existência da inexigibilidade da conduta diversa. Esta deve ser feita caso a 
caso, conforme uma análise de proporcionalidade (necessidade e razoabilidade da conduta, 
tomada esta última num sopesamento entre os bens jurídicos envolvidos). Para Bitencourt e 
Busato, a excludente da culpabilidade restará configurada, como regra, quando a conduta do 
agente não configurar atos de execução do crime, ou seja, quando ela limitar-se à 
mera cumplicidade, isto é, uma contribuição necessariamente menor que a autoria6. Por outro 
lado, ela será afastada, também como regra geral, se o agente é o executor direto e único do 
crime7, ou se ele é o agente provocador do crime praticado por terceiro8.  

d) Está correta. É a letra fria da lei, sendo o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 12.850/13, visando 
facilitar a construção da identidade virtual do agente. 

e) O gabarito da questão é a letra “e”, sendo equivocada a questão apenas quanto aos verbos 
empregados, em realidade, é o delegado que determinará e o juiz e o MP requisitarão o relatório 
da atividade de infiltração. 

A doutrina aponta três características básicas que marcam o instituto: a) a dissimulação, ou seja, a 
ocultação da condição de agente oficial e de suas verdadeiras intenções; b) o engano, 
considerando que toda a operação de infiltração se apoia numa encenação que permite ao agente 
obter a confiança do suspeito; e c) a interação, isto é, uma relação direta e pessoal entre o agente 
e o autor potencial.  

 

6 BITENCOURT, Cezar Roberto e BUSATO, Paulo César. Comentários à Lei de Organização Criminosa: Lei 
nº12.850/2013, p. 180. 

7 Idem, p. 181. 

8 Idem, p. 182. 
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Essa técnica de investigação está prevista, atualmente, nos seguintes diplomas normativos: 

⮚ art. 53, I, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas);  
⮚ art. 10 da Lei nº 12.850/2013 (Lei do Crime Organizado); 
⮚ arts. 190-A a 190-E do ECA, inseridos pela Lei nº 13.441/2017; 
⮚ art. 1º, § 6º da Lei nº 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro), inserido pela Lei nº 

13.964/2019. 

Questão 99. Sobre a defesa no processo penal, analise as afirmações e assinale a alternativa 
correta: 

I. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, deverá o juiz nomear-
lhe defensor, sendo que, só após a efetiva nomeação, será dado prosseguimento ao processo. 

II. É anulável o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único 
defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. 

III. É nula a citação por edital de réu preso em outra unidade da federação em que o Juiz exerce 
a sua jurisdição. 

a) Somente I 

b) Somente II 

c) I e III 

d) II e III 

e) Todas alternativas estão erradas. 

Comentários 

I. Incorreta. Nesse caso o processo e a prescrição devem ser suspensos. "Art. 366. Se o acusado, 
citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o 
curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto 
no art. 312 

II. Incorreta. Segundo a súmula 708 do STF, é NULO o julgamento da apelação se, após a 
manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não for previamente intimado para 
constituir outro. 
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III. Incorreta. Segundo a Súmula 351 do STF, é nula a citação por edital de réu preso NA MESMA 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO em que o Juiz exerce a sua jurisdição. Caso o réu esteja em estado 
diverso, Não há nulidade da citação realizada por edital, não havendo provas de que o Juízo do 
primeiro processo tenha sido comunicado acerca da referida prisão (HC 11815/MS) 

Dessa forma, a alternativa correta é a letra “d”. 

Questão 100. Leóncio cometeu o crime de homicídio contra o seu desafeto, que era figura pública 
e muito admirada pelos residentes da cidade. No dia da audiência, uma multidão se reuniu em 
frente ao Tribunal, com os ânimos visivelmente alterados. Levando em consideração o enunciado, 
assinale a alternativa correta: 

a) A testemunha que compareceu à audiência será inquirida, mesmo que suspensa a audiência, 
observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo.   

b) O juiz do caso não poderá, de ofício, requisitar o desaforamento do julgamento para outra 
comarca da mesma região, onde não existam dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou a 
segurança pessoal do acusado. 

c) Na pendência de recurso contra a decisão de impronúncia ou quando efetivado o julgamento, 
não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido 
durante ou após a realização de julgamento anulado.   

d) Tratando-se de hipótese de desaforamento, o Tribunal não precisa dar preferências às comarcas 
mais próximas 

e) O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de 
serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no 
prazo de 60 dias, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.   

Comentários 

Letra a está correta. A disposição está no art. 411, §8º: “A testemunha que comparecer será 
inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem 
estabelecida no caput deste artigo”. 

Letra b está incorreta. Em realidade, o juiz do caso também é competente para requisitar o 
desaforamento ao Tribunal. Inclusive, quando a medida não tiver sido requisitada pelo juiz, ele 
deverá ser ouvido pelo Tribunal.  

Letra c está incorreta. O pedido de desaforamento não será aceito quando pendente o recurso 
contra a PRONÚNCIA, segundo a inteligência do §4º do art. 427 do CPP. 
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Letra d está errada. O Tribunal deverá dar preferência as comarcar mais próximas: 

Art. 427.  Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a 
imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento 
do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante 
representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento 
para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-
se as mais próximas.   

Letra e está errada. Segundo o disposto no art. 428 do CPP, o desaforamento também poderá ser 

determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte 

contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em 

julgado da decisão de pronúncia. 

5 - DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  

Questão 100. Considerando as disposições da Lei nº 7.347/85, que trata da Ação Civil Pública, e 
a compreensão jurisprudencial sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) é possível a utilização de ação civil pública como instrumento de controle difuso de 
constitucionalidade. 

b) a Defensoria Pública pode propor ação civil pública na defesa de direitos difusos, coletivos e 
individuais homogêneos. 

c) admite-se o ajuizamento de ação cautelar objetivando evitar dano à ordem urbanística. 

d) em razão da cláusula da reserva do possível, a ação civil pública não pode ser utilizada para 
assegurar o direito à educação, obrigando o município a implementar política pública 
regulamentada. 

e) se a ação for ajuizada pela Defensoria Pública, o Ministério Público será obrigado a também 
atuar, não necessariamente como parte. 

Comentários 

Alternativa A: correta. É o entendimento pacífico do STF (dentre outros: Rcl. 633-6/SP. Rel. Min. 
Francisco Rezek. Julg. 23/09/1996). 
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Alternativa B: correta. Foi o que entendeu o STF, ao declarar constitucional a alteração 
proporcionada pela Lei nº 11.448/2007 à Lei nº 7.347/85, que incluiu a Defensoria Pública no rol 
dos legitimados a propor a ACP. 

Alternativa C: correta. Trata-se de previsão do art. 4º da lei ("Poderá ser ajuizada ação cautelar 
para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio 
ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem 
urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico"). 

Alternativa D: incorreta. Segundo o entendimento do STF, admite-se a utilização da ação civil 
pública para que se exija a consecução de política pública já legislada (Plenário. ARE 639.337/SP. 
Rel. Min. Celso de Mello. Julg. 21/6/2011. 

Alternativa E: correta. Se o Ministério Público não for parte na ação civil pública, deverá atuar 
obrigatoriamente como fiscal do ordenamento jurídico (art. 5º, § 2º, Lei 7.347/85). 

Gabarito, portanto, é a letra D. 

Questão 101. Visando impedir ato lesivo ao patrimônio público de sua cidade, Airton pretende 
ajuizar uma ação popular, contando com apoio dos moradores do município. Para isso, entrou em 
contato com um advogado, que lhe explicou como se dá a referida ação. 

Considerando as disposições constitucionais e legais sobre o assunto e o entendimento dos 
tribunais superiores, o advogado informou corretamente a Airton que: 

a) como a legitimidade ativa pertence ao cidadão, conforme disposição constitucional que a prevê 
como garantia fundamental, ele já possui capacidade postulatória plena, não necessitando de 
advogado, assim como ocorre no habeas corpus. 

b) caso a lesão ao patrimônio público estivesse ocorrendo em outro município, Antônio não 
poderia ajuizar a ação popular, dada a falta de interesse processual. 

c) se Antônio ajuizar a ação popular, não é permitido que outro cidadão se habilite posteriormente 
em litisconsórcio ativo, mas somente como assistente do autor. 

d) sendo o ato impugnado praticado por município e contra ele ajuizada a ação popular, admite-
se que se abstenha de contestar o pedido, mas é vedado que atue ao lado do autor, devendo 
propor nova demanda nesse sentido. 

e) o Ministério Público não possui legitimidade ativa para propor a ação civil pública, mas deverá 
atuar como custos legis e poderá assumir a ação caso o autor desista. 

Comentários 
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Alternativa A: incorreta. A legitimidade ativa não se confunde com capacidade postulatória. 
Diferentemente do que ocorre com o habeas corpus, a ação popular exige a presença de 
advogado quando de seu ajuizamento (STJ, 1ª Turma. Resp 292.985/RS. Rel. Min. Garcia Vieira. 
Julg. 27/03/2001). 

Alternativa B: incorreta. Segundo o STJ, é possível que o cidadão ajuíze a ação popular fora do 
seu domicílio eleitoral (STJ, 2ª Turma. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Julg. 7/6/2011. Info 
476). 

Alternativa C: incorreta. O art. 6º, § 5º da Lei 4.717/65 prevê que "é facultado a qualquer cidadão 
habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular". 

Alternativa D: incorreta. O art. 6º, § 3º da Lei 4.717/65 assevera que "a pessoas jurídica de direito 
público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar 
o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a 
juízo do respectivo representante legal ou dirigente". 

Alternativa E: correta. A legitimidade ativa da ação popular pertence ao cidadão. Assim, o MP não 
possui legitimidade para ajuizar essa ação, dispondo de outros meios (como a ACP). Contudo, 
deverá atuar como fiscal do ordenamento jurídico, assumindo a demanda em caso de desistência 
do autor (art. 9º, Lei 4.717/65). 

Gabarito, portanto, é a letra E. 

Questão 102. O mandado de segurança coletivo é uma ação constitucional que tem por objetivo 
impugnar atos ilegais ou abusivos praticados por autoridade pública ou equiparadas, que tenham 
causado lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo. A seu respeito, observando a 
legislação pertinente e seu entendimento jurisprudencial, analise os itens abaixo: 

I. A legitimação dos partidos políticos para ajuizar o mandado coletivo está condicionada à 
representação no Congresso Nacional no momento da sua propositura e durante toda sua 
tramitação, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. 

II. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos 
associados independe da autorização destes. 

III. No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do 
representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 
setenta e duas horas. 

Está correto o que se afirma em: 
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a) I e II 

b) somente II 

c) II e III 

d) I e III 

e) somente I 

Comentários 

Item I: incorreto. Segundo a doutrina majoritária, a legitimação do partido político deve ser 
comprovada somente no momento da propositura da ação, e não durante o decorrer do processo, 
em interpretação por analogia do entendimento do STF em relação à ADI (Plenário. ADI 2054-
QO/DF. Rel. Min. Ilmar Galvão. Julg. 20/3/2003). 

Item II: correto. Trata-se de transcrição da Súmula 629 do STF. 

Item III: incorreto. É a literalidade do art. 22, § 2º da Lei 12.016/2009. 

Gabarito, portanto, é a letra B. 

Questão 103. Adriana é idosa com mais de 75 anos e atualmente vive sozinha, já que seu marido 
faleceu. Ela mora em uma cidade do interior do Estado de Goiás. Na cidade, seus direitos são 
constantemente inobservados, principalmente nos órgãos públicos municipais e estaduais. 
Sentindo-se constantemente lesada, procurou a Defensoria Pública para saber quais medidas 
podem ser tomadas para que as referidas instituições passem a observar as normas pertinentes, 
respeitando não só os interesses próprios dela, mas de todos os idosos. 

Considerando as disposições do Estatuto do Idoso a respeito da proteção judicial dos interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos, além do entendimento dos tribunais superiores e da 
doutrina majoritária sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 

a) por não estar presente no rol de legitimados a propor essa ação coletiva, a Defensoria Pública 
não poderá agir em prol de todos os idosos, mas somente nos interesses de Adriana 
individualmente considerada. 

b) eventual multa imposta aos órgãos públicos só será exigível após o trânsito em julgado da 
sentença favorável ao autor e devida a partir desse momento. 
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c) há previsão legal da imposição de astreintes pelo juiz de ofício, ainda que não haja pedido do 
autor, quando houver justificado receito de não cumprimento da decisão, desde que compatível 
com a obrigação. 

d) o Ministério Público poderá instaurar inquérito civil para apurar as irregularidades apontadas; 
contudo, entendendo inexistir fundamento para a propositura da ação civil, só poderá arquivá-lo 
após decisão judicial. 

e) a competência para conhecer a ação coletiva é relativa, sendo proposta preferencialmente no 
foro do domicílio do idoso ou, sendo a irregularidade em órgão público estadual, na capital do 
Estado. 

Comentários 

Alternativa A: incorreta. Em interpretação sistemática com a Lei de Ação Civil Pública (Lei 
7.347/85), a doutrina majoritária entende que a Defensoria Pública também é legitimada para 
propor ações coletivas em prol dos idosos. 

Alternativa B: incorreta. Apesar de realmente só ser exigível após o trânsito em julgado da 
sentença favorável ao autor, o art. 83, § 3º da Lei 10.741/03 prevê que a multa será devida desde 
o dia em que se houver configurado. 

Alternativa C: correta. O art. 83, §§ 1º e 2º da Lei 10.741/03 dispõe que é possível a concessão de 
liminar, inclusive com a imposição de multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, 
havendo justificado receio de ineficácia da decisão. 

Alternativa D: incorreta. O arquivamento do inquérito civil, quando o MP entender que não há 
fundamento para a propositura da ação civil, será determinado pelo próprio Parquet, de forma 
fundamentada, sem interferência judicial (art. 92, § 1º, Lei 10.741/03) 

Alternativa E: incorreta. A competência para conhecer as ações coletivas para defesa dos direitos 
dos idosos é absoluta do foro do domicílio do idoso, segundo o art. 80 da Lei 10.741/03. 

Gabarito, portanto, é a letra C. 

Questão 104. O Supermercado Alpha & Ômega decidiu investir na divulgação de uma promoção 
que faria comemorando o aniversário da loja. Para tanto, contratou uma empresa de marketing 
que fez todo o material de propaganda, divulgando principalmente o preço dos produtos. Mas, 
em má-fé, o gerente do supermercado anunciou produtos que sequer tinha em estoque. Ao 
chegarem no estabelecimento, os clientes perceberam que os produtos anunciados não estavam 
nas prateleiras, e a gerência somente alegava que eles já haviam esgotado. Insatisfeitos, 
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procuraram o órgão de defesa do consumidor da cidade, que ajuizou uma ação coletiva de danos 
morais. 

Considerando a situação hipotética narrada e as disposições legais acerca da tutela coletiva dos 
direitos do consumidor, além do entendimento dos tribunais superiores e da doutrina majoritária 
sobre o assunto, é INCORRETO afirmar que: 

a) caso o juiz decida pela improcedência do pedido por insuficiência de provas, não haverá coisa 
julgada material, autorizando qualquer legitimado a propor nova ação com o mesmo objeto. 

b) tratando-se de interesses coletivos, a sentença que der procedência ao pedido fara coisa 
julgada material e terá efeito ultra partes, mas limitado ao grupo lesionado, autorizando a qualquer 
dos colegitimados a executar o título judicial. 

c) é competente para a causa a justiça local no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, 
para os danos de âmbito nacional ou regional, ressalvada a competência da Justiça Federal. 

d) nessa ação, a execução da decisão judicial poderá ser coletiva, sendo promovida pelo próprio 
órgão de defesa do consumidor, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas 
em sentença de liquidação, o que prejudicará o ajuizamento de outras execuções. 

e) o Ministério Público deverá participar da ação proposta pelo órgão de defesa do consumidor. 

Comentários 

Alternativa A: correta. É o que se extrai do art. 103, I do Código de Defesa do Consumidor ("art. 
103, CDC. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: I - erga 
omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que 
qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova 
prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81"). 

Alternativa B: correta. É o que afirma ao art. 103, II da Lei 8.078/90 ("art. 103, CDC. Nas ações 
coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: [...] II - ultra partes, mas 
limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos 
termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do 
art. 81"). 

Alternativa C: correta. Trata-se da previsão do art. 93, I do CDC ("art. 93, CDC. Ressalvada a 
competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local: [...] II - no foro da Capital 
do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se 
as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente"). 
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Alternativa D: incorreta. Na verdade, a execução coletiva não prejudica o ajuizamento de outras 
execuções ("art. 98, CDC. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de 
que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença 
de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções"). 

Alternativa E: correta. Quando não é o titular da ação, o art. 92 do CDC afirma que o MP deverá 
atuar sempre como fiscal da lei. 

Gabarito, portanto, é a letra D. 

Questão 105. A respeito das normas sobre Direito Ambiental e o entendimento jurisprudencial 
sobre o tema é INCORRETO afirmar que: 

a) A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente, seja o pedido indenizatório, 
restaurador ou demolitório, obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois 
fundada na teoria do risco integral. 

b) 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. 

c) Os responsáveis pela degradação ambiental são coobrigados solidários, formando-se, em regra, 
nas ações civis públicas ou coletivas litisconsórcio obrigatório. 

d) 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. 

e) O emprego de fogo em práticas agropastoris ou florestais depende necessariamente de 
autorização do Poder Público. 

Comentários 

Alternativa A: correta. É exatamente o entendimento o STJ (2ª Turma. REsp 1818008/RO. Rel. Min. 
Herman Benjamin. Julg. 13/10/2020). 

Alternativa B: correta. Trata-se do entendimento pacífico do STJ (Tese 30). 

Alternativa C: incorreta. Nesse caso, na verdade, segundo o STJ, o litisconsórcio será facultativo, 
e não obrigatório (Tese 30) 

Alternativa D: correta. É o que afirma a jurisprudência do STJ (Tese 30). 
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Alternativa E: correta. É o entendimento da jurisprudência dominante do STJ (Tese 30). 

Gabarito, portanto, é a letra C. 

Questão 106. O microssistema jurídico de proteção aos direitos difusos e coletivos engloba 
diversas normas, que se integram para assegurar a melhor aplicação da justiça no âmbito de 
proteção desses direitos. Assim, de acordo com as normas que tratam desses direitos relacionados 
às pessoas com deficiência, aos idosos, às crianças e adolescentes e à igualdade racial, analise os 
itens abaixo: 

I. Tratando-se de direitos individuais homogêneos da pessoa com deficiência, é possível que a 
Defensoria Pública adote medida judicial para sua defesa, ocasião em que ocupará o polo ativo 
da demanda, sendo vedado que o Ministério Público se habilite como litisconsorte, considerando 
que já é obrigatória sua participação como fiscal da ordem jurídica. 

II. As ações cíveis fundadas em interesses coletivos relativos às crianças e adolescentes podem ser 
propostas por associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre 
seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da criança e do adolescente, cabendo-lhe 
também executar a sentença condenatória, passando-se a titularidade, neste caso, ao Ministério 
Público se ela não for promovida dentro de sessenta dias. 

III. As ações que visem a proteção dos interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou 
homogêneos relativos aos direitos dos idosos serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo 
juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça 
Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores. 

IV. A ação civil pública é instrumento adequado para tutelar as lesões e ameaças de lesões aos 
interesses da população negra decorrentes de situações de desigualdade étnica. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II 

b) II, III e IV 

c) II e III 

d) I, III e IV 

e) I, II e IV 

Comentários 
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Item I: incorreto. Sendo a ação proposta pela Defensoria Pública, é plenamente possível que os 
demais legitimados possam se habilitar como litisconsortes facultativos, o que inclui o MP (art. 3º, 
§ 5º, Lei nº 7.853/1989). 

Item II: correto. Primeiramente, as associações possuem legitimidade ativa para propor ações 
coletivas em defesa da criança e do adolescente, desde que possuam essa finalidade institucional 
(art. 210, III, ECA). E, "decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória 
sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, 
facultada igual iniciativa aos demais legitimados" (art. 217, ECA). 

Item III: correto. É exatamente o que afirma o art. 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 

Item IV: correto. Trata-se da previsão do art. 55 da Lei 12.288/2010 - Estatuto da Igualdade Racial 
("Para a apreciação judicial das lesões e das ameaças de lesão aos interesses da população negra 
decorrentes de situações de desigualdade étnica, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, à ação 
civil pública, disciplinada na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.") 

Gabarito, portanto, é a letra B. 

Questão 107. Antes do advento do Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Ação Civil Pública 
enumerava, em rol taxativo, as espécies de bens que poderiam ser defendidos por meio de ações 
civis públicas. Atualmente, é possível o manejo das ações civis públicas em prol de qualquer outro 
interesse difuso ou coletivo, em decorrência do princípio: 

a) da máxima amplitude do processo coletivo. 

b) do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva comum. 

c) da máxima prioridade jurisdicional da tutela coletiva. 

d) da não taxatividade da ação coletiva. 

e) da ampla divulgação da demanda. 

Comentários 

Alternativa A: incorreta. Conforme tal princípio, para a defesa dos interesses coletivos em sentido 
amplo são cabíveis todas as espécies de ações, procedimentos, provimentos, e medidas, inclusive 
liminares. 

Alternativa B: incorreta. Segundo esse princípio, a imutabilidade dos efeitos da sentença de 
procedência da ação coletiva beneficia as vítimas e seus sucessores, que, para verem satisfeitas 
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suas pretensões, poderão invocar o direito nela reconhecido, e proceder à liquidação e à execução 
do título, em proveito individual. 

Alternativa C: incorreta. O princípio da máxima prioridade jurisdicional da tutela coletiva afirma 
que as demandas que tratam de tutela coletiva devem tramitar em prioridade em relação aos 
feitos individuais. 

Alternativa D: correta. O CDC, ao incluir o inciso IV no art. 1º da LACP ("art. 1º. Regem-se pelas 
disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos 
morais e patrimoniais causados: [...] IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo."), mudou a 
taxatividade dos bens passíveis de tutela através de ação civil pública para um rol aberto, apenas 
exemplificativo, passando a ser regido pelo princípio da não taxatividade da ação coletiva. 

Alternativa E: incorreta. O princípio da ampla divulgação da demanda preconiza a ampla 
divulgação da existência da ação coletiva (art. 94, CDC). 

Gabarito, portanto, é a letra D. 

Questão 108. Paulo é uma pessoa com deficiência e necessita de cadeiras de rodas para se 
deslocar. Desejando visitar sua mãe que mora em Caldas Novas-GO e se encontra doente, 
comprou uma passagem aérea para chegar o mais rápido o possível. Ao desembarcar no 
aeroporto da cidade, administrado pelo Município, não encontrou acessibilidade adequada, 
precisando ser carregado pelos funcionários da empresa de transporte aéreo. Ao questionar os 
empregados, eles afirmaram que a prática era comum, já que não há acessibilidade desde a 
inauguração do aeroporto. Sentindo-se muito constrangido, procurou a Defensoria Pública da 
cidade para que providências fossem tomadas. 

Com base no fato narrado, considerando as disposições legais e a jurisprudência dos tribunais 
superiores, é correto afirmar que: 

a) a Defensoria Pública poderá ajuizar ação civil pública com pedido de danos morais coletivos 
contra a companhia aérea ou contra o Município, alternativamente. 

b) é possível que a Defensoria Pública ajuíze ação civil pública com pedido de danos morais 
coletivos contra a companhia aérea e contra o Município, em responsabilidade solidária. 

c) cabe à Defensoria Pública ajuizar ação civil pública com pedido de danos morais coletivos contra 
a companhia aérea e, subsidiariamente, contra o Município. 

d) pode ser ajuizada ação civil pública pela Defensoria Pública, com pedido de danos morais 
coletivos, contra o Município e, subsidiariamente, contra a companhia aérea. 
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e) não cabe ação civil pública com pedido de danos morais coletivos, mas somente a ação 
individual, que poderá ser ajuizada pela Defensoria Pública. 

Comentários 

Alternativa B: correta (responde as demais). Inicialmente, a companhia aérea é civilmente 
responsável por não promover condições dignas de acessibilidade de pessoa cadeirante no 
interior da aeronave. Ocorrendo a falha no embarque ou no desembarque, por falta de 
equipamento adequado para a entrada ou a saída da pessoa com deficiência na aeronave, a 
responsabilidade será solidária entre a empresa de transporte aéreo e a administradora do 
aeroporto (no caso, o Município), em aplicação do art. 14 do CDC (STJ, 4ª Turma. REsp 
1.611.915/RS. Rel. Min. Marco Buzzi. Julg. 6/12/2018. Info 642). 

Gabarito, portanto, é a letra B. 

Questão 109. A respeito da ação popular, é INCORRETO afirmar que: 

a) para seu cabimento, basta estar configurada a ilegalidade do ato administrativo por ofensa a 
normas específicas ou desvios dos princípios da Administração Pública, dispensando-se a 
demonstração de prejuízo material. 

b) como a ação popular se constitui em um direito político fundamental, caracterizando um 
instrumento que garante à coletividade a oportunidade de fiscalizar os atos praticados pelos 
governantes, de modo a poder impugnar qualquer medida tomada que cause danos à sociedade 
como um todo, o autor pode ajuizá-la, como regra geral, no foro de seu domicílio, mesmo que o 
dano tenha ocorrido em outro local. 

c) é cabível ação popular por qualquer cidadão para anular ato lesivo ao patrimônio público 
praticado por Presidente da República, que será de competência originária do Supremo Tribunal 
Federal, em virtude do foro por prerrogativa de função. 

d) proposta ação popular, qualquer outro cidadão poderá habilitar-se como litisconsorte ou 
assistente do autor, cabendo ao Ministério Público acompanhar a ação, podendo apressar a 
produção de provas e promover a responsabilidade civil ou penal da autoridade, mas lhe sendo 
vedado assumir a defesa dos autores. 

e) As sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação popular e suscetíveis de recurso 
podem ser impugnadas pelo próprio autor, por qualquer outro cidadão ou ainda pelo Ministério 
Púbico. 

Comentários 



 

 

 

 

 

 PAGE 
132 

 

Alternativa A: correta. Trata-se do entendimento firmado pelo STJ (2ª Turma. AgInt no AREsp 
949.377/MG, Rel. Min. Herman Benjamin. Julg. 09/03/2017). 

Alternativa B: correta. É o entendimento dominante do STJ (1ª Seção. CC 47.950/DF. Rel. Min. 
Denise Arruda. Julg. 11/04/2007). 

Alternativa C: incorreta. Segundo o entendimento do STF, a Corte não possui competência para 
julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, ainda que tenha foro por prerrogativa de 
função (STF. Plenário. Pet 5856 AgR. Rel. Min. Celso de Mello. Julg. 25/11/2015. Info 811). 

Alternativa D: correta. É o que podemos extrair do art. 6º, §§ 4º e 5º da Lei 4.717/65 ("art. 6º, § 
4º. O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e 
promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em 
qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. § 5º É facultado a 
qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular."). 

Alternativa E: correta. É exatamente o que prevê o art. 19, § 2º da Lei 4.717/65 ("Das sentenças e 
decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer 
cidadão e também o Ministério Público"). 

Gabarito, portanto, é a letra C. 

Questão 110. A sentença judicial não é o único meio disponível para afastar a lesão ou a ameaça 
de lesão a interesses transindividuais. Muitas vezes, o conflito de interesses pode ser resolvido 
amigavelmente, por meio da celebração de acordos judiciais ou extrajudiciais. Um desses meios 
é o compromisso de ajustamento de conduta. Sobre essa ferramenta, analise as situações 
hipotéticas dos itens abaixo: 

I. Firmado termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e empresa de eventos 
artísticos para que os seus shows e espetáculos se encerrassem antes de meia-noite, a 
superveniência de lei permitindo que eles ocorram até as duas da manhã desconstitui o 
instrumento, em virtude da nova legislação ser mais favorável à empresa. 

II. O termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério Público com determinada indústria 
para que cessasse o despejo de resíduos sólidos em águas fluviais e reparasse o dano pode 
suspender o inquérito civil instaurado anteriormente ao instrumento. 

III. O termo de ajustamento de conduta firmado entre a Defensoria Pública e um supermercado, 
em que este se comprometeu a fazer adaptações necessárias em seu estabelecimento para o 
acesso a pessoas com deficiência, deve ser fiscalizado pela própria Defensoria Pública e constituirá 
em título executivo extrajudicial em caso de descumprimento do acordado. 
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Está correto o que se afirma em: 

a) I e II 

b) somente II 

c) II e III 

d) somente III 

e) I e III 

Comentários 

Item I: incorreto. O termo de ajustamento de conduta é um ato jurídico perfeito e, portanto, não 
pode ser alterado por lei posterior (art. 5º, XXXVI, CRFB/88 - "a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"). 

Item II: correto. Firmando-se o termo de ajustamento de conduta, o inquérito civil poderá ser 
suspenso durante sua vigência, sendo encerrado após o cumprimento do acordo (é o que afirma, 
por exemplo, o art. 2º da resolução 179 do CNMP). 

Item III: correto. Primeiramente, os órgãos ou entidades que firmarem o termo de ajustamento de 
conduta deverão fiscalizar seu cumprimento. Ademais, eles possuem força de título executivo 
extrajudicial (art. 5º, § 6º, LACP). 

Gabarito, portanto, é a letra C. 

Questão 111. Segundo a Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), é correto afirmar que: 

a) é considerada Área de Proteção Permanente (APP) aquela protegida, desde que coberta por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 
e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

b) reserva legal é conceituada pela lei como aquela onde há administração da vegetação natural 
para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos 
de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou 
alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e 
subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços. 
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c) considera-se Área de Preservação Permanente, ainda que em zona urbana, as áreas no entorno 
das nascentes e dos olhos d’água perenes ou intermitentes, qualquer que seja sua situação 
topográfica, no raio mínimo de cinquenta metros. 

d) permite-se o uso de fogo na vegetação no emprego de queima controlada em Área de 
Preservação Permanente, em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia 
aprovação do órgão gestor, visando ao manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas 
características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo. 

e) a supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, quando de domínio privado, 
dependerá do cadastramento do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, e de prévia autorização do 
órgão estadual competente do Sisnama, permitindo-se a conversão de vegetação nativa para uso 
alternativo do solo no imóvel rural que possuir área abandonada. 

Comentários 

Alternativa A: incorreta. A Área de Proteção Permanente pode ser coberta ou não por vegetação 
nativa (art. 3º, II, Lei 12.651/2012). 

Alternativa B: incorreta. Trata-se do conceito de manejo sustentável (art. 3º, VII, Lei 12.651/2012). 
A reserva legal é conceituada como sendo a "área localizada no interior de uma propriedade ou 
posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de 
modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 
proteção de fauna silvestre e da flora nativa" (art. 3º, III, Lei 12.651/2012). 

Alternativa C: correta. É exatamente o que prevê o art. 4º, IV da Lei 12.651/2012. Ademais, o STF, 
na ADI 4.903 firmou o entendimento de que o termo "perene" deve incluir também as nascentes 
e olhos d'água intermitentes. 

Alternativa D: incorreta. O emprego de queima controlada é aceito em Unidades de Conservação, 
e não em Áreas de Proteção Permanente (art. 38, II, Lei 12.561/2012). 

Alternativa E: incorreta. Segundo o art. 28 da Lei 12.651/2012, "NÃO é permitida a conversão de 
vegetação nativa para uso alternativo do solo no imóvel rural que possuir área abandonada". 

Gabarito, portanto, é a letra C. 

Questão 112. A respeito da Lei nº 8.080/90, que trata do Sistema Único de Saúde (SUS), analise 
os itens abaixo. 
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I. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à 
população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços 
ofertados pela iniciativa privada, dando-se preferência às entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos. 

II. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS) obedecem ao princípio da centralização político-
administrativa, com direção única da União na administração das verbas públicas destinadas ao 
SUS. 

III. A vigilância sanitária é um campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), entendendo-
se como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 
nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo, por exemplo, o controle de bens de 
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as 
etapas e processos, da produção ao consumo. 

IV. O dever do Estado em garantir o direito à saúde se estende somente àqueles que não possuem 
condições de arcar com seus custos sem comprometer seu sustento e de sua família, e inclui a 
formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 
doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem o acesso aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

Está(ão) correto(s): 

a) I e II 

b) III e IV 

c) II e IV 

d) I e III 

e) I, II e III 

Comentários 

Item I: correto. É o que prevê os arts. 24 e 25 da Lei 8.080/90. 

Item II: incorreto. O princípio que rege as ações e serviços públicos de saúde é o da 
descentralização, e não da centralização (art. 7º, IX, Lei 8.080/90), com direção única em cada 
esfera de governo: "a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; b) 
regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde". 
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Item III: correto. É o que se pode extrair do art. 6º, § 1º, I da Lei 8.080/90. 

Item IV: incorreto. O dever do Estado de garantir o direito à saúde é universal e igualitário (art. 2º, 
§ 1º, Lei 8.080/90), e não somente aos hipossuficientes. 

Gabarito, portanto, é a letra D. 

Questão 113. A Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 
básico e foi bastante alterada pela Lei nº 14.026/2020, que trata do marco legal do saneamento 
básico. Sobre o exercício da titularidade dos serviços públicos de saneamento básico, de acordo 
com as leis mencionadas, é INCORRETO afirmar que: 

a) os contratos relativos à prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão conter, 
sob pena de nulidade, possíveis fontes de receitas alternativas, com possibilidade de as receitas 
serem compartilhadas entre o contratante e o contratado, caso aplicável. 

b) o Chefe dos Podes Executivo dos Estados poderá formalizar a gestão associada para o exercício 
de funções relativas aos serviços públicos de saneamento básico, sendo necessário autorização 
legal mesmo em caso de convênio de cooperação. 

c) o titular dos serviços deve formular a respectiva política pública de saneamento básico, devendo 
elaborar os planos de saneamento básico, bem como estabelecer metas e indicadores de 
desempenho e mecanismos de aferição de resultados, a serem obrigatoriamente observados na 
execução dos serviços prestados de forma direta ou por concessão. 

d) a prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a 
administração do titular depende da celebração de contrato de concessão, mediante prévia 
licitação, vedada a sua disciplina mediante convênio ou termo de parceria. 

e) é possível que o prestador contratual de serviço público de saneamento básico subdelegue o 
objeto do contrato, observando o limite máximo de vinte e cinco por cento do seu valor, 
condicionado à comprovação técnica, por parte do prestador de serviços, do benefício em termos 
de eficiência e qualidade dos serviços públicos de saneamento básico. 

Comentários 

Alternativa A: correta. É exatamente o que prevê o art. 10-A, II da Lei 11.445/2007. 

Alternativa B: incorreta. Ocorrendo convênio de cooperação, a lei dispensa a necessidade de 
autorização legal (art. 8º, § 4º, Lei 11.445/2007: "Os Chefes dos Poderes Executivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão formalizar a gestão associada para o 
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exercício de funções relativas aos serviços públicos de saneamento básico, ficando dispensada, 
em caso de convênio de cooperação, a necessidade de autorização legal."). 

Alternativa C: correta. É exatamente o que prevê o art. 9º, I da Lei 11.445/2007. 

Alternativa D: correta. Trata-se da literalidade do art. 10, caput, da Lei 11.445/2007. 

Alternativa E: correta. Essa autorização consta no art. 11-A, caput e § 1º, da Lei 11.445/2007 ("art. 
11-A. Na hipótese de prestação dos serviços públicos de saneamento básico por meio de contrato, 
o prestador de serviços poderá, além de realizar licitação e contratação de parceria público-
privada, nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e desde que haja previsão 
contratual ou autorização expressa do titular dos serviços, subdelegar o objeto contratado, 
observado, para a referida subdelegação, o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
contrato. § 1º A subdelegação fica condicionada à comprovação técnica, por parte do prestador 
de serviços, do benefício em termos de eficiência e qualidade dos serviços públicos de 
saneamento básico."). 

Gabarito, portanto, é a letra B. 

Questão 114. Paulo mora em um povoado que pertence ao município de Iporá-GO. Ele possui 
dois filhos, um de quatro e outro de cinco anos de idade, que estão matriculados na educação 
infantil em uma escola municipal distante quase três quilômetros de sua casa. 

Considerando-se a situação hipotética narrada acima e as disposições da Lei nº 9.394/96 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), assinale a alternativa correta. 

a) Paulo tem direito a matricular seus filhos na escola pública de educação infantil mais próxima 
de sua residência, se houver, ou deixar de os matricular sem qualquer ônus, por conta da distância 
a ser percorrida diariamente. 

b) A escola tem o dever de informar Paulo sobre a frequência o rendimento de seus filhos e sobre 
a execução da proposta pedagógica, além de notificar, obrigatoriamente, ao Conselho Tutelar do 
Município quando eles apresentarem quantidade de faltas acima de trinta por cento do percentual 
permitido em lei. 

c) A escola onde os filhos de Paulo estudam poderá oferecer aulas de ensino religioso nos horários 
normais das suas aulas, sendo vedado o proselitismo, considerando-se automaticamente 
matriculados na disciplina todos os alunos que frequentam a escola. 

d) Apesar da escola ser municipal, a manutenção da educação infantil e fundamental é obrigação 
do Governo do Estado de Goiás, que deve oferecer também transporte escolar gratuito e baixar 
normas complementares à lei para o seu sistema de ensino. 
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e) A educação infantil dos filhos de Paulo, considerada como primeira etapa da educação básica, 
vai até os seis anos de idade e possui a finalidade de os desenvolver integralmente em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade, podendo se estender até os oito anos de idade em caso de desenvolvimento 
incompleto. 

Comentários 

Alternativa A: incorreta. Paulo realmente tem direito a matricular seus filhos na escola mais próxima 
de sua residência (art. 4º, X, Lei 9.394/96), mas NÃO poderá deixar de os matricular, ainda que 
em virtude da distância (art. 6º, Lei 9.394/96). 

Alternativa B: correta. As duas obrigações estão previstas no art. 12 da Lei 9.394/96, em seus 
incisos VII e VIII ("art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 
seu sistema de ensino, terão a incumbência de: [...] VII - informar pai e mãe, conviventes ou não 
com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; VIII – notificar ao 
Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima 
de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei"). 

Alternativa C: incorreta Apesar de ser possível oferecer o ensino religioso nas escolas, sua 
matrícula é facultativa (art. 33, caput, Lei 9.394/96), não podendo ser automática. 

Alternativa D: incorreta. O oferecimento da educação infantil em creches e pré-escolas é 
incumbência do Município (art. 11, V, Lei 9.394/96), além do oferecimento do transporte escolar 
nesses casos (inciso VI) e o poder regulamentar do sistema de ensino (inciso III). 

Alternativa E: incorreta. A educação infantil vai somente até os cinco anos de idade (art. 29, Lei 
9.394.96). 

Gabarito, portanto, é a letra B. 

Questão 115. Considerando as disposições das Leis nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), assinale 
a opção INCORRETA: 

a) a lei admite a usucapião coletiva nos casos de núcleos urbanos informais existentes há mais de 
cinco anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a duzentos e 
cinquenta metros quadrados por possuidor, desde que estes não sejam proprietários de outro 
imóvel urbano ou rural, sendo que, na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada 
possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de 
acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. 
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b) o direito de preempção dá ao Município preferência na aquisição de imóvel urbano quando ele 
é objeto de alienação onerosa entre particulares, mas somente de acordo com o plano diretor e 
nas áreas delimitadas por lei municipal, que deverá fixar período de vigência não superior a cinco 
anos para que o Poder Público exerça esse direito, prazo que poderá ser renovado a partir de um 
ano após o decurso do prazo inicial de vigência. 

c) lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar a edificação 
compulsória do solo urbano não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para 
implementação da referida obrigação, sendo que o proprietário será notificado pelo Poder 
Executivo municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no 
cartório de registro de imóveis. 

d) o plano diretor é obrigatório para cidades integrantes de áreas de especial interesse turístico, 
ainda que possua menos de vinte mil habitantes, sendo parte integrante do processo de 
planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento 
anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. 

e) decorridos cinco anos de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU) progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, 
edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, mediante 
indenização prévia e justa em dinheiro. 

Comentários 

Alternativa A: correta. Primeiramente, a Lei 10.257/2001 permite a usucapião coletiva em seu art. 
10, caput ("Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de cinco anos e cuja 
área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a duzentos e cinquenta metros 
quadrados por possuidor são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os 
possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural."). Nesse caso, "na sentença, 
o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão 
do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, 
estabelecendo frações ideais diferenciadas" (art. 10, § 3º, Lei 10.257/2001). 

Alternativa B: correta. O direito de preempção está previsto no art. 25, caput, da Lei 10.257/2001, 
prevendo que "o direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para 
aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares". Ademais, "lei 
municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempção 
e fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano após o decurso 
do prazo inicial de vigência". 

Alternativa C: correta. É exatamente o que prevê o art. 5º, caput da Lei 10.257/2001 ("Lei 
municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a 



 

 

 

 

 

 PAGE 
132 

 

edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação.") e 
§ 2º ("O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da 
obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis."). 

Alternativa D: correta. Trata-se de previsão expressa do art. 40, § 1º e 41, IV da Lei 10.257/2001. 

Alternativa E: incorreta. O pagamento pela desapropriação no caso de descumprimento de 
obrigação de parcelamento, edificação ou utilização após decorridos cinco anos da cobrança do 
IPTU progressivo se dá com títulos da dívida pública, e não em dinheiro (art. 8º, Lei 10.257/2001). 

Gabarito, portanto, é a letra E. 

Questão 116. Considerando as normas constitucionais que tratam do meio ambiente, analise os 
itens abaixo: 

I. Quando forem declaradas como de utilidade pública, as obras públicas não necessitarão de 
estudo prévio de impacto ambiental, ainda que haja possam causar significativa degradação 
ambiental, desde que comprovado interesse público. 

II. As empresas que explorarem recursos minerais, ainda que com a devida autorização do Poder 
Público, estão obrigadas a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução 
técnica exigida pelo órgão público competente, o que não a isenta de indenização por eventuais 
danos materiais decorrentes da atividade. 

III. A definição dos espaços territoriais e seus componentes a serem protegidos, assim como sua 
alteração e supressão, pode ocorrer através de Decretos Presidenciais ou atos normativos 
editados pelos órgãos competentes, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

IV. A Constituição Federal prevê expressamente que é incumbência do Poder Público, para 
assegurar o direito ao meio ambiente equilibrado, preservar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético brasileiro e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II 

b) II e IV 

c) II e III 
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d) II, III e IV 

e) I, II e IV 

Comentários 

Item I: incorreto. Segundo o art. 225, § 1º, IV da CRFB/88, é incumbência do Poder Público "exigir, 
na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade", 
ainda que a obra seja pública e declarada de utilidade pública. 

Item II: correto. A Constituição Federal de 1988 prevê que "aquele que 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". Isso não a impede de responder civilmente por 
quaisquer danos causados. 

Item III: incorreto. A CRFB/88 assevera que a definição dos espaços territoriais e seus componentes 
a serem especialmente protegidos, assim como sua alteração e supressão, só podem ser feitas por 
lei, não se admitindo ato infralegal para esse mister. 

Item IV: correto. É exatamente o que prevê o art. 225, § 1º, II da CRFB/88. 

Gabarito, portanto, é a letra B. 

Questão 117. Acerca do princípio da indisponibilidade mitigada da ação coletiva, assinale a 
alternativa correta: 

a) Abandono ou a desistência motivada não implicam na extinção do processo, mas tão somente 
na sucessão processual. 

b) Se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição da instância, apenas representante do 
Ministério Público poderá promover o prosseguimento da ação. 

c) Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério 
Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. 

d) Abandono ou a desistência imotivada implicam na extinção do processo. 

Comentários 

Esta questão se funda nos artigos 9° da LAP e 5°, §3° da LACP. 

LAP 
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Art. 9º Se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição da instância, serão publicados editais 
nos prazos e condições previstos no art. 7º, inciso II, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem 
como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última 
publicação feita, promover o prosseguimento da ação. 

LACP 

Art. 5° Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 

[...] 

§ 3º Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o 
Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. 

A alternativa c é a transcrição literal do artigo 5°, §3° da LACP, sendo, portanto, correta. 

Questão 118. Sobre o Direito Processual Coletivo, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A decisão coletiva improcedente não vincula o indivíduo, sendo possível a propositura de sua 
própria ação individual, pelo mesmo direito, posteriormente. 

b) As ações coletivas não têm prioridade de tramitação. 

c) Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a 
associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual 
iniciativa aos demais legitimados. 

d) O CPC determina que o juiz deverá usar todas as ferramentas processuais possíveis para tutelar, 
de forma efetiva, os interesses da coletividade. 

Comentários 

A questão se baseia nos princípios do Direito Processual Coletivo, sendo trazidos os seguintes 
princípios: 

→ Princípio  do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva 
→ Princípio da prioridade de tramitação 
→ Princípio da indisponibilidade da execução coletiva 
→ Princípio do interesse jurisdicional no conhecimento do mérito 

Tendo em vista o princípio da prioridade de tramitação, que determina que ações coletivas têm 
prioridade de tramitação, dado o interesse transindividual que buscam tutelar, é incorreta a 
alternativa b. 
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Questão 119. A aplicação de lei que direcione o Direito Processual Coletivo se dá por meio de: 

a) Aplicação exclusiva do CDC. 

b) Aplicação do CDC em conjunto com a Lei da Ação Civil Pública. 

c) Aplicação do CPC. 

d) Aplicação do microssistema processual coletivo. 

Comentários 

Tendo em vista a inexistência de um código de processo coletivo no Brasil, aplicam-se as normas 
do microssistema processual coletivo, isto é, as normas protetivas do direito coletivo constantes 
determinados diplomas nos casos que não lhe dizem respeito diretamente, tendo como base a 
teoria do diálogo das fontes. 

O microssistema representa um conjunto sistêmico composto de diversas leis que sustentam o 
desenvolvimento do direito processual coletivo, as principais bases deste microssistema a LACP e 
o CDC, enquanto as demais gravitem em torno destas, aplicando-se o CPC de forma subsidiária. 

Portanto, está correta a alternativa d. 

Questão 120. Nos termos da lei, cabível ação popular em face de: 

a) Atos legislativos. 

b) Atos Jurisdicionais. 

c) Atos particulares gerais. 

d) Atos administrativos. 

Comentários 

A resposta da questão se dá pela leitura dos artigos 1°, caput, e 6° da Lei n° 4.717/65, para 
averiguar os sujeitos passivos da ação popular, e, portanto, determinar quem poderia ter praticado 
o ato lesivo. 

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade 
de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de 
entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de 
sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas 
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públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio 
o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou 
da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos 
Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos 
cofres públicos. 

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no 
art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, 
aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado 
oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. 

Entende-se, portanto, que é correta a alternativa d. 

6 - DIREITO CIVIL 

Questão 121. Sobre personalidade jurídica, assinale a alternativa errada: 

a) No Brasil, a jurisprudência majoritária tem afirmado a teoria concepcionista quanto ao início da 
personalidade jurídica. 

b) Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, possuindo, assim, capacidade de 
fato. 

c) Atualmente, somente os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes. 

d) Maria Helena Diniz, ao tratar da personalidade jurídica, classifica-a em personalidade jurídica 
formal e personalidade jurídica material. 

e) Os pródigos são aqueles que dissipam de forma desordenada e desregrada os seus bens ou 
seu patrimônio 

Comentários 

A capacidade de fato é a aptidão para, pessoalmente, exercer todos os atos da vida civil. Assim, 
ao mencionar que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, a alternativa “b” trata, 
em verdade, do conceito de capacidade de direito (CC, art. 1°) e não de fato. 

Portanto, a alternativa B está errada e deve ser assinalada. As demais estão corretas. 

Sobre a alternativa A: De fato, para aferir o início da personalidade jurídica, a maioria da doutrina 
e da jurisprudência tem acatado a teoria concepcionista. Pela teoria concepcionista, o nascituro é 
pessoa desde a concepção, sendo, portanto, titular de direitos. O fundamento legal da teoria 



 

 

 

 

 

 PAGE 
132 

 

concepcionista é a parte final do art. 2° do CC: “ (...) mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os 
direitos do nascituro”. É a teoria adotada, por exemplo, por Flavio Tartuce e Rosenvald. 

Questão 122. Considerando a disciplina legal dada pelo Código Civil, assinale a alternativa errada: 

a) Os nascimentos e casamentos serão registrados em registro público. 

b) As interdições serão registradas em registro público. 

c) Os óbitos serão registrados em registro público. 

d) O divórcio e a separação judicial serão registrados em registro público. 

e) A interdição será registrada em registro público.  

Comentários 

A questão cobra o conhecimento da literalidade do art. 9° e 10° do CC: 

Art. 9 o Serão registrados em registro público: 

I - os nascimentos, casamentos e óbitos; 

II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; 

III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; 

IV - a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. 

Art. 10. Far-se-á averbação em registro público: 

I - das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a 
separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal; 

II - dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação; 

Perceba que o divórcio e a separação judicial serão objeto de AVERBAÇÃO e não de registro. 

Portanto, a alternativa D está errada e deve ser assinalada. 

Questão 123. Sobre os direitos da personalidade, assinale a alternativa errada. 

a) O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. 
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b) a publicação não autorizada da imagem da pessoa para fins comerciais pode gerar dano moral. 
No entanto, o interessado deverá comprovar efetivamente o abalo moral, não se presumindo o 
dano. 

c) A direito à imagem se subdivide em três aspectos: imagem retrato, imagem atributo e imagem 
voz. 

d) Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.  

e) O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja 
permanente nem geral. 

Comentários 

Conforme se depreende do entendimento da súmula n° 403: “Independe de prova do prejuízo a 
indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou 
comerciais.”. Trata-se, pois, de uma hipótese em que o dano é presumido (“in re ipsa”). 

Logo, a alternativa B está errada e deve ser assinalada. 

Perceba que as demais estão corretas. Inclusive, a alternativa A traz a literalidade do art. 19 do 
CC, a alternativa D traz o art. 16 do CC e a alternativa E traz os dizeres do enunciado 4° da I 
Jornada de Direito Civil. 

Por fim, sobre a alterativa C, é a doutrina que divide afirma que o direito à imagem é 
tridimensional, abarcando: a Imagem retrato (características fisionômicas), a imagem atributo 
(características emocionais) e imagem VOZ (timbre sonoro identificador). 

Questão 124. Sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a avaliação da deficiência será 
biopsicossocial e considerará diversos fatores. Serão considerados na avaliação: 

a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 

b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais 

c) a limitação no desempenho de atividades 

d) a restrição de participação. 

e) a oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e 
fórmulas nutricionais. 

Comentários 
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A questão cobra o conhecimento da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Assim, 
na forma do art. 2° da famigerada lei: 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma 
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas. 

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por 
equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:    

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 

III - a limitação no desempenho de atividades; e 

IV - a restrição de participação. 

A tanto, a alternativa E não traz um fator da avaliação da deficiência. Na verdade, a alternativa tem 
relação com o direito à saúde da pessoa com deficiência: 

§ 4º As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem 
assegurar: (...) XI - a oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, 
medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais. 

Assim, a alternativa E está errada e deve ser marcada. 

Questão 125. Sobre o instituto da curatela, assinale a alternativa errada. 

a) A curatela de pessoa com deficiência é medida protetiva extraordinária e definitiva. 

b) A curatela de pessoa com deficiência afetará tão-somente os atos relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial, não alcançando o direito ao trabalho, nem ao voto. 

c) A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 
negocial, não alcançando o direito ao voto, ao matrimônio e à sexualidade. 

d) A curatela de pessoa com deficiência é medida protetiva extraordinária que afetará somente os 
atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial indicados na sentença 

e) Não devem casar o filho do curador com o curatelado 
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Comentários 

A questão cobra o conhecimento da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência e do 
Código Civil), sobretudo do art. 84 e 85 e que, pela importância, merece referência integral: 

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua 
capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. 

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme 
a lei. 

§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão 
apoiada. 

§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva 
extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 
o menor tempo possível. 

§ 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao 
juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. 

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza 
patrimonial e negocial. 

§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 
matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 

§ 2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões 
e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. 

§ 3º No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz 
deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou 
comunitária com o curatelado. 

A tanto, forte no art. 84, §3°, do diploma, temos que a curatela não poderá ser definitiva, já que 
deverá “durar o menor tempo possível”. Assim, a alternativa A está errada e deverá ser assinalada. 

Quanto à alternativa E, temos uma típica hipótese de causa suspensiva do casamento, prevista no 
art. 1.523 do CC: 
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Não devem casar: (...) IV - o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, 
irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não 
cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas. 

Questão 126. Sobre as pessoas jurídicas, assinale a alternativa errada. 

a) As associações, as sociedades e as organizações religiosas são pessoas jurídicas. 

b) O rol do art. 44 do CC/02, ao trazer hipóteses de pessoas jurídicas, traz rol meramente 
exemplificativo. 

c) Prescreve em 03 (três) anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito 
privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro 

d) A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) é pessoa jurídica. 

e) A pessoa jurídica de direito privado pode sofrer dano moral. 

Comentários 

Pela redação do art. 45, parágrafo único, do CC/02, temos o seguinte: 

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a 
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de 
autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as 
alterações por que passar o ato constitutivo. 

Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas 
jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da 
publicação de sua inscrição no registro. 

Assim, não se trata de prescrição, mas de decadência. A tanto, a alternativa C está errada e deve 
ser assinalada. 

Quanto às demais assertivas: A alternativa A e D correspondem às previsões do art. 44 do CC. A 
alternativa B traz o exato teor do enunciado 144 do CJF. Por fim, a alternativa E é expressão da 
súmula 227 do STJ: 

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 

Questão 127. Sobre a disciplina legal dos bens no direito civil, assinale a alternativa errada. 

a) As terras devolutas são bens dominicais. 
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b) A sede própria onde funciona uma autarquia do Estado da Bahia é exemplo de bem de uso 
especial. 

c) Os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações são considerados bens móveis 
para efeito legal. 

d) O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído. 

e) Os materiais que forem provisoriamente separados de um prédio serão considerados, sempre, 
bens móveis. 

Comentários 

 As terras devolutas estão previstas no art. 20 e 26 da CF/88. Para a maioria da doutrina, as terras 
devolutas tem natureza de bem público dominical, já que podem ser objeto de exploração do 
poder público. A tanto, os bens dominicais são os bens do patrimônio disponível da administração 
e não possuem uma destinação pública específica, na forma do art. 99, III, do CC/02. Assim, correta 
a alternativa A. 

No ponto, a alternativa B, C e D representam a literalidade do art. 99, II, art. 83, III e art. 103, 
respectivamente, estando corretas, portanto. 

Por fim, vejamos o que dispõe o art. 81 do CC: 

Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis: 

I - as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem 
removidas para outro local; 

II - os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem. 

A tanto, é perceptível o equívoco da alternativa E, que deverá ser assinalada. Note que a partícula 
“sempre” é que torna a alternativa errada, já que, se os materiais forem separados de um prédio 
para nele serem reempregados, estes serão considerados bens imóveis 

Questão 128. Sobre a condição, o termo e o encargo, assinale a alternativa correta: 

a) Causa ineficácia do negócio a inserção de uma condição de fazer coisa ilícita. 

b) Causa ineficácia do negócio a aposição de condição juridicamente impossível. 

c) São ilícitas as condições que privam de todo efeito o negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro 
arbítrio de uma das partes. 
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d) As condições impossíveis, quando resolutivas, invalidam o negócio jurídico. 

e) Às condições suspensivas e resolutivas aplicam-se aplicam-se, no que couber, as disposições 
relativas ao termo inicial e final. 

Comentários 

A questão cobra a literalidade de dispositivos do CC: 

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública 
ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo 
efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. 

Art. 123. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados: 

I - as condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas; 

II - as condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita; 

III - as condições incompreensíveis ou contraditórias. 

Art. 124. Têm-se por inexistentes as condições impossíveis, quando resolutivas, e as de 
não fazer coisa impossível. 

Art. 135. Ao termo inicial e final aplicam-se, no que couber, as disposições relativas à 
condição suspensiva e resolutiva. 

Logo, a alternativa C está correta e deve ser assinalada. Assim é, pois, retrata o conteúdo do art. 
122 do CC. 

Questão 129. Sobre os defeitos do negócio jurídico, assinale a alternativa errada. 

a) A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado 
temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens. 

b) O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu 
despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. 

c) O prazo decadencial para anular um negócio jurídico por lesão é de 04 anos. 

d) O negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo, mas pode ser suscetível de 
confirmação. 
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e) A sentença na ação anulatória por fraude contra credores tem natureza constitutiva negativa, 
diferentemente do que ocorre na ação que reconhece a fraude à exeecução. 

Comentários 

De pronto, note que a alternativa D está errada, devendo ser assinalada. É a redação do art. 169 
do CC que nos dá a resposta: 

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo 
decurso do tempo. 

A alternativa A, B e C são expressões do art. 151, 146 e 178 do CC. 

Por fim, encontramos a alternativa na balizada doutrina de Flavio Tartuce1: 

Por fim, quanto às diferenças entre a fraude contra credores e a fraude à execução, a 
sentença da ação pauliana é constitutiva negativa, enquanto na fraude à execução a 
decisão que a reconhece tem natureza declaratória, de ineficácia do ato praticado. 

Questão 130. Sobre prescrição e decadência, assinale a alternativa correta. 

a) O pedido de reconhecimento de paternidade “post mortem” e a petição de herança respectiva 
são imprescritíveis. 

b) As ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de perseguição, tortura e 
prisão, por motivos políticos, ocorridas durante o regime militar, são imprescritíveis. 

c) A prescrição fulmina o próprio direito alegado. 

d) Prescreve em 03 anos as ações de responsabilidade civil contra o Estado. 

e) Tratando-se de responsabilidade civil contratual, é aplicável a prescrição de 3 anos. 

Comentários 

Sobre a questão em comento, bem aponta a jurisprudência do STJ: 

O prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 é inaplicável às ações que 
objetivam reparação por danos morais ocasionados por torturas sofridas durante o 
período do regime militar, demandas que são imprescritíveis, tendo em vista as 
dificuldades enfrentadas pelas vítimas para deduzir suas pretensões em juízo. 
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STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1569337/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 
03/05/2018. 

Diga-se ainda que, recentemente, o STJ editou a súmula 647: 

Súmula 647-STJ: São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e 
materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos 
fundamentais ocorridos durante o regime militar. 

Dito isso, a alternativa B está correta e deve ser marcada. 

Sobre a alternativa A, deve o aluno ter o conhecimento de que a ação de investigação de 
paternidade “post mortem”, versando direito personalíssimo e sendo considerada uma ação de 
estado, é imprescritível. No entanto, a sua repercussão patrimonial, comumente chamada de 
petição de herança, é prescritível no prazo de 10 anos (STJ, AREsp 479.648). 

Sobre a alternativa C, é necessário lembrar da clássica distinção entre prescrição e decadência. 
Enquanto a prescrição extingue a pretensão, na decadência haverá extinção do direito potestativo. 

Sobre a alternativa D, lembre-se que, via de regra, a demanda por responsabilidade civil contra o 
Estado prescreve em 05 anos, na forma do art. 1° do Decreto nº 20.910/32. 

Em relação à alternativa E, trata-se da jurisprudência do STJ2. Versando a ação reparação civil 
extracontratual, o prazo prescricional será de 03 anos, forte no art. 206, §3°, V, do CC. No entanto, 
versando reparação civil, há que se aplicar a regra geral de 10 anos, forte no art. 205 do CC. 

Questão 131. Sobre as várias modalidades de obrigação, marque a alternativa errada. 

a) Na obrigação de dar coisa certa, até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus 
melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço; se o credor não anuir, 
poderá o devedor resolver a obrigação. 

b) Na obrigação de dar coisa incerta, a coisa será indicada, ao menos, pelo gênero e pela 
quantidade. 

c) Na obrigação de fazer, se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, 
resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos. 

d) Na obrigação de não fazer, extingue-se a obrigação, desde que, sem culpa do devedor, se lhe 
torne impossível abster-se do ato, que se obrigou a não praticar. 

e) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao credor, se outra coisa não se estipulou. 
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Comentários 

A alternativa A, B, C e D espelham a fiel dicção dos arts. 237, 243, 248 e 250 do CC, 
respectivamente. 

A tanto, a alternativa E está errada e deve ser assinalada. 

Perceba que houve a inversão na alternativa E da parte a quem cabe a escolha nas obrigações 
alternativas: 

Art. 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se 
estipulou. 

Questão 132. Sobre o adimplemento das obrigações e os contratos em geral, marque a alternativa 
errada. 

a) Pela teoria do adimplemento substancial, quando a obrigação estiver já cumprida em sua quase 
totalidade, ficará o credor impedido de rescindir o negócio jurídico, forte no Princípio da Boa-Fé 
Objetiva. 

b) No caso do devedor de contrato de mútuo financeiro com cláusula de alienação fiduciária de 
um veículo automotor, caindo este em mora somente nas últimas parcelas do contrato, não poderá 
o juiz determinar a busca e apreensão do veículo baseado no DL 911/69. 

c) Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se 
opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. 

d) Art. 306. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não 
obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. 

e) art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que 
não era credor. 

Comentários 

As alternativas C, D e E são expressões do arts. 304, 306 e 309, respectivamente. 

A teoria do adimplemento substancial, também chamada de “substancial performance”, é 
aplicada no Brasil e a doutrina clássica de Clóvis do Couto e Silva bem conceitua: 

Adimplemento substancial “constitui um adimplemento tão próximo ao resultado final, 
que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, 
permitindo-se tão somente o pedido de indenização e/ou adimplemento, de vez que a 
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primeira pretensão viria a ferir o princípio da boa-fé (objetiva)" (O Princípio da Boa-Fé 
no Direito Brasileiro e Português in Estudos de Direito Civil Brasileiro e Português. São 
Paulo: RT, 1980, p. 56). 

No entanto, a jurisprudência do STJ afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos 
casos de alienação fiduciária regidos pelo DL 911/693. Portanto a alternativa B está errada e deve 
ser assinalada. 

Questão 133. Sobre o adimplemento e a extinção das obrigações, assinale a alternativa errada. 

a) A novação pode ser objetiva ou subjetiva. 

b) Na dação em pagamento, o credor consente em receber prestação diversa da que lhe é devida. 

c) Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal. 

d) Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações 
extinguem-se, até onde se compensarem. 

e) O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever. No entanto, o fiador 
não pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. 

Comentários 

Sobre a alternativa A, de fato, a doutrina fala em novação objetiva, na hipótese do art. 360, I, bem 
como, fala também em novação subjetiva, na hipótese do art. 360, II, todos do CC. Veja: 

Art. 360. Dá-se a novação: 

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a 
anterior; 

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; 

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando 
o devedor quite com este. 

A alternativa B, C e D são espelhos dos arts. Art. 356, Art. 366 e Art. 368 do CC. Corretas, portanto. 

Já a alternativa E está errada e deve ser marcada. Assim é, pois, o fiador poderá compensar sua 
dívida com a de seu credor ao afiançado, na forma do art. 371, in verbis: 
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O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever; mas o fiador 
pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. 

Questão 134. Sobre vícios redibitório e evicção, assinale a alternativa errada. 

a) Pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. 

b) Na evicção, subsiste para o alienante esta obrigação, ainda que a coisa alienada esteja 
deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. 

c) Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a 
aquisição se tenha realizado em hasta pública.  

d) A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se 
perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. 

e) A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos 
ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. 

Comentários 

A questão cobra detalhes da “lei seca”. 

Na questão, a alternativa A está errada e deve ser marcada. Perceba que diz justamente o contrário 
do art. 457 do CC: 

Não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou 
litigiosa. 

A alternativa B, C, D e E retratam com fidelidade as disposições dos arts. 451, 447, 444 e 441 

Questão 135. Sobre vícios redibitório e evicção, assinale a alternativa errada. 

a) Há decisões do STJ reconhecendo que o prazo prescricional para pleitear a evicção é de 3 anos. 

b) A evicção é uma garantia legal e não pode ser excluída pela vontade das partes. 

c) As disposições sobre evicção do CC/02 são aplicáveis às doações onerosas. 

d) Na hipótese do adquirente que já estava na posse do bem anteriormente, o direito de obter a 
redibição ou abatimento do preço na hipótese de vício redibitório é de 15 dias se bem móvel e 6 
meses se bem imóvel na hipótese do adquirente que já estava na posse do bem anteriormente. 
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e) Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou 
das quantias que pagou às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. 

Comentários 

De pronto, sobre a alternativa A, temos o entendimento exarado pelo STJ no REsp 1577229/MG, 
tornando-a correta: 

(...) 4. Independentemente do seu nomen juris, a natureza da pretensão deduzida em 
ação baseada na garantia da evicção é tipicamente de reparação civil decorrente de 
inadimplemento contratual, a qual se submete ao prazo prescricional de três anos, 
previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/02. (REsp 1577229/MG, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) 

Já a alternativa B está errada e dever ser assinalada. Perceba que ela encontra óbice no art. 448 
do CC, que prevê expressamente a possibilidade de exclusão da garantia da evicção por vontade 
das partes: 

Art. 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a 
responsabilidade pela evicção. 

No que tange à alternativa C, D e E, estas são todas verdadeira, conforme art. 441, 445 e 450, 
respectivamente: 

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por 
vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe 
diminuam o valor. 

Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas. 

(...) 

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço 
no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da 
entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. 

(...) 

Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição 
integral do preço ou das quantias que pagou 

I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir; 
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II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente 
resultarem da evicção; 

III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. 

Questão 136. Assinale a alternativa errada. 

a) A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento do lucro da intervenção. 

b) Um dos fundamentos do lucro da intervenção é a vedação ao enriquecimento sem causa, 
positivado no art. 884 do CC. 

c) O lucro da intervenção é entendido como a vantagem patrimonial auferida a partir da 
exploração não autorizada de bem ou direito alheio 

d) A quantificação do lucro da intervenção deve ser apurada por meio de perícia na fase de 
liquidação de sentença. 

e) Para que haja o enriquecimento ilícito de alguém, por óbvio, é necessário que haja a diminuição 
do patrimônio alheio. 

Comentários 

A questão gira em torno do REsp 1698701/RJ: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. FINS COMERCIAIS. 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. JUSTA CAUSA. 
AUSÊNCIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. LUCRO DA INTERVENÇÃO. FORMA DE 
QUANTIFICAÇÃO. 

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de 
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 

2. Ação de indenização proposta por atriz em virtude do uso não autorizado de seu 
nome e da sua imagem em campanha publicitária. Pedido de reparação dos danos 
morais e patrimoniais, além da restituição de todos os benefícios econômicos que a ré 
obteve na venda de seus produtos. 

3. Além do dever de reparação dos danos morais e materiais causados pela utilização 
não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais, nos termos 
da Súmula nº 403/STJ, tem o titular do bem jurídico violado o direito de exigir do 
violador a restituição do lucro que este obteve às custas daquele. 
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4. De acordo com a maioria da doutrina, o dever de restituição do denominado lucro 
da intervenção encontra fundamento no instituto do enriquecimento sem causa, 
atualmente positivado no art. 884 do Código Civil. 

5. O dever de restituição daquilo que é auferido mediante indevida interferência nos 
direitos ou bens jurídicos de outra pessoa tem a função de preservar a livre disposição 
de direitos, nos quais estão inseridos os direitos da personalidade, e de inibir a prática 
de atos contrários ao ordenamento jurídico. 

6. A subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa não impede que se promova 
a cumulação de ações, cada qual disciplinada por um instituto específico do Direito Civil, 
sendo perfeitamente plausível a formulação de pedido de reparação dos danos 
mediante a aplicação das regras próprias da responsabilidade civil, limitado ao efetivo 
prejuízo suportado pela vítima, cumulado com o pleito de restituição do indevidamente 
auferido, sem justa causa, às custas do demandante. 

7. Para a configuração do enriquecimento sem causa por intervenção, não se faz 
imprescindível a existência de deslocamento patrimonial, com o empobrecimento do 
titular do direito violado, bastando a demonstração de que houve enriquecimento do 
interventor. 

8. Necessidade, na hipótese, de remessa do feito à fase de liquidação de sentença para 
fins de quantificação do lucro da intervenção, observados os seguintes critérios: a) 
apuração do quantum debeatur com base no denominado lucro patrimonial; b) 
delimitação do cálculo ao período no qual se verificou a indevida intervenção no direito 
de imagem da autora; c) aferição do grau de contribuição de cada uma das partes e d) 
distribuição do lucro obtido com a intervenção proporcionalmente à contribuição de 
cada partícipe da relação jurídica. 

9. Recurso especial provido. 

(REsp 1698701/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018) 

Note que a alternativa E está errada e merece ser assinalada, já que contraria o enunciado n° 35 
da I Jornada de Direito Civil, in verbis:   

A expressão “se enriquecer à custa de outrem” do art. 886 do novo Código Civil não 
significa, necessariamente, que deverá haver empobrecimento. 

Questão 137. Sobre posse e propriedade, assinale a alternativa errada. 
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a) Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos 
poderes inerentes à propriedade. 

b) Na alienação fiduciária, há o desdobramento da posse. O credor-fiduciante ficará com a posse 
indireta do bem e o devedor-fiduciário ficará na posse direta do bem. 

c) Com a abertura da sucessão, os bens integrantes da herança são transmitidos aos herdeiros. 
Nessa situação todos os herdeiros entrarão na posse indireta dos bens por força do Princípio da 
Saisine. 

d) O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, mas não pelos que 
deixar de perceber. 

e) É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Não induzem posse os atos de 
mera permissão ou tolerância. Art. 1.208. 

Comentários 

Quanto à alternativa B, de fato, haverá o desdobramento da posse. Na alienação fiduciária temos 
um contrato acessório em que o devedor transfere o domínio da coisa ao credor. No entanto, o 
devedor fica na posse direta do bem, fruindo o seu uso. O credor, proprietário do bem, ficará com 
a posse indireta. 

Sobre o desdobramento da posse e a espécies de posse, a doutrina4 esclarece: 

Quanto à relação pessoa-coisa ou quanto ao desdobramento da posse, levando-se em 
conta o seu paralelismo (art. 1.197 do CC): 

Posse direta ou imediata – aquela que é exercida por quem tem a coisa materialmente, 
havendo um poder físico imediato. Como possuidores diretos podem ser citados o 
locatário, o depositário, o comodatário e o usufrutuário. 

Posse indireta ou mediata – exercida por meio de outra pessoa, havendo exercício de 
direito, geralmente decorrente da propriedade. Exemplos: locador, depositante, 
comodante e nu-proprietário. 

De forma semelhante ocorre em relação ao enunciado da alternativa C. Aqui, os herdeiros, ainda 
que não estejam com a posse direta dos bens da herança, entram na posse indireta dos bens com 
a morte do autor da herança, pelo Princípio da Saisine. 

A tanto, perceba que a alternativa A e E são expressões da literalidade dos arts. 1.196, 1.200 e 
1.208 do CC/02, restando corretas, portanto. 
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Restou a alternativa D que, estando errada, deverá ser assinalada. Isso se dá pois o possuidor de 
má-fé, em verdade, se agir com culpa, responderá também pelos frutos que deixou de perceber, 
na forma do art. 1.216 do CC: 

O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como 
pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu 
de má-fé; tem direito às despesas da produção e custeio. 

Questão 138. A posse e a propriedade são dois grandes institutos do Código Civil de 2002. Sobre 
o tema, assinale a alternativa errada: 

a) A posse, ao lado da propriedade, é considerada um direito real. 

b) O penhor, a hipoteca e a anticrese são considerados direitos reais. 

c) A laje, ao lado da concessão do direito real de uso, é considerada um direito real. 

d) A servidão é um direito real que se constitui mediante declaração expressa dos proprietários 
ou por testamento, mas dependente de registro em cartório de imóveis. 

e) A superfície e a habitação são direitos reais. 

Comentários 

A questão cobrou o conhecimento do aluno sobre o art. 1.225 do CC e que, pela alta incidência, 
faz-se necessária a sua transcrição: 

Art. 1.225. São direitos reais: 

I - a propriedade; 

II - a superfície; 

III - as servidões; 

IV - o usufruto; 

V - o uso; 

VI - a habitação; 

VII - o direito do promitente comprador do imóvel; 
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VIII - o penhor; 

IX - a hipoteca; 

X - a anticrese. 

XI - a concessão de uso especial para fins de moradia; 

XII - a concessão de direito real de uso; e  

XIII - a laje.  

De cara, veja que a posse, ainda que seja considerada um direito existente dentro do ramo direito 
das coisas, não é um direito real. Ademais, a posse não consta no art. 1.225. Assim, a alternativa 
A está errada e deve ser marcada. 

Ademais, está correto o enunciado da alternativa D, já que é exatamente o que diz o art. 1.378 do 
CC: 

A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, 
que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos 
proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de 
Imóveis. 

Questão 139. A posse e a propriedade são dois grandes institutos do Código Civil de 2002. Sobre 
o tema, assinale a alternativa errada: 

a) No usucapião ordinário, quando houver justo título e boa-fé, exige-se o exercício da posse por 
10 anos 

b) No usucapião ordinário, exige-se a posse por apenas 05 anos, quando, para além do justo título 
e boa-fé, o imóvel for adquirido onerosamente com base em registro de cartório cancelado 
posteriormente e houver a fixação da moradia do possuidor ou investimentos de interesse social 
e econômico. 

c) No usucapião extraordinário, exige o exercício da posse por um período de 15 ou 10 anos a 
depender do caso concreto, não sendo necessário o justo título nem a boa-fé. 

d) Para a verificação do “usucapião familiar” o lapso de tempo exigido é de 1 ano de abandono 
do lar. 

e) O usucapião é forma originária de aquisição da propriedade. 
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Comentários 

A questão cobrou conhecimento da legislação e da doutrina sobre os diversos tipos de usucapião. 

O usucapião ordinário é aquele previsto no art. 1.242 do CC: 

Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, 
com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. 

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver 
sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, 
cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua 
moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico. 

O usucapião extraordinário é aquele previsto no art. 1.238 do CC: 

Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um 
imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo 
requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro 
no Cartório de Registro de Imóveis. 

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o 
possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado 
obras ou serviços de caráter produtivo 

Já o chamado usucapião familiar é o previsto no art. 1.240-A do CC: 

Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, 
com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e cinquenta metros 
quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que 
abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

Dito isso, nota-se que a alternativa D está errada e, por isso, deveria ser assinalada. O prazo de 
posse exigido para o usucapião familiar é de 2 anos e não 1. 

Questão 140. Sobre o casamento, assinale a alternativa errada. 

a) O casamento religioso, celebrado sem as formalidades exigidas neste Código, terá efeitos civis 
se, a requerimento do casal, for registrado, a qualquer tempo, no registro civil, mediante prévia 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art9
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habilitação perante a autoridade competente e observado o prazo de 90 dias de eficácia da 
habilitação. 

b) Não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. 

c) Não pode casar as pessoas já casadas. 

d) O adotado com o filho do adotante não podem casar. 

e) Os parentes colaterias até o 3° grau em nenhuma hipótese podem casar. 

Comentários 

A alternativa A está correta e é respondida pela conjugação do art. 1.516 com o art. 1.532 do CC, 
veja: 

Art. 1.516. O registro do casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos 
exigidos para o casamento civil. 

§ 2 o O casamento religioso, celebrado sem as formalidades exigidas neste Código, terá 
efeitos civis se, a requerimento do casal, for registrado, a qualquer tempo, no registro 
civil, mediante prévia habilitação perante a autoridade competente e observado o prazo 
do art. 1.532. 

Art. 1.532. A eficácia da habilitação será de noventa dias, a contar da data em que foi 
extraído o certificado. 

As alternativas B, C e D são bem resolvidas pelo conhecimento do art. 1.521 do CC: 

Art. 1.521. Não podem casar: 

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; 

II - os afins em linha reta; 

III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do 
adotante; 

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; 

V - o adotado com o filho do adotante; 

VI - as pessoas casadas; 
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VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio 
contra o seu consorte. 

A alternativa E está errada e deve ser assinalada. Assim é, pois, ainda que se tenha em mente a 
proibição do art. 1.521, IV, do CC, o ordenamento jurídico aceita o casamento do tio(a) com o 
sobrinho(a), chamado de casamento avuncular, forte no Decreto Lei n° 3.200/41, que permite a 
união desde que peritos nomeados pelo juiz atestem a sanidade dos nubentes e afirmem não 
existir impedimento para a realização da boda, sob o ponto de vista de futura linhagem 

 1  TARTURCE, Flavio. Manual de Direito Civil. 11° edição. Rio de  Janeiro: forense, 2021 

 2  STJ. 2ª Seção. EREsp 1.280.825-RJ 

 3  REsp. 1.622.555-MG 

 4  TARTURCE, Flavio. Manual de Direito Civil. 11° edição. Rio de  Janeiro: forense, 2021 

7 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL  

Questão 141. 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 
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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.  
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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 142. 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. 
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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: 
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§ 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 143. 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. 
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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 144. 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. 
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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 
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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 145. Sobre tutela, assinale a alternativa incorreta: 
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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 
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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 146. 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. 
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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); 
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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 147. 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) 
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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 148. 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); 
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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 149. 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. 
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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.1. 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; 
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        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 150. 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  

VI. 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 
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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 151. Sobre a tutela provisória, assinale a alternativa correta: 

a) Ao contrário da tutela de urgência, a tutela de evidência independe da demonstração de perigo 
de demora na prestação jurisdicional. 

b) A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, não podendo ser revogada 
ou modificada. 

c) Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, incluindo-se a 
concessão de tutelas provisórias. 

d) A tutela de urgência pode ser concedida apenas liminarmente. 

e) Ao prever a possibilidade de estabilização da tutela antecipada requerida em caráter incidental, 
o legislador brasileiro equiparou as técnicas processuais de cognição sumária e de cognição 
exauriente. 

Comentários 

A. Correta 

Assertiva em total consonância com o novo CPC. Vejamos: 



 

 

 

 

 

 PAGE 
132 

 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 
do processo. 

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração 
de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: 

B. Errada 

A norma processual civil permite a revogação ou modificação da tutela provisória a qualquer 
tempo. 

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, 
a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. 

C. Errada 

Durante as férias forenses e nos feriados, de fato, é vedada a prática de atos processuais, contudo, 
a lei excepciona a concessão de tutelas de urgência. Vejamos: 

Art. 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, 
excetuando-se: 

I - os atos previstos no art. 212, § 2º; 

II - a tutela de urgência. 

D. Errada 

É possível a concessão da tutela de urgência liminarmente ou após justificação prévia. 

Art. 300, § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação 
prévia. 

E. Errada 

A estabilização foi prevista para a tutela antecedente e não incidente, como diz a alternativa. 

Ademais, não houve a equiparação da cognição sumária e a exauriente, uma vez que a diferença 
entre elas, sucintamente, depende não da estabilidade da tutela, mas do exercício do efetivo 
debate da matéria, com contraditório e produção probatória. 
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Assim, o legislador não equiparou as técnicas no caso explicitado, tendo em vista que a tutela que 
se estabiliza continua a ser provisória, proferida em cognição sumária, num juízo de probabilidade 
e não de certeza. Tanto é assim que a estabilização de tutela não se confunde com a coisa julgada 
material (art. 304, §6º), que só pode ser formada por meio de tutela definitiva, proferida em 
cognição exauriente, num juízo de certeza. 

Questão 152. A respeito do mandado de segurança, assinale a alternativa correta, de acordo com 
a recente jurisprudência dos Tribunais Superiores: 

a) Foi impetrado mandado de segurança contra decisão judicial. Entretanto a decisão impugnada 
pelo mandado de segurança transitou em julgado. Neste caso, o mandamus deve ser julgado 
prejudicado, em razão do trânsito em julgado da decisão impugnada. 

b) A jurisprudência não admite a aplicação da teoria da encampação ao mandado de segurança. 

c) A intimação do Ministério Público para opinar nos processos de mandado de segurança é 
indispensável, conforme previsto no art. 12 da Lei nº 12.016/2009, inexistindo exceção a tal regra. 

d) É aplicada a teoria da encampação em sede de mandado de segurança, desde que presentes 
os seguintes requisitos alternativos: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que 
prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; ou manifestação a respeito do 
mérito nas informações prestadas; ou ausência de modificação de competência estabelecida na 
Constituição Federal. 

e) O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros. 

Comentários 

A. Errada 

A assertiva mostra-se incorreta, já que a impetração foi anterior ao trânsito em julgado da decisão 
impugnada. 

É incabível mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado (art. 5º, 
III, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 268-STF). 

No entanto, se a impetração do mandado de segurança for anterior ao trânsito em 
julgado da decisão questionada, mesmo que venha a acontecer, posteriormente, o 
mérito do MS deverá ser julgado, não podendo ser invocado o seu não cabimento ou 
a perda de objeto. 
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STJ. Corte Especial. EDcl no MS 22.157-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 
14/03/2019 (Info 650). 

B. Errada 

A teoria da encampação é amplamente aceita em sede de mandado de segurança, desde que 
atendidos certos requisitos cumulativos. 

Súmula 628-STJ: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando 
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que 
ordenou a prática do ato impugnado; 

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e 

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. 

STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018. 

C. Errada 

A jurisprudência do STF excepciona a regra da indispensabilidade da intimação do MP para opinar 
nos processos de mandado de segurança, quando se tratar de controvérsia com posicionamento 
pacificado/sólido do Tribunal. 

Em regra, é indispensável a intimação do Ministério Público para opinar nos processos 
de mandado de segurança, conforme previsto no art. 12 da Lei nº 12.016/2009. 

No entanto, a oitiva do Ministério Público é desnecessária quando se tratar de 
controvérsia acerca da qual o tribunal já tenha firmado jurisprudência. 

Assim, não há qualquer vício na ausência de remessa dos autos ao Parquet que enseje 
nulidade processual se já houver posicionamento sólido do Tribunal. Nesses casos, é 
legítima a apreciação de pronto pelo relator. 

STF. 2ª Turma. RMS 32482/DF, rel. orig. Min. Teori Zavaski, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 21/8/2018 (Info 912). 

D. Errada 
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Conforme demonstrado na letra B, a teoria da encampação é amplamente aceita em sede de 
mandado de segurança, desde que atendidos certos requisitos cumulativos, e não alternativos. 

Súmula 628-STJ: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando 
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que 
ordenou a prática do ato impugnado; 

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e 

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. 

STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018. 

E. Correta 

Tanto o STF, quanto o STJ entendem pela incompatibilidade da intervenção de terceiros ao rito 
do mandado de segurança. 

O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de 
terceiros, conforme se extrai do art. 24 da Lei nº 12.016/09, ainda que na modalidade 
de assistência litisconsorcial. 

STJ. 1ª Seção. AgInt na PET no MS 23.310/DF, Rel. Min. Aussete Magalhães, julgado 
em 28/04/2020. STF. 2ª Turma. RExt-AgR-ED 1.046.278/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
DJE 06/11/2020. 

Questão 153. Concernente as modalidades de intervenção de terceiros, assinale a alternativa 
correta: 

a) A assistência simples impede a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, 
desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos 
controvertidos. 

b) Nas ações para fornecimento de medicamentos, apesar de a obrigação ser solidária entre 
Municípios, Estados e União, caso o autor tenha proposto a ação apenas contra o Estado-membro, 
não cabe o chamamento ao processo da União. 

c) A chamada desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica diz respeito à 
situação em que o sócio responde com seu patrimônio pessoal quanto a dívidas contraídas pela 
empresa. 
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d) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é inaplicável ao processo de 
competência dos juizados especiais. 

e) O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes, 
contudo, não se sujeitará aos mesmos ônus processuais que o assistido. 

Comentários 

A. Errada 

Art. 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a 
procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a 
ação ou transija sobre direitos controvertidos. 

B. Correta 

O STJ tem jurisprudência consolidada de que o chamamento ao processo na hipótese descrita 
não é admitido. 

Nas ações para fornecimento de medicamentos, apesar de a obrigação ser solidária 
entre Municípios, Estados e União, caso o autor tenha proposto a ação apenas contra 
o Estado-membro, não cabe o chamamento ao processo da União, medida que apenas 
iria protelar a solução da causa. 

STJ. 1ª Seção. REsp 1203244-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9/4/2014 
(Recurso Repetitivo - Tema 686) (Info 539). 

C. Errada 

A afirmativa diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica direta e não inversa. O 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica está regulamentado nos arts. 133 a 137, 
do CPC/15. Em linhas gerais, trata-se de medida excepcional, admitida pela lei mediante o 
preenchimento de determinados requisitos, que tem a finalidade de atingir o patrimônio pessoal 
dos sócios administradores quando a sociedade estiver se utilizando de sua personalidade jurídica 
para cometer fraude ou abuso de direito. 

A desconsideração inversa da personalidade jurídica traduz-se, na verdade, no afastamento da 
autonomia patrimonial da pessoa jurídica ("da empresa") para que seja possível adimplir 
obrigações imputadas ao seu sócio-administrador. A responsabilidade pelo cumprimento da 
obrigação é, inicialmente, do sócio, mas, diante de seu inadimplemento, verificados os requisitos, 
a lei processual admite que, para tanto, sejam utilizados os bens da pessoa jurídica de que ele 
participe, tornando-a também responsável, portanto, pelo cumprimento da obrigação. 
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D. Errada 

Art. 1.062. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao 
processo de competência dos juizados especiais. 

E. Errada 

Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os 
mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. 

Questão 154. Assinale a alternativa incorreta sobre a figura do amicus curiae: 

a) A decisão do juiz ou do relator que admite a participação de amicus curiae é irrecorrível. 

b) O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas 
repetitivas. 

c) Admite-se a intervenção de amicus curiae em reclamação. 

d) A representatividade adequada exigida do amicus curiae pressupõe a concordância unânime 
daqueles a quem representa. 

e) Os Tribunais Superiores admitem a intervenção da DPU e das Defensorias Públicas Estaduais 
como amicus curiae, cabendo ao órgão demonstrar legítimo interesse e representatividade para 
a atuação como amigo da Corte. 

Comentários 

A. Correta 

Dispõe o art. 138, caput, do CPC/15: 

"O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema 
objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão 
irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-
se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 
especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua 
intimação". 

B. Correta 

Art. 138, § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de 
resolução de demandas repetitivas. 
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C. Correta 

É cabível a intervenção de amicus curiae em reclamação. 

STF. Plenário. Rcl 11949/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 15/3/2017 (Info 857). 

D. Errada 

Enunciado 127 FPPC. (art. 138) A representatividade adequada exigida do amicus 
curiae não pressupõe a concordância unânime daqueles a quem representa. (Grupo: 
Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros) 

E. Correta 

A DPU pode atuar como amicus curiae em recursos especiais repetitivos, recursos 
extraordinários submetidos à repercussão geral e em ADIs? 

SIM. A DPU e as Defensorias Públicas Estaduais já foram admitidas como amici curiae 
em muitos processos no STF e no STJ. Para isso, devem demonstrar que possuem 
legítimo interesse e representatividade para essa atuação como amigo da Corte. 

Vale ressaltar que a mera afirmação de que a Defensoria Pública atua em vários 
processos que tratam do mesmo tema versado no recurso representativo da 
controvérsia a ser julgado não é suficiente para caracterizar-lhe a condição de amicus 
curiae. 

Dois exemplos em que o STJ não admitiu a intervenção da instituição como amicus 
curiae: 

• recurso especial repetitivo em que se discutiam encargos de crédito rural; 

• recurso especial repetitivo em que se debatia a possibilidade de redirecionamento de 
execução fiscal em caso de dívidas não-tributárias. 

STJ. 1ª Seção. REsp 1371128-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
10/9/2014 (Info 547). STJ. 2ª Seção. REsp 1333977-MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 
julgado em 26/2/2014 (Info 537). 

Questão 155. Sobre as disposições relativas a Defensoria Pública no Novo CPC, é correto afirmar 
que: 
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a) os escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e as 
entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a 
Defensoria Pública gozam de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. 

b) o órgão gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, sem exceção. 

c) de ofício ou a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da 
parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente 
por ela ou pelo Juízo possa ser realizada ou prestada. 

d) o membro da Defensoria Pública será civil e diretamente responsável quando agir com dolo ou 
culpa no exercício de suas funções. 

e) o membro da Defensoria Pública não pode ser responsabilizado civil e regressivamente, ainda 
que tenha agido com dolo ou fraude no exercício de suas funções. 

Comentários 

A. Correta 

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas 
manifestações processuais. 

§ 3º O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de 
Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica 
gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. 

B. Errada 

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas 
manifestações processuais. 

§ 4º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 
forma expressa, prazo próprio para a Defensoria Pública. 

C. Errada 

Dispõe o art. 186, §2º, do CPC/15, que 

"a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte 
patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que 
somente por ela possa ser realizada ou prestada". 
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Conforme se nota, a intimação somente será realizada dessa forma quando requerido pela 
Defensoria Pública, não devendo ser ordenada de ofício pelo juiz. 

D. Errada 

Dispõe o art. 187, do CPC/15: 

"O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir 
com dolo ou fraude no exercício de suas funções". 

E. Errada 

Art. 187. O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável 
quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. 

Questão 156. Conforme o Código de Processo Civil e a jurisprudência, assinale a assertiva 
incorreta a respeito do preparo: 

a) A negligência quanto ao recolhimento do preparo é vício formal que não pode ser suprido pelo 
julgamento do recurso. 

b) Os recursos interpostos pelos Municípios são dispensados de preparo, inclusive de porte de 
remessa e de retorno. 

c) É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos 
eletrônicos. 

d) O recorrente que fizer o recolhimento a menor do preparo será intimado, na pessoa de seu 
advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 

e) Os recursos interpostos pelo Ministério Público são dispensados de preparo, inclusive de porte 
de remessa e de retorno. 

Comentários 

A. Correta 

A assertiva está correta e traz entendimento de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça. 

No caso concreto, o recorrente havia recolhido a menor, o que não foi notado pelos 
julgadores, que julgaram a apelação mesmo assim. O recorrido apresentou embargos 
de declaração demonstrando a insuficiência no valor do preparo e pedindo novo 
julgamento, após o correto preparo pelo recorrente. 
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O Tribunal de Justiça rejeitou os embargos sob o fundamento de que a negligência 
quanto ao recolhimento do preparo teria sido suprida pelo julgamento da apelação. O 
embargante não concordou e interpôs recurso especial, tendo o STJ decidido que ”esse 
vício formal (da falta ou insuficiência do preparo) não pode ser suprido pelo julgamento 
do recurso, sendo necessário que o apelante complemente o preparo para que haja 
novo julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça”. STJ. 3ª Turma. REsp 
1523971/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 05/02/2019. 

B. Correta 

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando 
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e 
de retorno, sob pena de deserção. 

§ 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos 
interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, 
pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. 

C. Correta 

Art. 1.007, 

§ 3º É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em 
autos eletrônicos. 

D. Errada 

A questão traz pegadinha referente a diferentes situações: o preparo insuficiente, e a ausência de 
preparo. 

No caso proposto, o recorrente recolheu o preparo a menor. Sendo assim, terá 5 (cinco) dias para 
complementar o valor, sob pena de deserção. 

O recolhimento em dobro ocorre na hipótese de ausência de preparo, e não de preparo 
insuficiente. 

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando 
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e 
de retorno, sob pena de deserção. 



 

 

 

 

 

 PAGE 
132 

 

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, 
implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a 
supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o 
recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na 
pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive 
porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º. 

E. Correta 

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando 
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e 
de retorno, sob pena de deserção. 

§ 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos 
interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, 
pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. 

Questão 157. A respeito das hipóteses de impedimento e suspeição, assinale a alternativa que se 
coaduna com a legislação pátria: 

a) Os motivos de impedimento ou suspeição não se aplicam aos defensores públicos. 

b) A suspeição do juiz pode dar azo à propositura de ação rescisória da sentença de mérito por 
ele proferida. 

c) Conforme o STJ, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, o reconhecimento, pelo juiz, 
de sua suspeição por motivo superveniente tem efeitos retroativos e acarreta nulidade dos atos 
processuais praticados em momento anterior ao fato que tiver dado ensejo à suspeição. 

d) Foi distribuída para determinado juiz ação em que é parte instituição de ensino na qual ele 
leciona. Nessa situação, o magistrado tem de se declarar suspeito, haja vista que a suspeição 
independe de arguição do interessado. 

e) O juiz pode declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sendo-lhe obrigatório, para tanto, 
indicar as suas razões. 

Comentários 
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A. Correta 

Aos defensores públicos não se aplicam os motivos de impedimento e suspeição, já que 
enquadram-se como sujeitos parciais do processo, defendendo um dos polos da demanda. 

Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: 

I - ao membro do Ministério Público; 

II - aos auxiliares da justiça; 

III - aos demais sujeitos imparciais do processo. 

B. Errada 

A ação rescisória é admitida quando a sentença tiver sido proferida por juiz impedido, e não por 
juiz suspeito, senão vejamos: 

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. 

C. Errada 

A declaração de existência de motivo de foro íntimo como hipótese de suspeição do juiz está 
contida no art. 145, §1º, do CPC/15: "Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, 
sem necessidade de declarar suas razões". 

A seu respeito, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento: 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPEIÇÃO POR 
MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE 
EFEITOS RETROATIVOS (...) 

1. A declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem 
efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em 
momento anterior ao fato ensejador da suspeição. 

2. (...) 

(AgRg no AREsp 763510 / SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 05/11/2015) 

D. Errada 
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Trata-se de hipótese de impedimento, e não suspeição. 

 Art. 144.  Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: 

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de 
emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; 

E. Errada 

Art. 145, 

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de 
declarar suas razões. 

Questão 158. Assinale a assertiva correta a respeito da multa em caso de agravo interno declarado 
manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime. 

a) A multa será fixada entre um e dez por cento do valor atualizado da causa. 

b) Caso o agravante condenado ao pagamento da multa seja a Fazenda Pública, ela não estará 
condicionada ao depósito prévio do seu valor para interpor recurso, uma vez que fará o 
pagamento ao final. 

c) A multa será de até vinte por cento do valor atualizado da causa. 

d) Caso o agravante condenado ao pagamento da multa seja a Fazenda Pública, ela não estará 
condicionada ao depósito prévio do seu valor para interpor recurso, uma vez que é expressamente 
isenta do seu pagamento. 

e) Caso o agravante condenado ao pagamento da multa seja a Fazenda Pública, ela estará 
condicionada ao depósito prévio do seu valor para interpor recurso. 

Comentários 

A. Errada 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, a multa será fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da 
causa, nos termos do citado art. 1.021, §4º do CPC/2015. 

B. Correta 

Art. 1.021, 
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§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou 
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, 
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento 
do valor atualizado da causa. 

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do 
valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de 
gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. 

C. Errada 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, a multa será fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da 
causa, nos termos do citado art. 1.021, §4º do CPC/2015. 

D. Errada 

Art. 1.021, 

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do 
valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de 
gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. 

E. Errada 

Art. 1.021, 

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do 
valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de 
gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. 

Questão 159. Quanto aos recursos previstos no Código de Processo Civil e o entendimento 
respaldado pelas Cortes Superiores, assinale a alternativa incorreta: 

a) Admite-se a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento. 

b) É possível o cabimento de embargos de declaração para reajustar a jurisprudência firmada em 
teses que o STF e o STJ adotarem. 

c) O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto 
de recurso. 
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d) O juízo de admissibilidade dos recursos de apelação e de agravo de instrumento é realizado 
diretamente pelo tribunal. 

e) Da decisão que inadmite recurso extraordinário ou recurso especial em decorrência da 
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de 
recursos repetitivos, cabe agravo em recurso extraordinário ou em recurso especial. 

Comentários 

A. Correta 

Admite-se a aplicação da teoria da causa madura (art. 515, § 3º, do CPC/1973 / art. 
1.013, § 3º do CPC/2015) em julgamento de agravo de instrumento. 

Ex: o MP ingressou com ação de improbidade contra João, Paulo e Pedro pedindo a 
indisponibilidade dos bens dos requeridos. O juiz deferiu a medida em relação a todos 
eles, no entanto, na decisão não houve fundamentação quanto à autoria de Pedro. 
Diante disso, ele interpôs agravo de instrumento. O Tribunal, analisando o agravo, 
entendeu que a decisão realmente é nula quanto a Pedro por ausência de 
fundamentação. No entanto, em vez de mandar o juiz exarar nova decisão, o Tribunal 
decidiu desde logo o mérito do pedido e deferiu a medida cautelar de indisponibilidade 
dos bens de Pedro, apontando os argumentos pelos quais este requerido também 
praticou, em tese, ato de improbidade. 

STJ. Corte Especial. REsp 1215368-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
1/6/2016 (Info 590). 

B. Correta 

A assertiva traz recente entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

Os embargos de declaração estão previstos nos arts. 1.022 a 1.026 do CPC/2015 e são cabíveis 
contra qualquer decisão judicial em casos de: obscuridade, contradição, omissão e erro material. 

No caso concreto analisado pela Corte, foram opostos embargos de declaração, antes 
do trânsito em julgado, postulando a aplicação de jurisprudência supervenientemente 
formada. 

O STF entendeu que o Código de Processo Civil de 2015 prevê a hipótese de 
cabimento de embargos de declaração para reajustar a jurisprudência firmada em teses 
que o STF e o STJ adotarem. Deste modo, antes do trânsito em julgado é legítimo 
readequar o julgado anterior para ajustá-lo à posição do STF e STJ. 
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STF, Rcl 15724 AgR-ED/PR, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgamento em 5.5.2020. (Rcl-15724) 

C. Correta 

A assertiva reproduz o teor do art. 1.008 do CPC/2015, que dispõe que “o julgamento proferido 
pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. 

D. Correta 

Previsto nos arts. 1.015 a 1.020 do CPC/2015, o agravo de instrumento é recurso interposto 
diretamente no tribunal ad quem, o que torna a assertiva correta quanto a ele. 

No que diz respeito à apelação, ela é dirigida ao juízo de primeiro grau, ou seja, ao próprio juízo 
a quo. Contudo, uma das inovações do CPC/2015 foi o de passar o juízo de admissibilidade da 
apelação ao tribunal. 

E. Errada 

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal 
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando 
fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em 
julgamento de recursos repetitivos. 

A hipótese trazida pela assertiva é justamente a exceção em que não é cabível o agravo do art. 
1.042 do CPC. Neste caso, é cabível o agravo interno, nos termos do art. 1.030, inciso I, c/c §2º, 
senão vejamos: 

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será 
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os 
autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que 
deverá: 

I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à 
qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão 
geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em 
conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de 
repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra 
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal 
ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento 
de recursos repetitivos; 
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§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos 
termos do art. 1.021. 

Questão 160. 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 
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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 
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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 161. 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. 
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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 162. 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. 



 

 

 

 

 

 PAGE 
132 

 

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. 



 

 

 

 

 

 PAGE 
132 

 

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 163. 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. 
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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 execução9.   

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 

 

9 STJ. 6ª Turma. HC 551319-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 12/05/2020 (Info 672). 
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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). 

Questão 164. Nos termos da Lei n° 8.069/90 (ECA), assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a 
prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de 
educação sanitária para pais, educadores e alunos. 

b) É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. 

c) O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes, de 
forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher 
e à criança. 

d) A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será prestada, inicialmente, 
antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal, e, posteriormente, no sexto e no 
décimo segundo anos de vida, com orientações sobre saúde bucal. 

e) É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros doze meses de vida, de 
protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta 
pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico. 

Comentários 

O ECA trata dos direitos à vida e à saúde nos arts. 7º a 14, as quais devem ser memorizados pelo 
estudante. 

A questão destacou o art. 14 e seus parágrafos, que foram incluídos pela Lei 13.257/2016. 

A Letra A está correta, por repetir a literalidade do caput do art. 14. 

As Letras B, C e D repetem o disposto nos §§ 1 o, 2 o e § 3 o. 

Alternativa INCORRETA: letra E. Conforme dispõe o art. 14, § 5º, do ECA, é obrigatória a aplicação 
a todas as crianças, nos seus primeiros dezoito meses de vida, de protocolo ou outro instrumento 
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construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento 
da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico. 

Questão 165. Nos termos da Lei n° 8.069/90 (ECA), a garantia de absoluta prioridade à criança e 
ao adolescente compreende: 

I – primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

II – precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

III – preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

IV – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância 
e à juventude. 

Estão corretas: 

a) Todas as assertivas. 

b) Assertivas I, II e IV, apenas. 

c) Assertivas I, II e III, apenas. 

d) Assertivas II e III, apenas. 

e) Assertivas III e IV, apenas. 

Comentários 

A absoluta prioridade é princípio extraído diretamente da Constituição Federal e, também, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Confira-se: 

CF, Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 

ECA, Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
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Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção 
à infância e à juventude. 

Alternativa Correta. Letra A. Todas as assertivas estão corretas. 

Questão 166. Nos termos da Lei n° 8.069/90 (ECA), a idade estipulada para se considerar um 
indivíduo como criança e adolescente, respectivamente, deve ser: 

a) Doze anos incompletos e entre doze e dezoito anos. 

b) Doze anos incompletos e dezoito anos completos. 

c) Quinze anos incompletos e entre quinze e dezoito anos. 

d) Onze anos incompletos e entre onze e dezoito anos. 

e) Doze anos completos e entre doze e dezoito anos. 

Comentários 

Criança, nos termos da lei, é toda pessoa até 12 anos de idade incompletos. A partir do momento 
em que completa 12 anos, passa a ser adolescente, pessoa “entre 12 e 18 anos de idade” (art. 
2º). Quando completa 18 anos, deixa de ser adolescente e atinge a maioridade penal (art. 228, 
CF). 

Veja-se: 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Por isso, incorretas as alternativas B, C, D e E. 

Alternativa Correta: Letra A. 

Questão 167. Assinale a alternativa correta: 
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a) Ao menor emancipado não se aplicam os princípios e as normas previstas no ECA, uma vez 
adquirida a plena capacidade civil. 

b) É possível o cumprimento de liberdade assistida até os 21 anos de idade, aplicada a adolescente 
em razão de fato praticado durante a menoridade. 

c) Aplica-se excepcionalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente às pessoas entre 18 e 21 
anos de idade, a exemplo da competência para o processamento do procedimento de adoção, 
desde que o adotando já esteja sob a guarda ou tutela dos adotantes quando atingir os 21 anos. 

d) Aplica-se excepcionalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente às pessoas entre 18 e 21 
anos de idade, ressalvada a tutela coletiva dos direitos fundamentais dos indivíduos que estejam 
em cumprimento de medida socioeducativa. 

e) Os direitos enunciados no ECA aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação 
de nascimento, situação familiar, sexo, raça, etnia ou cor, ressalvadas algumas especificidades 
normativas em razão de idade, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de 
desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de 
moradia. 

Comentários 

Letra A. Incorreta. O regime de capacidade civil não gera qualquer reflexo no Estatuto, ou seja, o 
ECA é aplicado a todos que sejam menores de 18 anos, independentemente de terem sido 
emancipados ou não. Assim, para fins de proteção dos direitos fundamentais dos infantes, não há 
que se ponderar a respeito dos efeitos jurídicos da emancipação, que são majoritariamente 
patrimoniais. 

Nesse sentido, o Enunciado 530 da VI Jornada de Direito Civil dispõe que “a emancipação, por si 
só, não elide a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente”. 

A justificativa é a seguinte: “A emancipação, em que pese assegurar a possibilidade de realizar 
pessoalmente os atos da vida civil por aqueles que não alcançaram a maioridade civil, não tem o 
condão, isoladamente considerada, de afastar as normas especiais de caráter protetivo, 
notadamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente 
insere-se em um contexto personalista, garantindo tutela jurídica diferenciada em razão da 
vulnerabilidade decorrente do grau de discernimento incompleto. Assim, a antecipação da 
aquisição da capacidade de fato pelo adolescente não significa que ele tenha alcançado 
necessariamente o desenvolvimento para afastar as regras especiais”. 

Letras C e D. Incorretas. O parágrafo único do art. 2º do ECA dispõe que, “nos casos expressos 
em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade”. 
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Essa excepcionalidade inclui: 1. Cumprimento de medida socioeducativa (somente até os 21 anos, 
idade da liberação compulsória); 2. Tutela coletiva dos direitos fundamentais dos indivíduos que 
estejam em cumprimento de medida socioeducativa; 3. Competência para o processamento do 
procedimento de adoção, desde que o adotando já esteja sob a guarda ou tutela dos adotantes 
quando atingir os 18 anos. 

Letra E. Incorreta. A assertiva vai de encontro ao disposto no art. 3º do ECA, caput e parágrafo 
único, in verbis: 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-
se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e 
adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, 
etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e 
aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou 
outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. 

Alternativa Correta: Letra B. O parágrafo único do art. 2º do ECA dispõe que, “nos casos expressos 
em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade”. 

Alguns estudiosos defendem que o CC/02, que instituiu plena capacidade civil aos 18 anos, teria 
revogado o dispositivo em comento. Entretanto, é preciso ver que o dispositivo em nada se 
relaciona à maioridade civil, mas simplesmente impõe um limite para a manutenção do 
adolescente sob cumprimento de medida de internação. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “é 
possível o cumprimento de liberdade assistida até os 21 anos de idade, aplicada a adolescente 
em razão de fato praticado durante a menoridade” (MC 20.401/RJ, j. 2013), haja vista a maior 
eficácia das medidas socioeducativas na recuperação do adolescente ou do jovem adulto frente 
às eventuais penas aplicadas com base no Código Penal. 

Questão 168. Determinado adolescente, de 19 anos, completou 3 anos ininterruptos de 
cumprimento de medida de internação. Assim, de acordo com o que dispõe expressamente a 
legislação, referido adolescente: 

a) deverá ser obrigatoriamente liberado, já que em nenhuma hipótese o prazo máximo de 3 anos 
de internação poderá ser ultrapassado. 

b) poderá ser redirecionado ao cumprimento de prestação de serviços à comunidade. 
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c) deverá ser liberado, sendo que a desinternação, nesta hipótese específica, não dependerá de 
prévia autorização judicial. 

d) constatada a sua alta periculosidade, deverá ter a medida de internação estendida até 
completar 21 anos. 

e) poderá permanecer em medida de internação caso nova internação tenha sido aplicada por ato 
infracional praticado durante a execução. 

Comentários 

Letra A. Incorreta. Em primeiro lugar, nos termos do art. 121, § 4º, do ECA, atingido o limite 
estabelecido no parágrafo anterior (3 anos), o adolescente deverá ser liberado, colocado em 
regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. Portanto, a liberação pura e simples não é 
obrigatória. 

Em segundo lugar, em que pese o disposto no § 3º do art. 121 do ECA (“Em nenhuma hipótese o 
período máximo de internação excederá a três anos.”), o a Lei do SINASE, no art. 45, § 1º, dispõe 
que “é vedado à autoridade judiciária determinar reinício de cumprimento de medida 
socioeducativa, ou deixar de considerar os prazos máximos, e de liberação compulsória previstos 
na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), excetuada a 
hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução.” 

Letra B. Incorreta. Como visto, pelo art. 121, § 4º, do ECA, atingido o limite estabelecido no 
parágrafo anterior (3 anos), o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de 
semiliberdade ou de liberdade assistida. Não há menção à prestação de serviços à comunidade. 

Letra C. Incorreta. O enunciado contraria o disposto no art. 121, § 6º, do ECA, segundo o qual 
“em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério 
Público”. 

Letra D. Incorreta. De fato, pelo art. 121, § 5º, do ECA, a liberação será compulsória aos vinte e 
um anos de idade. Contudo, não se pode ultrapassar o limite de 3 anos de internação com base 
em uma hipotética alta periculosidade do adolescente. A única exceção é a que fundamenta o 
acerto da letra E. 

Alternativa Correta: letra E. Reproduzo, novamente, o disposto na Lei do SINASE (Lei 12.494/12): 

Art. 45. Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova 
medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos, previamente, o 
Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 (três) dias sucessivos, decidindo-se em 
igual prazo. 
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§ 1º É vedado à autoridade judiciária determinar reinício de cumprimento de medida 
socioeducativa, ou deixar de considerar os prazos máximos, e de liberação compulsória 
previstos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado durante a 
execução. 

Questão 169. São direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente vítima ou 
testemunha de violência: 

I – Receber informação adequada à sua etapa de desenvolvimento sobre direitos, inclusive sociais, 
serviços disponíveis, representação jurídica, medidas de proteção, reparação de danos e qualquer 
procedimento a que seja submetido. 

II – Ser ouvido e expressar seus desejos e opiniões, assim como permanecer em silêncio. 

III – Ter as informações prestadas tratadas confidencialmente, sendo vedada, em qualquer 
hipótese, a utilização ou o repasse a terceiro das declarações feitas pela criança e pelo adolescente 
vítima. 

IV – Prestar declarações em formato adaptado à criança e ao adolescente com deficiência ou em 
idioma diverso do português. 

Estão corretas: 

a) As assertivas I, II e III. 

b) Todas as assertivas. 

c) As assertivas I, II e IV. 

d) As assertivas I e IV. 

e) Nenhuma das assertivas. 

Comentários 

A Lei 13.431/17 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima 
ou testemunha de violência, além de promover alterações relevantes no ECA. 

Nos termos do art. 5º, a aplicação desta Lei, sem prejuízo dos princípios estabelecidos nas demais 
normas nacionais e internacionais de proteção dos direitos da criança e do adolescente, terá como 
base, entre outros, os direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente a: 
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(...) 

V - receber informação adequada à sua etapa de desenvolvimento sobre direitos, 
inclusive sociais, serviços disponíveis, representação jurídica, medidas de proteção, 
reparação de danos e qualquer procedimento a que seja submetido; 

VI - ser ouvido e expressar seus desejos e opiniões, assim como permanecer em silêncio; 

XIV - ter as informações prestadas tratadas confidencialmente, sendo vedada a 
utilização ou o repasse a terceiro das declarações feitas pela criança e pelo adolescente 
vítima, salvo para os fins de assistência à saúde e de persecução penal; 

XV - prestar declarações em formato adaptado à criança e ao adolescente com 
deficiência ou em idioma diverso do português. 

Por isso, corretas as assertivas I, II e IV. O erro da assertiva III estão em vedar, em qualquer hipótese, a 

utilização ou o repasse a terceiro das declarações feitas pela criança e pelo adolescente vítima, deixando de 

mencionar tal possibilidade para os fins de assistência à saúde e de persecução penal. 

Alternativa Correta: Letra C. Estão corretas as assertivas I, II e IV. 

Questão 170. Nos termos da Lei n° 13.431/17: 

I – Depoimento especial é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança 
ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário 
para o cumprimento de sua finalidade. 

II – Escuta especializada é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou 
testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária. 

III - A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em local apropriado e 
acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do 
adolescente vítima ou testemunha de violência. 

IV - O depoimento especial tramitará em segredo de justiça. 

Estão corretas: 

a) Somente as assertivas I, II e III. 

b) Todas as assertivas. 

c) Somente as assertivas III e IV. 
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d) Somente a assertiva III. 

e) Nenhuma das assertivas. 

Comentários 

O principal ponto a ser memorizado pelo estudante acerca da Lei 13.431, de 2017, é o Título III, 
que trata da escuta especializada e do depoimento especial. 

De maneira objetiva, já apontamos que as assertivas I e II confundem os conceitos. Veja-se: 

Art. 7º Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência 
com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato 
estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. 

Art. 8º Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente 
vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária. 

Apesar das diferenças, ambos serão realizados em local apropriado e acolhedor, com 
infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente vítima ou 
testemunha de violência. Confira-se: 

Art. 10. A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em local 
apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade 
da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência. 

Por fim, o depoimento especial tramitará em segredo de justiça (art. 12, § 6º). 

Alternativa Correta: letra C. Somente as assertivas III e IV estão corretas. 

Questão 171. Sobre o depoimento especial disciplinado pela Lei 13.431/17, julgue as assertivas 
abaixo: 

I - A criança ou o adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o 
suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou 
constrangimento. 

II - O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, em qualquer hipótese, será realizado uma 
única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do 
investigado. 

III - O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova quando a criança ou o 
adolescente tiver menos de 7 (sete) anos ou em caso de violência sexual. 
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IV – No depoimento pessoal, os profissionais especializados procederão à leitura da denúncia e 
esclarecerão a criança ou o adolescente sobre a tomada do depoimento especial, informando-lhe 
os seus direitos e os procedimentos a serem adotados e planejando sua participação. 

Estão corretas: 

a) Todas as assertivas. 

b) Somente as assertivas I, III e IV. 

c) Somente as assertivas I e III. 

d) Somente as assertivas I, II e IV. 

e) Nenhuma das assertivas. 

Comentários 

O item I está correto, pois reproduz o disposto no art. 9º da Lei: “A criança ou o adolescente será 
resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com 
outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento.” 

O item II se equivoca ao dispor que em qualquer hipótese o depoimento especial será realizado 
uma única vez. A própria redação do caput do art. 11 afirma que isso ocorrerá “sempre que 
possível”. Ademais, o § 2º prescreve que não será admitida a tomada de novo depoimento 
especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver 
a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal. 

O item III está correto, reproduzindo o disposto no art. 11, § 1º, in verbis: 

Art. 11. (...) 

§ 1º - O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova: 

I - quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos; 

II - em caso de violência sexual. 

O item IV, por fim, contém erro importante. O art. 12 da Lei traz, em diversos incisos, o 
procedimento para a colheita do depoimento especial. Para a resolução da questão, interessa o 
que consta do primeiro inciso: 

Art. 12. O depoimento especial será colhido conforme o seguinte procedimento: 
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I - os profissionais especializados esclarecerão a criança ou o adolescente sobre a 
tomada do depoimento especial, informando-lhe os seus direitos e os procedimentos a 
serem adotados e planejando sua participação, sendo vedada a leitura da denúncia ou 
de outras peças processuais; 

Alternativa Correta: letra C. Somente estão corretas as assertivas I e III. 

Questão 172. As funções executiva e de gestão do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo são exercidas, conforme a Lei 12.594/2012: 

a) pelo juiz competente, de acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 

b) pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

c) pelo Ministério Público. 

d) pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 

e) pelo conselho tutelar. 

Comentários 

A Lei 12.594/2012 traz, em seu art. 3º, as competências da União no âmbito do Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

Para a resolução da questão, o estudante deveria ter conhecimento dos parágrafos do referido 
dispositivo. 

Pelo § 4º, à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) competem as 
funções executiva e de gestão do Sinase. 

A principal dificuldade da questão está em não confundir tais funções com aquelas dispostas no § 
2º, in verbis: “Ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) 
competem as funções normativa, deliberativa, de avaliação e de fiscalização do Sinase, nos termos 
previstos na Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, que cria o referido Conselho.” 

Por isso, erradas as letras A, B, C e E. 

Alternativa Correta: Letra D. 
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9 – CRIMINOLOGIA   

Questão 173. Assinale a alternativa que contempla a teoria criminológica que aborda a dor 
causada à vítima pelas instâncias formais de controle social quando do atendimento negligente 
pelos agentes públicos, quando do descrédito na palavra da vítima e de sua responsabilização 
pela violência sofrida: 

a) Vitimização primária. 

b) Vitimização secundária. 

c) Vitimização terciária. 

d) Criminalização primária. 

e) Coculpabilidade às avessas. 

Comentários 

a) Errado. A vitimização primária é aquela causada pelo criminoso. 

b) Certo. A vitimização secundária (também conhecida como sobrevitimização ou revitimização) é 
causada pelas instâncias formais de controle social no decorrer do processo de apuração do crime. 

c) Errado. A vitimização terciária é a causada pelo meio social, com a não receptividade social 
sofrida pela vítima. 

d) Errado. A criminalização primária é o ato de sanção de determinada lei penal incriminadora que 
permite a punição de determinadas condutas. 

e) Errado. A coculpabilidade às avessas (teoria que deriva do minimalismo penal) preconiza que o 
Estado possui parcela de responsabilidade no delito praticado pelo criminoso. 

Questão 174. De acordo com a Teoria do Labelling Approach, assinale a alternativa verdadeira: 

a) A teoria do Labelling Approach considera que o criminoso é motivado por razões biológicas e 
intrínsecas. 

b) A teoria do Labelling Approach recebeu fortes influências do interacionismo simbólico. 
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c) A teoria do Labelling Approach é uma teoria criminológica que entende que as noções de crime 
e criminoso são construídas socialmente a partir da definição legal e das instâncias oficiais de 
controle social. 

d) Para a teoria do Labelling Approach o crime a criminalidade são uma qualidade intrínseca da 
conduta. 

e) A teoria do Labelling Approach é classificada como uma teoria do consenso. 

Comentários 

a) Errado. A teoria do Labelling Approach não considera que o crime decorre de razões internas 
do criminoso. Pelo contrário, a criminalidade é consequência de um processo de estigmatização. 

b) Errado. O interacionismo negava a realidade estrutural (social) na explicação do crime. 

c) Certo. A teoria do Labelling Approach ou do Etiquetamento Social é uma teoria criminológica 
que entende que as noções de crime e criminoso são construídas socialmente a partir da definição 
legal e das instâncias oficiais de controle social. Dessa forma, a criminalidade é uma etiqueta 
atribuída a determinados indivíduos que a sociedade rotula como delinquentes. 

d) Errado. Para a teoria do Labelling Approach o crime e a criminalidade não são uma qualidade 
da conduta e sim um rotulo empregado em determinados indivíduos decorrente de um processo 
de Etiquetamento Social. 

e) Errado. A teoria do Labelling Approach é classificada como uma teoria do conflito. 

Questão 175. A respeito da Escola Clássica da Criminologia, assinale a alternativa verdadeira: 

a) A Escola Clássica da Criminologia teve como um de seus precursores Cesare Lombroso. 

b) A Escola Clássica da Criminologia adota a ideia de criminoso nato, nascido e voltado para a 
prática do crime. 

c) Para a escola Clássica o criminoso é um ser livre que pratica o crime por sua livre escolha e deve 
seguir a ideia de retribuição. 

d) A escola clássica adota a ideia de determinismo biológico, de modo que o criminoso possui 
livre-arbítrio e decide quebrar o contrato social firmado com a comunidade. 

e) Raffaele Garofalo é um dos expoentes da Escola Clássica e foi o responsável pela criação do 
termo criminologia. 
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Comentários 

a) Errado. Cesare Lombroso foi um dos precursores da Escola Positiva e não da Escola Clássica 
como afirma a alternativa. 

b) Errado. A ideia de criminoso nato advém de Cesare Lombroso, da Escola Positiva. 

c) Certo. Para a Escola Clássica o criminoso pratica o crime por sua livre vontade e uma das funções 
da pena é retribuir o mal causado. 

d) Errado. A primeira parte da questão está errada pois a escola clássica não adota o determinismo 
biológico. 

e) Errado. Raffaele Garofalo faz parte da Escola Positiva da Criminologia. 

Questão 176. A respeito do movimento de “Lei e Ordem”, assinale a alternativa verdadeira. 

a) O movimento de Lei e Ordem não possui qualquer relação com a teoria das janelas quebradas. 

b) O movimento de Lei e Ordem advém do minimalismo penal. 

c) O movimento de Lei e Ordem considera a sociedade em apenas um grupo de pessoas, o que 
causa o crime é a ausência da aplicação da lei. 

d) O movimento de Lei e Ordem ganhou proporções nos estados unidos com a adoção das 
políticas de tolerância zero na década de 90. 

e) O movimento de Lei e Ordem é uma política criminal que tem como finalidade transformar o 
modelo tradicional de pena, propondo o cumprimento de medidas alternativas à privação da 
liberdade do indivíduo. 

Comentários 

a) Errado. A teoria das janelas quebradas ("broken windows theory") é um modelo norte-
americano de política de segurança pública no enfrentamento e combate ao crime, entendendo 
que a desordem fator fundamental de elevação dos índices da criminalidade. A alternativa está 
falsa em razão do trecho “não possui qualquer relação”. 

b) Errado. Pelo contrário, o movimento de lei e ordem é antagônico em relação ao minimalismo 
penal. 
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c) Errado. A alternativa está errada em razão da primeira parte “em apenas um grupo de pessoas”. 
O movimento de Lei e Ordem separa a sociedade em dois grupos, um composto por pessoas de 
bens e outro por delinquentes. 

d) Certo. O movimento de Lei e Ordem, nos estados unidos, se manifestou por meio da adoção 
das políticas de tolerância zero. Em Nova York, teve origem no governo do então prefeito Rudolph 
Giuliani. 

e) Errado. O movimento de Lei e Ordem não propõe alternativas às penas privativas de liberdade. 

Questão 177. De acordo com a Teoria da Anomia, assinale a alternativa verdadeira: 

a) É uma das teorias do conflito da criminologia. 

b) Também conhecida como teoria marxista, representa a ausência de lei em determinada 
sociedade. 

c) A teoria parte da ideia de que a ausência de lei é uma das causas do crime. 

d) Para a teoria da anomia o comportamento criminoso do indivíduo advém da aprendizagem com 
seus pares. 

e) A teoria da anomia defende a existência de uma subcultura da violência para justificar a 
ocorrência do crime. 

Comentários 

a) Errado. A teoria da Anomia está inserida nas Teorias do Consenso. 

b) Errado. A teoria marxista (também conhecida como criminologia radical) explica o crime e o 
criminoso por meio de uma construção social que visa garantir a manutenção das desigualdades 
sociais. 

c) Certo. A teoria da anomia entende que a falta de aplicação das leis leva a sociedade a um estado 
de precariedade, onde cada indivíduo passa a seguir as próprias normas. 

d) Errado. A alternativa descreve a Teoria da Associação Diferencial. 

e) Errado. A alternativa descrê a Teoria da Subcultura Delinquente. 

Questão 178. A respeito do controle social, assinale a alternativa verdadeira: 
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a) Para a teoria do controle social a ordem na sociedade é alcançada com base na força e na 
dominação de determinados grupos em relação a outros. 

b) O controle social é direcionado ao preso, após a prática do delito, com fins de ressocialização. 

c) A atuação da escola como mecanismos de controle social consubstancia o controle social formal. 

d) A atuação da polícia como mecanismo de controle social representa uma das formas de controle 
social informal. 

e) O controle social reúne uma série de mecanismos e sanções sociais com o propósito de 
submeter os indivíduos às normas estabelecidas em uma sociedade. 

Comentários 

a) Errado. A alternativa descreve uma característica das Teorias do Conflito. 

b) Errado. A alternativa descreve a prevenção terciária (ressocialização da pena). 

c) Errado. A escola está inserida no controle social informal. 

d) Errado. A polícia está inserida no controle social formal. 

e) Certo. A alternativa descreve um conceito de controle social. 

Questão 179. A respeito da Escola de Chicago, assinale a alternativa verdadeira. 

A) Suas ideias estão incluídas nas teorias do conflito. 

B) Adepta da teoria Ecológica, tem como principal influente Durkheim. 

C) De acordo com a Escola de Chicago o crime está ligado a áreas naturais. 

D) A Escola de Chicago trabalha com a ideia de desorganização social como causa da criminalidade 
em determinadas áreas. 

E) Uma das principais contribuições dessa escola é a de que o sistema penal é seletivo e atinge 
somente parcela marginalizada da sociedade. 

Comentários 

A. Errado. A Escola de Chicago faz parte das teorias do consenso. 

B. Errado. Emile Durkheim é responsável pela teoria da anomia (funcionalista). 
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C. Errado. O crime não está ligado à áreas naturais. Para tal teoria o crime está ligado a ideia de 
desorganização e incide em áreas de criminalidade. 

D. Correto. A Escola de Chicago trabalha com a Teoria da Desorganização Social, que coloca como 
causa da criminalidade a ideia de desorganização social em determinadas áreas. 

E. Errado. Essa não é a principal contribuição da Escola de Chicago. A alternativa se aproxima da 
teoria do etiquetamento social. 

Questão 180. De acordo com o movimento do minimalismo, assinale a alternativa verdadeira: 

A) Trata-se de movimento que propunha a supressão integral do sistema penal. 

B) Sem adotar como alternativa outros ramos do direito, o minimalismo pregava a intervenção 
mínima no Direito Penal. 

C) O minimalismo prega a redução da abrangência do Direito Penal para proteger apenas os bens 
jurídicos mais relevantes. 

D) O minimalismo adota posicionamento antagônico ao do Direito Penal Mínimo. 

O minimalismo não aceita a adoção das penas restritivas de direitos como alternativa das penas 
privativas de liberdade. 

Comentários 

A. Errado. A alternativa não trata do minimalismo e sim do abolicionismo. 

B. Errado. A alternativa está errada em razão da primeira parte “sem adotar como alternativa 
outros ramos do direito”. 

C. Certo. O minimalismo adota a ideia de que o Direito Penal só deve intervir em situações 
extremamente necessárias. 

D. Errado. O minimalismo está alinhado com a ideia de Direito Penal Mínimo. 

E. Errado. Pelo contrário, o minimalismo adota a ideia de que a pena privativa de liberdade só 
deveria ocorrer em casos estritamente necessários. 

10 – DIREITOS HUMANOS 

Questão 181. De acordo com a Carta da ONU, assinale a alternativa INCORRETA: 
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a) a admissão de qualquer Estado como Membro das Nações Unidas será efetuada por decisão 
da Assembleia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança. 

b) a Organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus Membros. 

c) dentre os propósitos das Nações Unidas se incluem a cooperação internacional para resolver os 
problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário e centro destinado 
a harmonizar a ação das nações. 

d) a Corte Internacional de Justiça foi criada como o principal órgão judicial das Nações Unidas. 
Como a ONU tem como um de seus propósitos a proteção dos direitos humanos, é possível 
afirmar que a CIJ funciona como um grande tribunal global na matéria de direitos humanos. 

e) o Conselho de Segurança é composto por 15 membros, sendo membros permanentes Estados 
Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. 

Comentários 

Gabarito: Letra “d”. Comentários 

a) CORRETA. Art. 4.2 da Carta da ONU. 

b) CORRETA. Art. 2.1 da Carta da ONU. 

c) CORRETA. Art.1.3 e art. 1.4 da Carta da ONU. 

d) ERRADA. A CIJ NÃO pode ser considerada um Tribunal de Direitos Humanos, pois ela só exerce 
sua jurisdição em demandas entre Estados e somente de forma tangencial ela protege direitos 
humanos. Na parte em que afirma que a CIJ é o principal órgão judicial da ONU, a alternativa está 
correta. 

e) CORRETA. Artigo 23. 1. Da Carta da ONU. 

Questão 182. A respeito do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) Mecanismos convencionais são aqueles que se encontram previstos em Tratados, Convenções 
e que são aplicados em relação àqueles Estados que sejam seus signatários, mas, em razão do 
caráter global da ONU, poderão ser impostos a Estados que não sejam parte do tradado. 

b) Mecanismos convencionais são aqueles que se encontram previstos em Tratados, Convenções 
e podem ser aplicados em relação àqueles Estados que sejam seus signatários. 
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c) É exemplo de Mecanismo Convencional do Sistema Global o Comitê de Direitos Humanos, 
responsável pelo monitoramento do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP). 

d) Há críticas na doutrina a respeito da denominação “extraconvencional”, haja vista esse 
subsistema também encontrar respaldo normativo num tratado, qual seja, a Carta da ONU. 

e) O monitoramento da aplicação das normas de direitos humanos previstas em tratados é 
realizado pelos Órgãos de Tratado ou treaty bodies. 

Comentários 

Gabarito: Letra “b”. 

O Sistema Global de proteção dos Direitos Humanos é dividido em Sistema Extraconvencional – 
seus órgãos e mecanismos de proteção encontram base em atos normativos criados pelos órgãos 
principais da ONU, via Resoluções; e Sistema Convencional – assim chamado por encontrar base 
em tratados e convenções específicos, a exemplo do que ocorre com o Comitê de Direitos 
Humanos (órgão de Monitoramento do PIDCP). André de Carvalho Ramos faz uma crítica à 
denominação “Extraconvencional” porque, em última instância, todos encontram respaldo na 
Carta da ONU. Outra característica do Sistema Convencional é justamente o de submeter os 
Estados que sejam parte no tratado, razão pela qual a alternativa “b” é equivocada. 

Questão 183. Marque a alternativa correta. 

a) A proteção internacional dos direitos humanos possui três vertentes, quais sejam o direito dos 
refugiados, o direito humanitário e os direitos humanos stricto sensu, cada um deles com 
contornos bem definidos, de modo que a incidência de um afasta a aplicação dos demais. 

b) É possível encontrar precedentes da Corte Internacional de Justiça, afastando a incidência dos 
direitos humanos em sentido estrito quando se reconhece a existência de conflito armado. 

c) A Corte Internacional de Justiça (CIJ) foi estabelecida pela Carta das Nações Unidas e é 
considerada o principal órgão judiciário no âmbito da Organização das Nações Unidas, sendo 
possível extrair fontes do direito internacional público (DIP) do seu estatuto. 

d) A Carta da ONU possibilita a qualquer Membro das Nações Unidas solicitar a atenção do 
Conselho de Segurança para qualquer controvérsia, ainda que se trate de questão jurídica. 

e) O Conselho Econômico e Social criará comissões para os assuntos econômicos e sociais, mas 
não possui competência para instituir órgãos para a proteção dos direitos. 

Comentários 



 

 

 

 

 

 PAGE 
132 

 

Gabarito: Letra “C”. 

a) e b) ERRADAS. De fato, existem três eixos protetivos do ser humano no plano internacional, no 
entanto não há qualquer prejudicialidade da incidência das normas gerais de direitos humanos às 
situações que provoquem a incidência do direito dos refugiados e do direito humanitário. Inexiste 
posicionamento da CIJ nesse sentido. Deve-se evitar qualquer segregação entre essas esferas, 
pois todas objetivam a proteção do ser humano. 

c) CORRETA. Art. 38 da Carta da CIJ. 

d) ERRADA. O art. 35.1 e 35.3 da Carta da ONU. O Conselho de Segurança deverá observar a 
competência da CIJ para resolução de controvérsias de caráter jurídico. 

e) ERRADA. Artigo 68 da Carta da ONU. 

Questão 184. No tocante à Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) a edição da DUDH é marco histórico na evolução da proteção internacional dos direitos 
humanos, sendo tranquilo na doutrina a afirmação de sua importância para a consagração da 
universalidade e inerência dos direitos humanos. 

b) também pode ser considerada paradigma da generalização da proteção dos direitos humanos. 

c) por ostentar a natureza de Tratado formalmente adotado no âmbito da ONU, a DUDH é 
vinculante para todos os Estados membros das Nações Unidas. 

d) a inclusão no texto da DUDH da referência a igualdade entre homens e mulheres reflete 
semelhante previsão da Carta de ONU que é resultado dos esforços de diplomatas latino-
americanas, dentre elas a brasileira Bertha Lutz. 

e) A Declaração Universal dos Direitos Humanos é construída a partir de um repertório normativo 
que vem da Carta da ONU, contemplando a linguagem inclusiva do termo “humanos” (em vez de 
ser uma Declaração de direitos dos homens), que é fruto da vitória nas disputas das diplomatas 
latino-americanas. 

Comentários 

Gabarito: letra “c”. 

A letra “c” está equivocada porque a DUDH foi adotada como Resolução da Assembleia Geral da 
ONU, não possuindo natureza de tratado. No entanto, é importante ressaltar que a DUDH possui, 
sim, natureza vinculante. Há duas correntes sobre o tema: 1ª) O conteúdo da DUDH teria adquirido 
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natureza de costume internacional (e, portanto, vinculante); 2ª) a DUDH é norma de jus cogens, 
daí seu caráter vinculante. 

d) e e) CORRETAS. Destaco essa informação para vocês, queridas e queridos, porque raramente 
se encontra menção à contribuição de atores latino-americanos na construção dos DH no marco 
da Carta da ONU e menos ainda de mulheres. E o papel delas na inclusão da temática dos direitos 
humanos foi fundamental na primeira linha no tema de igualdade de gênero. Eram representantes 
mulheres que, além de ter que enfrentar os representantes masculinos (apenas 4 mulheres 
assinaram a Carta da ONU), ainda tiveram que se deparar com a resistência de Diplomatas 
Mulheres (Britânicas e Norte-Americana). Deixo, para quem se interessar, texto do site da ONU 
que reconhece a importância de Bertha Lutz1. 

Questão 185. Sobre os direitos elencados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, marque 
a alternativa correta. 

a) A mudança de nacionalidade é direito assegurado pela DUDH. 

b) A DUDH não consagra o direito à nacionalidade como um direito humano. 

c) Em respeito à soberania estatal, a DUDH deixou de contemplar a liberdade ambulatorial de ir, 
vir e permanecer, haja vista que cada Estado tem o arbítrio de permitir ou não o ingresso de 
estrangeiros em seu território. 

d) Por ser objeto de Convenção específica, a DUDH não trata do direito a asilo político. 

e) A DUDH é impregnada de valores liberais. Por tal motivo, não contempla direitos sociais, a 
exemplo o direito de se organizar em sindicatos. 

Comentários 

Gabarito: letra “a”. 

a) CORRETA. Art. 15, parágrafo 22 da DUDH. 

b) ERRADA. Art. 15, parágrafo 1 e 22 da DUDH. 

c) ERRADA. O art. 13, II da DUDH prevê que “todo homem tem o direito de deixar qualquer país, 
inclusive o próprio, e a este regressar”. Em tese, a referida norma consagraria um amplo direito 
de ir e vir. No entanto, a realidade internacional revela que os entes estatais ainda exercem o 
controle sobre entrada e permanência de estrangeiros em seus territórios. 

d) ERRADA. O art. 15 da DUDH contempla a previsão do asilo como direito humano fundamental. 
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e) ERRADA. Art. 24, IV da DUDH. 

Questão 186. No tocante às características dos direitos humanos, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) Parcela da doutrina contesta a característica da universalidade sob o fundamento do relativismo 
cultural, ou seja, que os diferentes povos do mundo possuem valores distintos e que, por isso, não 
seria possível estabelecer uma moral universal única. 

b) Por sua vez, a doutrina universalista sustenta que o relativismo cultural é utilizado como forma 
de justificar violações a direitos humanos, sob o manto da particularidade de cada cultura. 

c) Pela característica da inerência, os direitos humanos pertencem apenas aos nacionais de 
determinado Estado, dependendo ainda da concessão positiva por meio do Ente Estatal. 

d) Na busca pela superação da polêmica entre universalistas e relativistas, Boaventura de Sousa 
Santos propõe a chamada “hermenêutica diatópica” que busca o reconhecimento de que os 
referenciais de uma cultura são tão incompletos quanto a própria cultura a que pertencem. 

e) A Hermenêutica Diatópica tem dois imperativos: o da escolha pelo ponto de vista que 
proporcione maior reciprocidade, ou seja, a que permite ir mais longe no reconhecimento do 
outro; bem como a ideia de que “as pessoas e grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a 
diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza”. 

Comentários 

Gabarito: letra “c”. 

A letra “C” está ERRADA. A característica da inerência significa que os direitos humanos 
pertencem a todos os indivíduos pela simples circunstância de serem pessoas humanas, não 
dizendo respeito à meras concessões estatais. Aproveitei a questão para tratar com vocês das 
questões mais doutrinárias atinentes às características dos Direitos Humanos, notadamente para 
introduzir o pensamento de Boaventura de Sousa Santos e sua Hermenêutica Diatópica, que é 
tema expresso no edital da DPE/BA. 

Questão 187. Acerca do Sistema Internacional dos Direitos Humanos e do Estatuto do Tribunal 
Penal Internacional é correto afirmar que: 

a) o Tribunal Penal Internacional é uma instituição permanente, com jurisdição universal sobre 
Estados, nações, pessoas, coletividades, organizações estatais e não-estatais e demais autores ou 
vítimas de atentados contra os direitos humanos em relação aos crimes graves que prescreve o 
seu respectivo estatuto. 
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b) a prostituição forçada e o crime de apartheid são expressamente previstos como crimes contra 
a humanidade no referido Estatuto. 

c) os crimes contra humanidade, pela sua própria natureza infamante, dispensam averiguação 
quanto a quadro de ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil. 

d) a competência ratione materiae do TPI é amplíssima, em razão da relevância dos bens jurídicos 
protegidos. 

e) Tendo em vista a soberania dos Estados, a sujeição à jurisdição do TPI obedece à regra dos 
tribunais internacionais em geral, ou seja, tem caráter facultativo. 

Comentários 

Gabarito: Letra “b”. Comentários: 

a) ERRADA. Artigo 25.1 do Estatuto de Roma. O TPI não julga Estados, mas apenas indivíduos. 

b) CORRETA. Artigo 7.8 e 7.11 do Estatuto de Roma. 

c) ERRADA. Artigo 7°, caput, do Estatuto de Roma. 

d) ERRADA. A competência do TPI, em razão da matéria, é limitada aos crimes expressamente 
previstos no Estatuto de Roma, a saber genocídio, contra a humanidade, de guerra e de agressão. 
Os três primeiros foram definidos pelo próprio Estatuto, o que não ocorreu com o crime de 
agressão que só foi definido posteriormente na Conferência de Revisão de Campala, de 2010. A 
limitação da competência do TPI tem uma razão utilitária: angariar o maior número de assinaturas 
e adesões por parte dos Estados. 

e) ERRADA. O TPI foi criado com a função específica de ser um tribunal internacional, razão pela 
qual a jurisdição é obrigatória para os Estados-parte. 

Questão 188. Relativamente à Convenção Relativa aos Estatudo dos Refugiados e a Lei n.º 
13.445/2017, marque a alternativa INCORRETA: 

a) o texto da Convenção considera “Refugiado” qualquer pessoa que temendo ser perseguida 
por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora 
do país de sua nacionalidade e que não pode valer-se da proteção de seu país, mas não contempla 
os casos em que as pessoas, embora possam, não querem a proteção do Estado de que é nacional. 

b) Direito Internacional dos Refugiados visa a facilitar a integração dos refugiados nos Estados 
aonde vieram a buscar abrigo, conferindo-lhes no mínimo os mesmos direitos a que os outros 
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estrangeiros fazem jus e dando-lhes um tratamento peculiar em vários outros aspectos, em vista 
de sua situação particular. 

c) “Estatuto dos Refugiados” é nomenclatura comumente utilizada para designar a Convenção e 
o 

d) Convenção centraliza num único órgão da ONU, o ACNUR, juntamente com seus auxiliares, as 
tarefas concernentes à implementação e à aplicação eficaz das normas internacionais protetivas 
dos refugiados. 

e) O Direito Internacional dos Refugiados é guiado pelo princípio do non-refoulement, proibição 
de expulsão ou de rechaço, segundo o qual é vedado o envio de volta ao Estado de onde a pessoa 
refugiada veio e em que corre risco de vida ou de ser perseguido. 

Comentários 

Gabarito: Letra “a”. 

a) ERRADA. Artigo 1.2 da Convenção. Inclui a pessoa “que não pode ou, em virtude desse temor, 
não quer valer-se da proteção desse país (...)”. As demais alternativas estão corretas e dizem 
respeito a conceitos importantes na matéria de refugiados e costumam ser cobradas em provas! 
Então, memorizem! 

Questão 189. Ainda no tocante à Convenção Relativa aos Estatuto dos Refugiados e ao Protocolo 
Relativa aos Estatuto dos Refugiados marque a alternativa INCORRETA: 

a) A vedação ao rechaço conta com exceção expressa na Convenção. 

b) De acordo com previsão expressa na Convenção, Os Estados Contratantes a aplicarão sem 
discriminação quanto à raça, à religião ou ao país de origem. 

c) Ainda que já reconhecida a condição de refugiado, há discricionariedade do Estado quanto à 
concessão do refúgio, haja vista a soberania estatal. 

d) O regime a ser aplicado aos refugiados, ressalvadas as disposições mais favoráveis previstas 
pela Convenção, é igual ao conferido aos estrangeiros. 

e) A preocupação da comunidade jurídica internacional com a situação dos 

refugiados remonta, historicamente, ao período do pós-Primeira Guerra Mundial, quando, a partir 
de ajustes internacionais, os Estados passaram a instituir parâmetros para que a sociedade 
internacional enfrentasse a questão. 
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Comentários 

Gabarito: letra “c”. Comentários: 

a) CORRETA. Artigo 33.2 excepciona a hipótese em que “um refugiado que por motivos sérios 
seja considerado um perigo à segurança do país no qual ele se encontre OU que, tendo sido 
condenado definitivamente por um crime ou delito particularmente grave, constitua ameaça para 
a comunidade do referido país”. 

b) CORRETA. Art. 3° da Convenção. 

c) ERRADA. Art. 1 “A”, atualizado pelo Protocolo de 1967 (art. I). 

d) CORRETA. Art. 7.1 da Convenção. 

e) CORRETA. 

Questão 190. No tocante à Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, marque a alternativa correta. 

a) em razão da contribuição dos trabalhadores migrantes para a construção da identidade 
nacional, o Brasil foi um dos primeiros países a ratificar a Convenção. 

b) A Convenção foi internalizada mediante o procedimento previsto no §3°, art. 5° da CF, 
possuindo status constitucional. 

c) a Convenção é um dos poucos tratados de direitos humanos de grande relevância em que o 
Brasil não é parte, demonstrando a indiferença e ausência de preocupação do país com o tema 
das migrações no plano internacional. 

d) Conforme a Convenção, a expressão "trabalhador migrante" designa a pessoa que vai exercer, 
exerce ou exerceu uma atividade remunerada num Estado de que não é nacional. 

e) A Convenção, a despeito de sua relevância, não instituiu órgão de monitoramento. 

Comentários 

Gabarito: letra “d”. 

a) e b) ERRADAS. O Brasil não é parte nessa convenção! Cuidado com essa pegadinha! 
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c) ERRADA. Apesar de não ter sequer assinado a Convenção em estudo, o Brasil possui 
preocupações com o tema das migrações, tanto que é membro da OIM (Organização Internacional 
para as Migrações), bem como é parte da Convenção 97 da OIT sobre os trabalhadores migrantes. 

d) CORRETA. Art. 2° da Convenção. 

e) ERRADA. A Convenção instituiu o Comitê para a Proteção dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias em seu art. 72. Além disso, adotou 
diversos mecanismos de monitoramento, a saber o mecanismo dos relatórios (art. 73), o 
mecanismo das denúncias interestatais (art.76) e o mecanismo das denúncias individuais (art. 77). 

Questão 191. No tocante à afirmação histórica dos direitos humanos, assinale a alternativa correta. 

a) O Bill of Rights, de 1689, foi a primeira carta de direitos de que se tem notícia na história. 

b) A Declaração e Programa de Ação de Viena de 1933, ao prever expressamente a universalidade 
dos direitos humanos, tornou superada a crítica feita pelo relativismo cultural. 

c) Os direitos humanos de segunda geração são conquistas das Revoluções Liberais, 
expressamente previstos nas Declarações Francesa e Norte-Americana de direitos humanos. 

d) A Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993 faz referência expressa ao princípio da 
indivisibilidade dos direitos humanos. 

e) A universalidade e a indivisibilidade não são características próprias da concepção 
contemporânea dos direitos humanos, mas sim, da visão liberal/moderna das primeiras 
declarações de direito. 

Comentários 

Gabarito: letra “”. 

a) ERRADA. Segundo a doutrina majoritária, a primeira carta de direitos historiada é a Magna Carta 
de 1215. 

b) ERRADA. O debate referido subsiste. 

c) ERRADA. Os direitos de segunda geração são próprios do Constitucionalismo Social, do qual 
são marcos a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. 

d) CORRETA. O ponto 5 da Declaração de Viena elenca as características dos direitos humanos. 
“Todos os direitos humanos são universais, INDIVISÍVEIS, interdependentes e interrelacionados. 
A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos de forma global, justa e equitativa, 



 

 

 

 

 

 PAGE 
132 

 

em pé de igualdade e com a mesma ênfase. Embora particularidades nacionais e regionais devam 
ser levadas em consideração, assim como diversos contextos históricos, culturais e religiosos, é 
dever dos Estados promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, 
sejam quais forem seus sistemas políticos, econômicos e culturais”. 

e) ERRADA. a concepção contemporânea dos direitos humanos é inaugurada pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948 e reforçada pela Declaração de Direitos Humanos de 
Viena de 1993, prevendo a indivisibilidade e a universalidade como características centrais. 

Questão 192. Relativamente às fontes formais dos direitos humanos e de acordo com o Art. 38 do 
Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinale a alternativa que INCORRETA. 

a) As fontes formais são o modo de revelação e exteriorização da norma jurídica e dos valores por 
ela tutelados, plasmadas nas normas de direito positivo. 

b) O art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça é compreendida pela doutrina como um 
núcleo mínimo de fontes formais não só dos direitos humanos, como também de todo o Direito 
Internacional Público. 

c) É adotada pelo Estatuto da CIJ a diferenciação entre “fontes principais” e “fontes auxiliares”, 
não se tratando, portando, de construção doutrinária. 

d) Não há previsão expressa no Estatuto da CIJ acerca da possibilidade de decisão ex aequo et 
bono. 

e) As fontes também são classificadas como “convencionais” – quando resultantes do acordo de 
vontade dos Sujeitos de DIP, como os tratados; e “não convencionais” – que compreendem todas 
as demais e originam-se da evolução da realidade internacional, a exemplo do jus cogens. 

Comentários 

Gabarito: letra “d”. 

O Art. 38 da CIJ prevê as chamadas Fontes Estatutárias do DIP, prevendo como fontes principais 
o costume internacional, os princípios gerais de direito e como meios auxiliares a doutrina e 
jurisprudência internacional. A letra “d” está ERRADA pois há previsão expressa no art. 38.2 
autorizando a CIJ a decidir ex aequo et bono, ou seja, por equidade, desde que as partes com 
isso consintam. 

Questão 193. O Subsistema Convencional do Sistema Global de Direitos Humanos é dotado de 
diversos mecanismos de proteção dentre os quais NÃO SE INCLUI: 

a) Exame de relatórios periódicos. 
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b) Exame de comunicações, queixas ou petições individuais. 

c) Exame de comunicações, queixas ou petições interestatais. 

d) Comentários Especiais. 

e) Procedimento de Inquérito. 

Comentários 

Gabarito: letra “d”. 

a) CORRETA. Mecanismo convencional mais antigo na esfera da proteção internacional dos 
direitos humanos, sendo mais próximo do Direito Internacional clássico na medida em que não 
busca estabelecer a responsabilidade internacional dos Estados. É previsto em todos os grandes 
tratados de direitos humanos do Sistema Global. 

b) CORRETA. O mecanismo de petições individuais é atribuído por quase todos os tratados do 
sistema Global aos respectivos comitês de monitoramento, com exceção do Protocolo Facultativo 
à convenção da ONU contra a tortura que não atribuiu expressamente ao Subcomitê de Prevenção 
da Tortura tal competência, haja vista a finalidade preventiva do referido órgão, bem como ao 
fato de a própria convenção (art. 22) já contemplar petições individuais perante o Comitê 

c) CORRETA. Está previsto em diversos tratados do sistema global, em regra como um mecanismo 
convencional facultativo, exceto no caso da Convenção para a Eliminação da Discriminação Racial, 
que prevê como mecanismo obrigatório. 

d) ERRADA. O mecanismo existente é o dos Comentários Gerais, elaborados com o objetivo de 
auxiliar os Estados na apresentação dos relatórios periódicos apontando, p. ex., como e quais 
informações deveriam ser incluídas. 

e) CORRETA. Mecanismo de natureza facultativa, consiste na possibilidade de os comitês 
investigarem, DE OFÍCIO e confidencialmente, quando recebam informações fidedignas que 
indiquem existir um cenário de violação sistemática de determinado direito protegido pelo 
respectivo tratado no território do Estado parte. 

Questão 194. A respeito do Pacto Internacional dos Direitos Civil e Políticos e seus Protocolos 
Facultativos assinale a alternativa correta. 

a) Em razão da incompatibilidade da pena de morte com o regime internacional de proteção dos 
direitos humanos, o PIDCP aboliu expressamente a pena de morte. 
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b) O PIDCP prescreve que poderá ser exigida garantia de comparecimento ao juízo para a 
libertação 

de preso suspeito da prática de infração penal. 

c) Em razão do lento processo de consolidação da proteção internacional dos direitos humanos, 
os direitos previstos no PIDCP são sujeitos à aplicação progressiva. 

d) O PIDCP franqueia aos Estados-parte a regulamentação acerca da prisão civil por 
responsabilidade contratual, sendo entendida como compatível com o Pacto. 

e) O Primeiro Protocolo Facultativo ao PIDCP suprimiu a competência do Comitê de Direitos 
Humanos (PIDCP) para receber petições individuais. 

Comentários 

Gabarito: letra “b”. 

a) ERRADA. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos não aboliu a pena de morte. O art. 
6º prevê que, nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta somente poderá 
ser imposta nos casos de crimes mais graves. No entanto, o Segundo Protocolo Facultativo do 
Pacto previu, no seu art. 1º que: “1. Nenhum indivíduo sujeito à jurisdição de um Estado Parte 
neste Protocolo será executado; 2. Os Estados Partes devem tomar as medidas adequadas para 
abolir a pena de morte no âmbito da sua jurisdição” 

b) CORRETA. Art. 9.3 do PIDCP. 

c) ERRADA. Os direitos previstos no PIDCP são de aplicabilidade imediata, diferentemente do 
PIDESC, cuja implementação se dá de maneira progressiva. 

d) ERRADA. O art. 11 do PIDCP expressamente veda a prisão de uma pessoa “apenas por não 
poder cumprir com uma obrigação contratual”. 

e) ERRADA. O art. 1° do Primeiro Protocolo Facultativo ao PIDCP expressamente reconhece ao 
Comitê a competência para examinar petições individuais. 

Questão 195. Ainda sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus Protocolos 
Facultativos assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Os relatórios elaborados pelos Estados-Partes sobre as medidas adotadas para tornar efetivos 
os direitos civis e políticos deverão ser submetidos ao Secretário Geral da ONU. 
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b) O Segundo Protocolo Facultativo ao PIDCP com vistas à Abolição da Pena de Morte foi 
aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 311/09, tendo sido aposta 
pelo Estado brasileiro reserva quanto as hipóteses de guerra declarada. 

c) O princípio da autodeterminação dos povos que visa a combater o colonialismo e a promover 
relações pacíficas e a cooperação entre os Estados foi expressamente previsto no PIDCP. 

d) Em 1989, foi assinado o Segundo Protocolo Adicional ao Pacto Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos com vista à Abolição da Pena de Morte, que visa a avançar no sentido de proibir 
quase que completamente a pena de morte no mundo. 

e) O Protocolo Facultativo foi adotado anos depois da edição do PIDCP, tendo sido ratificado pelo 
Brasil e devidamente incorporado à ordem interna. 

Comentários 

Gabarito: letra “e”. 

a) CORRETA. (art. 40.1.a do PIDCP - Dec. 592/92). 

b) CORRETA. Conforme relata André de Carvalho Ramos2. 

c) CORRETA. É nesse sentido a lição de Paulo Henrique Gonçalves Portela3. 

d) CORRETA. Conforme historia Paulo Henrique Gonçalves Portela4 

e) ERRADA. O Protocolo Facultativo ao PIDCP foi adotado na mesma ocasião que o PIDCP, 
instituindo a competência para receber queixas individuais. A despeito da aprovação pelo 
Congresso Nacional, o protocolo está pendente de edição do decreto de incorporação a ser 
editado pelo Presidente da República. 

Questão 196. Determinados tratados de direitos humanos, em razão da necessidade de 
dispêndio financeiro por parte dos Estados para a implementação dos direitos que enunciam, 
adotam cláusulas de implementação progressiva. Tal mecanismo é utilizado como forma de 
arregimentar o maior número de Estados signatários contornando a resistência por vezes 
apresentada. Assinale a alternativa em que todos os tratados listados possuem cláusula de 
progressividade. 

a) Convenção Americana sobre Direitos Humanos e Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

b) Protocolo de São Salvador e Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 
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c) Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos e Protocolo de São Salvador. 

d) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos. 

e) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Comentários 

Gabarito: letra “c”. 

A progressividade de implementação dos direitos humanos possui relação com os direitos de 
segunda dimensão ou direitos humanos sociais os quais, em regra, exigem do Estado alguma 
prestação material para serem implementados, gerando despesas superiores aos direitos de 
liberdade, por exemplo. Assim, os documentos internacionais que contém tal cláusula são os que 
preveem direitos dessa natureza. 

Não contemplam a referida previsão, dentre os listados pelas assertivas, o PIDPC e a DUDH. 

Questão 197. O direito de reunião é previsto como direito humano fundamental no Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, havendo, no entanto, expressa autorização para que 
os Estados-parte estabeleçam restrições e condicionamentos a seu exercício. Assinale a única 
alternativa que NÃO contém uma razão legítima, conforme o texto do PIDCP, para a limitação do 
direito de reunião. 

a) Haja falta de autorização da autoridade competente. 

b) Seja necessário para proteção dos direitos e liberdades das demais pessoas. 

c) Haja interesse da segurança pública. 

d) Seja necessário para proteção da saúde ou a moral públicas. 

e) Haja interesse da ordem pública. 

Comentários 

Gabarito: letra “a”. 

Conforme Art. 21 do PIDCP: “O direito de reunião pacífica será reconhecido. O exercício desse 
direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei e que se façam necessárias, em uma 
sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem pública, 
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ou para proteger a saúde ou a moral pública ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. 
ARTIGO MUITO COBRADO! 

198. No que tange aos direitos humanos dos investigados e acusados em geral em razão da prática 
de ato definido como infração penal, assinale a alternativa NÃO representa direito elencado no 
PIDCP: 

a) Qualquer pessoa acusada de infração penal goza de presunção de inocência até que a sua 
culpabilidade tenha sido legalmente estabelecida, tendo direito, pelo menos, de se fazer assistir 
de um intérprete, se não compreender ou não falar a língua utilizada no tribunal. 

b) O direito de ser julgado sem dilações indevidas. 

c) O direito de dispor do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa e a 
comunicar-se com defensor de sua escolha; 

d) Direito a prazo razoável para se defender, tendo o PIDCP estabelecido um prazo mínimo de 15 
dias. 

e) de ser informado, caso não tenha defensor, do direito que lhe assiste de tê-lo e, sempre que o 
interesse da justiça assim exija, de ter um defensor designado ex-offício gratuitamente, se não 
tiver meios para remunerá-lo; 

Comentários 

Gabarito: letra “d”. 

Art. 14 do PIDCP. Dispositivo também muito cobrado em provas objetivas, sobretudo elaboradas 
pela FCC! Não há prazos mencionados no PIDCP. 

Questão 199. O Brasil, ao longo da história e evolução da Proteção Internacional de Direitos 
Humanos sempre teve papel e atuação destacados nos órgãos internacionais. Pode-se mencionar 
como evidência desse destaque a contribuição de Bertha Lutz na inclusão da igualdade de gênero 
na DUDH; a atuação do diplomata Sérgio Vieira de Mello, morto em missão no Iraque enquanto 
exercia cargo no ACNUD, bem como a revolucionária atuação de Cançado Trindade como 
presidente da Corte IDH, sendo ainda o primeiro brasileiro eleito juiz da Corte de Haia. Apesar 
de todo esse histórico engajamento, há um tratado do Sistema Global ao qual o Brasil ainda não 
aderiu. Assinale a alternativa que o indique. 

a) Convenção sobre os Direitos da Criança. 

b) Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
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c) Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial. 

d) Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes 
e Membros de suas Famílias. 

e) Pacto Internacional de Direitos Civil e Políticos. 

Comentários 

Gabarito: letra “d”. 

Segundo Pulo Henrique Gonçalves Portela5: “A Convenção em apreço foi aberta para assinatura 
em 1990 e entrou em vigor em 2003. Entretanto, o Brasil não é parte dessa Convenção: não a 
assinou nem, evidentemente, a ratificou. Com isso, a Convenção Internacional para a Proteção dos 
Direitos dos Trabalhadores Migrantes e de suas Famílias é um dos poucos tratados de direitos 
humanos importantes de que o Brasil ainda não parte”. 

Questão 200. A respeito da Interpretação dos Direitos Humanos, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) O critério da máxima efetividade exige que a interpretação de determinado direito conduza ao 
maior proveito do seu titular, com o menor sacrifício imposto aos titulares dos demais direitos em 
colisão. 

b) o critério da interpretação pro homine exige que a interpretação dos direitos humanos seja 
sempre aquela mais favorável ao indivíduo. 

c) A interpretação pro homine, contudo, sofre desgaste profundo pelo reconhecimento da 
existência da interdependência e colisão aparente entre os direitos, o que faz ser impossível a 
adoção desse critério no ambiente do século XXI no qual há vários direitos (de titulares distintos) 
em colisão. 

d) O princípio da primazia ou prevalência da norma mais favorável aos direitos tem lugar nas 
hipóteses de conflito entre normas de direito internacional apenas, não se aplicando às colisões 
no âmbito do direito interno. 

e) Exemplo de aplicação da interpretação pro homine pode ser encontrada na jurisprudência da 
Corte IDH quando decidiu pela impossibilidade de denúncia do reconhecimento de sua jurisdição 
pelos Estados, diante da ausência de dispositivo expresso que permita tal retirada. 

Comentários 

Gabarito: letra “d”. 
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André de Carvalho Ramos 6 explica que o princípio da primazia da norma mais favorável é aplicável 
no caso de conflitos entre normas tanto de direito internacional como nacional. Vejamos: 

“(...) princípio da prevalência ou primazia da norma mais favorável ao indivíduo, que 
defende a escolha, no caso de conflito de normas (quer nacionais ou internacionais) 
daquela que seja mais benéfica ao indivíduo. Por esse critério, não importa a origem 
(pode ser uma norma internacional ou nacional), mas sim o resultado: o benefício ao 
indivíduo. Assim, seria novamente cumprindo o ideal pro homine das normas de direitos 
humanos. 

 1  https://nacoesunidas.org/exclusivo-diplomata-brasileira-foi-essencial-para-mencao-a-igualdade-de-genero-na-

carta-da-onu/     

 2  RAMOS. André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos / André de  Carvalho Ramos. – 

7. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020,  p. 112. 

 3  PORTELA. Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e  Privado: incluindo 

Noções de Direitos Humanos e de Direito  Comunitário – 9. Ed. Rev., atual. e ampl. – p 873-877. 

 4  PORTELA. op. cit.  – p 873-877. 

 5  PORTELA. op. cit.  p 913.   

 6  RAMOS, op. cit. p 81. 
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