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OBRIGADO!

Prof. Thállius Moraes
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LÍNGUA PORTUGUESA

Profª. Adriana Figueiredo

FACEBOOK.COM/PROF.ADRIANA.FIGUEIREDO

INSTAGRAM.COM/PROFESSORAADRIANAFIGUEIREDO

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/PROFESSORAADRIANAF

Profª. Adriana Figueiredo
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Interpretação de texto.
Argumentação.
Pressupostos e subentendidos.
Níveis de linguagem.
Ortografia e acentuação.
Articulação do texto: coesão e coerência.
Classes de palavras.
Sintaxe.
Termos da oração.
Processos de coordenação e subordinação.
Discurso direto e indireto.
Tempos, modos e vozes verbais.
Flexão nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.

Prof. Adriana Figueiredo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Regência nominal e verbal.
Ocorrência da Crase.
Pontuação.
Equivalência e transformação de estruturas

Prof. Adriana Figueiredo
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Profª. Adriana Figueiredo

Classes de palavras 

ARTIGO X PREPOSIÇÃO 
X PRONOME
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Prof. Adriana Figueiredo

PREPOSIÇÃO

ARTIGO

PRONOME PESSOAL Não a encontrei.

Desejava a felicidade.

Aspirava a dias melhores.

− Aqui no menu não tem, mas quem sabe se há um bacalhau a qualquer coisa? −
pois seu Adelino (refletiu ela) é português, e como todo lusíada que se preza, há de
achar isso a pedida.

Os termos sublinhados constituem, respectivamente,

A) pronome e preposição.
B) preposição e artigo.
C) artigo e artigo.
D) preposição e pronome.
E) artigo e pronome.

Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2022 - Prefeitura de Recife - PE - Agente Administrativo da
Assistência Social
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Retoma um termo mencionado anteriormente no texto a palavra sublinhada em:

A) Para que tornar-lhe a morte mais aflitiva (6º parágrafo).

B) Antes de professor, metera ombros a algumas empresas (2º parágrafo).

C) Rubião ficou sendo o único amigo do filósofo. (2º parágrafo).

D) certo que o grãozinho não se despegou do cérebro de Quincas Borba (2º
parágrafo).

E) o último foi o tio que o deixou por herdeiro de seus bens. (2º parágrafo).

Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2022 - PGE-AM - Assistente Procuratorial

Profª. Adriana Figueiredo

Articulação do texto: 
coesão e coerência
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CONJUNÇÕES

Prof. Adriana Figueiredo

VALORES 
SEMÂNTICOS 
DA PALAVRA 

COMO
MODO

COMPARAÇÃO

CAUSA

Seus olhos brilhavam como estrelas no céu

Como chovia, não foram à praia.

Como você vai?

CONFORMIDADE Tudo saiu como fora planejado.

EXEMPLO Queria adotar um animal, como um 
gato ou um cachorro.
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Empresas de cobrança usam técnicas abusivas, como tornar pública a dívida (1º
parágrafo).

No trecho acima, o termo sublinhado introduz

A) uma condição.

B) uma justificativa.

C) um conselho.

D) uma comparação.

E) um exemplo.

Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2022 - PGE-AM - Assistente Procuratorial

Reciclar os dejetos oriundos das criações animais e dos refugos das plantações deve
ser encarado não como custo ou gasto “a mais”; mas sim como uma excelente
oportunidade (...)

O termo como do texto acima tem o mesmo valor que em:

A) Como garantir a sustentabilidade se não for possível afastarmos definitivamente
a fome, a pobreza e a miséria?

B) É preciso reciclar os dejetos oriundos das criações animais como nos foi ensinado
nas palestras sobre sustentabilidade.

Prof. Adriana Figueiredo

FCC - TRT - 15ª Região - Analista Judiciário - Oficial de Justiça
Avaliador
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C) Como a maioria dos biólogos, os ecologistas acreditam serem necessárias
medidas urgentes para que se contenham os males do efeito estufa.

D) O fato é que as autoridades não sabiam como poderiam resolver os problemas
da exploração predatória das fontes de energia.

E) Como tem sido criada uma consciência ecológica nos últimos anos, talvez seja
possível reverter os efeitos do mau uso da energia.

Prof. Adriana Figueiredo

FCC - TRT - 15ª Região - Analista Judiciário - Oficial de Justiça
Avaliador

REFERENCIAÇÃO
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Prof. Adriana Figueiredo

REFERENCIAÇÃO

Viu o aluno correndo e deu-lhe uma bronca.

Não se lembrava da aluna que passou no 
concurso.

PARÁGRAFOS 1 – 4

O dono do pequeno restaurante é amável, sem derrame, e a fregueses mais antigos oferece, antes do
menu, o jornal do dia “facilitado”, isto é, com traços vermelhos cercando as notícias importantes. Vez por outra,
indaga se a comida está boa, oferece cigarrinho, queixa-se do resfriado crônico e pergunta pelo nosso, se o 
temos; se não temos, por aquele regime começado em janeiro, e de que desistimos. Também pelos filmes de
espionagem, que mexem com ele na alma.

Espetar a despesa não tem problema, em dia de barra pesada. Chega a descontar o cheque a ser
recebido no mês que vem (“Falta só uma semana, seu Adelino”).

Além dessas delícias raras, seu Adelino faculta ao cliente dar palpites ao cozinheiro e beneficiar-se com
o filé mais fresquinho, o palmito de primeira, a batata feita na hora, especialmente para os eleitos. Enfim,
autêntico papo-firme.

Uma noite dessas, o movimento era pequeno, seu Adelino veio sentar-se ao lado da antiga freguesa.
Era hora do jantar dele, também. O garçom estendeu-lhe o menu e esperou. Seu Adelino, calado, olhava para a
lista inexpressiva dos pratos do dia. A inspiração não vinha. O garçom já tinha ido e voltado duas vezes, e nada. A
freguesa resolveu colaborar:

Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2022 - Prefeitura de Recife - PE - Agente Administrativo da
Assistência Social
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e pergunta pelo nosso, se o temos (1º parágrafo)
O garçom estendeu-lhe o menu (4º parágrafo)

Os termos sublinhados acima referem-se, respectivamente, a

A) resfriado − seu Adelino

B) resfriado − garçom

C) cigarrinho − seu Adelino

D) resfriado − freguesa

E) cigarrinho − freguesa
Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2022 - Prefeitura de Recife - PE - Agente Administrativo da
Assistência Social

Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2022 - PGE-AM - Assistente Procuratorial
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Saberia Rubião que o nosso Quincas Borba trazia aquele grãozinho de sandice, que
um médico supôs achar-lhe? (2º parágrafo).

Os pronomes sublinhados referem-se, respectivamente, a

A) um médico e grãozinho de sandice.

B) Quincas Borba e Rubião.

C) Quincas Borba e grãozinho de sandice.

D) grãozinho de sandice e Rubião.

E) grãozinho de sandice e Quincas Borba.

Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2022 - PGE-AM - Assistente Procuratorial

Profª. Adriana Figueiredo

Tempos, modos e vozes 
verbais
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SEMÂNTICA

Prof. Adriana Figueiredo

PRETÉRITOS

SEMÂNTICA DOS TEMPOS VERBAIS

PRETÉRITO 
MAIS-QUE-
PERFEITO

Indica passado anterior 
ao pretérito perfeito

Ele já estudara quando sua 
namorada ligou.

PRETÉRITO 
PERFEITO

Indica passado concluído. Conversei com ela ontem.

PRETÉRITO 
IMPERFEITO

Pode indicar ação 
contínua no passado.

Brincava de boneca na infância.
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Prof. Adriana Figueiredo

SENTIDO 
HIPOTÉTICO

SEMÂNTICA DOS TEMPOS VERBAIS

Esperamos que ele vença.

Se os alunos estudassem, iriam bem na prova.

Quando eu chegar na praia, vou mergulhar no 
mar.

MODO 
SUBJUNTIVO

FUTURO DO 
PRETÉRITO DO 

INDICATIVO
Ele disse que faria todos os deveres.

Chovia mais forte, agora. Borrada, a inscrição tornara-se ilegível. A ele, isso pouco
importava: continuava andando de um lado para outro, diante da casa, carregando
o seu cartaz. (18º parágrafo).

No trecho acima, o narrador relata alguns fatos ocorridos no passado. Um fato
anterior a esse tempo passado está indicado pela seguinte forma verbal:

A) carregando.
B) Chovia.
C) tornara.
D) importava.
E) continuava.

Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2022 - PGE-AM - Assistente Procuratorial
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O narrador relata uma série de eventos ocorridos no passado. Um evento anterior a
esse tempo passado está indicado pela forma verbal sublinhada em

A) A moça já não podia sair à rua, pois os veículos paravam à revelia dos
condutores, e estes, por sua vez, perdiam toda a capacidade de ação. (2° parágrafo)

B) Por falta de ar puro, acabou sem condições de vida, e um dia cerrou os olhos para
sempre. (4° parágrafo)

C) A moça vivia confinada num salão em que só penetrava sua mãe, pois o
mordomo se suicidara com uma foto de Gertrudes sobre o peito. (3° parágrafo)

Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2021 - MANAUSPREV - Analista Previdenciário - Tecnologia da
Informação

D) A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo e a própria Gertrudes. (1°
parágrafo)

E) Era impossível, de tão belo, e o espelho do banheiro, que se atreveu a isto,
partiu-se em mil estilhaços. (1° parágrafo)

Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2021 - MANAUSPREV - Analista Previdenciário - Tecnologia da
Informação
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Confere sentido hipotético ao enunciado o verbo sublinhado em:

A) A verdade é que ela precisava de uma geladeira nova (5º parágrafo)

B) Um dia ela ainda ingressaria no curso de administração (10º parágrafo)

C) Na manhã do terceiro dia sentiu um mau cheiro insuportável (7º parágrafo)

D) todos os dias estava jogando fora comida que estragara (5º parágrafo)

E) ela tratou de colocar ali os alimentos e as bebidas (9º parágrafo)

Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2021 - TJ-SC - Técnico Judiciário Auxiliar

VOZES VERBAIS
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Prof. Adriana Figueiredo

REESCRITURA
VOZ ATIVA 

PARA 
PASSIVA 

ANALÍTICA

VOZ ATIVA Tempo verbal

SER + PARTICÍPIO
ESTAR
FICAR

VOZ 
PASSIVA

Sujeito agente

Sujeito paciente

OBJETO 
DIRETO

AGENTE DA 
PASSIVA

Voz ativa: Índios atacam engenheiro da Eletrobrás.
Voz passiva: Engenheiro da Eletrobrás é atacado por índios.

Prof. Adriana Figueiredo

REESCRITURA
VOZ PASSIVA 

ANALÍTICA 
PARA ATIVA

VOZ ATIVA

SER + PARTICÍPIO
ESTAR
FICAR

Tempo verbal

VOZ 
PASSIVA

Sujeito agente

Sujeito paciente

OBJETO 
DIRETO

AGENTE DA 
PASSIVA

Voz passiva: O aluno foi elogiado pela professora.
Voz ativa: A professora elogiou o aluno.

59

60



“Empresas de cobrança usam técnicas abusivas” (1º parágrafo).

Transpondo a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

A) é usado.

B) foi usado.

C) são usados.

D) foram usadas.

E) são usadas.

Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2022 - PGE-AM - Assistente Procuratorial

Nas sociedades modernas, a solidão atinge até 50% das pessoas com mais de 60
anos.
Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

A) era atingida.

B) são atingidas.

C) é atingida.

D) atinge-se.

E) foram atingidas.
Prof. Adriana Figueiredo

FCC - SEFAZ-SC - Auditor-Fiscal da Receita Estadual - Auditoria e
Fiscalização (Prova 1)
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Transpondo-se para a voz ativa a frase A ciência é definida por interesses
econômicos, a forma verbal ficará:

A) seria definida.

B) tem sido definida.

C) define-se.

D) definem.

E) definirá.
Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2019 - RIOPRETOPREV - Analista Previdenciário - Assistente
Social

Profª. Adriana Figueiredo

Termos da oração
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ANÁLISE SINTÁTICA

Prof. Adriana Figueiredo

ANÁLISE 
SINTÁTICA

COMPLEMENTOS 
VERBAIS

SUJEITO Com os avanços da ciência, surgiram as vacinas. 

Os pesquisadores desenvolveram a 
vacina.

Devemos acreditar na ciência.
OBJETO 

INDIRETO

OBJETO 
DIRETO
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Em Aqui mora uma devedora inadimplente. (2º parágrafo), o termo sublinhado
exerce a mesma função sintática do termo sublinhado em:

A) Ela agora estava irritada: (15º parágrafo).

B) Chovia mais forte, agora. (18º parágrafo).

C) Você é uma devedora inadimplente. (4º parágrafo).

D) Neste momento começou a chuviscar. (9º parágrafo).

E) − Posso lhe dar um guarda-chuva... (13º parágrafo).

Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2022 - PGE-AM - Assistente Procuratorial

O termo sublinhado em a fregueses mais antigos oferece, antes do menu, o jornal
do dia “facilitado” exerce a mesma função sintática do termo sublinhado em:

A) O garçom estendeu-lhe o menu e esperou

B) seu Adelino veio sentar-se ao lado da antiga freguesa

C) Vez por outra, indaga se a comida está boa

D) Uma noite dessas, o movimento era pequeno

E) seu Adelino faculta ao cliente dar palpites ao cozinheiro

Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2022 - Prefeitura de Recife - PE - Agente Administrativo da
Assistência Social
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há uma cordialidade generalizada que arredonda as arestas da agressividade (3°
parágrafo).

O elemento sublinhado acima possui, no contexto, a mesma função sintática do
também sublinhado em:

A) e prepararam um pequeno dilúvio sobre estes vales de Lindoia.

B) e as crianças, em turbilhão, começaram a aparecer por baixo de mesas.

C) Assim, os forasteiros, surpreendidos, ficaram privados de seus passeios.

D) Era a única pessoa triste, no meio de tanto bom humor.

E) A bacia destas águas está ameaçada pelas construções.
Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2019 - SPPREV - Técnico em Gestão Previdenciária

Profª. Adriana Figueiredo

Concordância verbal 
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Prof. Adriana Figueiredo

SUJEITO 
COMPOSTO

Fernanda e Guilherme estavam aqui agora há pouco.

Estavam/estava aqui agora há pouco Fernanda e 
Guilherme.

CONCORDÂNCIA 
VERBAL

SUJEITO 
ORACIONAL

Convém que chegue mais cedo.

Convém chegar mais cedo.

ORAÇÃO SEM 
SUJEITO

Há/deve haver pessoas boas no mundo.

Parou de fumar há/faz seis meses.

Prof. Adriana Figueiredo

PRONOME 
RELATIVO

Gritou com o garoto que quebrara a janela. 

CONCORDÂNCIA 
VERBAL

EXPRESSÕES 
PARTITIVAS E 

PORCENTAGEM

20% da população não consome/consomem carne.

A maioria das crianças usarão/usará óculos.  
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Prof. Adriana Figueiredo

OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES

Trabalha-se muito naquela empresa.

Consomem-se muitos laticínios naquela região. 

As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase:

A) Não se esperem que os enigmas sejam todos resolvidos.

B) Sempre haverão teses insólitas que causarão dúvidas entre os físicos.

C) Não merece crédito dos físicos modernos a postulação desses cientistas.

D) Mesmo que se dessem resolução aos mistérios, restaria o maior deles.

E) Caso se proponham aos cientistas nucleares essa dúvida final, como responderão?

Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2019 - DPE-AM - Assistente Técnico de Defensoria - Assistente
Técnico Administrativo
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Profª. Adriana Figueiredo

Discurso direto e 
indireto

Prof. Adriana Figueiredo

TEMPOS VERBAIS NOS DISCURSOS DIRETO E INDIRETO

DIRETO INDIRETO

Presente do Indicativo
– A situação é a mesma – afirmou o policial.

Pretérito Imperfeito
O policial afirmou que a situação era a mesma.

Pretérito Perfeito
– Tudo permaneceu com antes – lembrou o
rapaz.

Pretérito mais-que-perfeito
O rapaz lembrou que tudo permanecera como
antes.

Futuro do Presente
– Tudo estará acabado em breve – sentenciou a
mulher.

Futuro do Pretérito
A mulher sentenciou que tudo estaria acabado em
pouco tempo.

Modo Imperativo
– Não entre aí, disse a mãe.

Modo Subjuntivo
A mãe mandou que não entrasse ali.
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Prof. Adriana Figueiredo

PRONOMES DEMONSTRATIVOS NOS DISCURSOS DIRETO E INDIRETO

DIRETO INDIRETO
Pronomes demonstrativos de 1ª e 2ª pessoa
(esta/este/isto; esse/essa/isso)

– Essa sua atitude não é educada –
repreendeu o pai.

Pronomes demonstrativos de 3ª pessoa
(aquele/aquela/aquilo)

O pai lhe falou que aquela atitude não era
educada.

Ao ser transposto para o discurso indireto, o trecho − Pode ser isso − concordou seu
Adelino assume a seguinte redação:

A) Seu Adelino concordou que podia ser aquilo.

B) Seu Adelino concordou que pudera ser aquilo.

C) Seu Adelino concordou: − Podia ser isso.

D) Seu Adelino concordou que poderá ser aquilo.

E) Seu Adelino concordou: − Poderia ser isso.
Prof. Adriana Figueiredo

FCC - 2022 - Prefeitura de Recife - PE - Agente Administrativo da
Assistência Social
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Professora: Adriana Figueiredo

@professoraadrianafigueiredo

https://www.youtube.com/user/professoraadrianaf

facebook.com/prof.adriana.figueiredo

OBRIGADA!

Professora: Adriana Figueiredo
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Língua Espanhola
Prof. Adinoél Sebastião

Prof.: Brunno Lima

RACIOCÍNIO LÓGICO
MATEMÁTICO

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES FCC

Prof. Brunno Lima
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REVISÃO DE VÉSPERA – TJ CE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FCC / MANAUSPREV / 2021)
Considerando que a proposição “Todos os advogados já leram a Constituição” seja
verdadeira, Rui conclui que:

I. se André leu a Constituição, então ele é advogado;

II. se Bernardo não leu a constituição, então ele não é advogado;

III. se Cléber não é advogado, então ele não leu a constituição.

Das conclusões de Rui, APENAS

(A) I e III estão corretas. (D) II está correta.

(B) II e III estão corretas. (E) III está correta.

(C) I está correta.

REVISÃO DE VÉSPERA – TJ CE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) II está correta.
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REVISÃO DE VÉSPERA – TJ CE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FCC / DETRAN – SP / 2019)
As amigas Antônia, Beatriz, Carla, Daniela e Elisa têm idades diferentes.
Sabe-se que

− Daniela não é a mais velha, mas é mais velha do que Elisa,

− não há amigas com idades intermediárias entre as idades de Beatriz e de
Elisa,

− Carla não é a mais velha, nem a mais nova, e

− há, exatamente, duas amigas com idades entre as idades de Elisa e
Daniela.

REVISÃO DE VÉSPERA – TJ CE – 2022 
Prof. Brunno Lima

É correto afirmar que

(A) Beatriz é a mais nova de todas.

(B) não há amigas com idades entre as idades de Carla e Beatriz.

(C) há, exatamente, uma amiga com idade entre as idades de Daniela e
Carla.

(D) Carla é mais velha do que Daniela.

(E) Antônia e Carla são ambas mais velhas do que Daniela e Elisa.
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REVISÃO DE VÉSPERA – TJ CE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) não há amigas com idades entre as idades de Carla e Beatriz.

REVISÃO DE VÉSPERA – TJ CE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FCC / CLDF / 2018)
Abel, Benedito e Carlos, candidatos a um emprego, participam de um teste
avaliado por nota. Verificou-se que os resultados não apresentaram
empates. Considere as seguintes afirmações:

I. Abel obteve a maior nota.

II. Benedito obteve a menor nota.

III. Carlos obteve uma nota superior à de Benedito.
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REVISÃO DE VÉSPERA – TJ CE – 2022 
Prof. Brunno Lima

Se uma das informações acima é falsa e as outras verdadeiras, então a
ordem de classificação dos candidatos da maior nota para a menor é

(A) Abel, Carlos e Benedito.

(B) Benedito, Carlos e Abel.

(C) Benedito, Abel e Carlos.

(D) Carlos, Benedito e Abel.

(E) Carlos, Abel e Benedito.

REVISÃO DE VÉSPERA – TJ CE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(E) Carlos, Abel e Benedito.
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REVISÃO DE VÉSPERA – TJ CE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FCC / DPE – RS / 2017)
A sequência (𝟏𝟎

𝟑 
;

𝟏𝟕

𝟒
;

𝟐𝟔

𝟓
;  

𝟑𝟕

𝟔
; …) é formada por números muito próximos a números

inteiros. A soma entre o termo mais próximo a 10 e o termo mais próximo a 20 é
igual a

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

REVISÃO DE VÉSPERA – TJ CE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C)
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REVISÃO DE VÉSPERA – TJ CE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FCC / SEFAZ – SC / 2018)
Em certo país A, a proposição “se um político comete um ato de corrupção,
então ele é preso” é verdadeira. Em outro país B, é verdadeira a proposição
“se um político está preso, então ele cometeu um ato de corrupção”.

Com base apenas nessas informações, pode-se concluir que,

REVISÃO DE VÉSPERA – TJ CE – 2022 
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(A) no país A, todo político preso cometeu um ato de corrupção.

(B) em ambos os países, podem existir políticos presos que não cometeram
um ato de corrupção.

(C) no país B, podem existir políticos que cometeram atos de corrupção e
não estão presos.

(D) em ambos os países, podem existir políticos que cometeram atos de
corrupção e não estão presos.

(E) no país B, se um político está livre, ele não cometeu um ato de
corrupção.
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GABARITO:
(C) no país B, podem existir políticos que cometeram atos de corrupção e
não estão presos.
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(FCC / DETRAN – SP / 2019)
Seis pessoas estão sentadas a uma mesa circular. Amanda vê Selma sentada
ao lado de Gabriel. Tiago tem Selma e Daniela como vizinhas e Fábio não é
vizinho de Daniela. Então, Amanda tem como vizinhos

(A) Tiago e Daniela.

(B) Gabriel e Fábio.

(C) Daniela e Fábio.

(D) Gabriel e Selma

(E) Selma e Tiago.
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GABARITO:
(C) Daniela e Fábio.
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(FCC / DETRAN – SP / 2019)
Em uma festa, se Carlos está acompanhado ou está feliz, canta e dança. Se,
na última festa em que esteve, não dançou, então Carlos, necessariamente,

(A) não estava acompanhado, mas estava feliz.

(B) estava acompanhado, mas não estava feliz.

(C) não estava acompanhado, nem feliz.

(D) não cantou.

(E) cantou.
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GABARITO:
(C) não estava acompanhado, nem feliz.
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(FCC / PREFEITURA DE MANAUS / 2019)
Em uma escola bilíngue, há vários estudantes brasileiros, e todos eles vão
bem em português e matemática. Além disso, todo estudante que vai bem
em matemática vai bem, também, em física. Nessa escola, há estudantes
que vão bem em física, mas não em matemática, e há estudantes que vão
bem em português, mas não em física. Logo, nessa escola,
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(A) todo estudante que vai bem em português vai bem, também, em
matemática.

(B) há estudantes que vão bem em português e em física.

(C) todo estudante que vai bem em física é brasileiro.

(D) há estudantes brasileiros que não vão bem em física.

(E) todo estudante que vai bem em português é brasileiro.
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GABARITO:
(B) há estudantes que vão bem em português e em física.
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(FCC / PREFEITURA DE RECIFE / 2019)
Seja a seguinte proposição: “Se um profissional é formado em
Administração, então ele está apto a realizar determinado trabalho.” Pode-
se afirmar que

REVISÃO DE VÉSPERA – TJ CE – 2022 
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(A) somente quem é formado em Administração está apto a realizar
determinado trabalho.

(B) a maioria dos profissionais que estão aptos a realizar determinado
trabalho são formados em Administração.

(C) se Roberto está apto a realizar determinado trabalho, conclui-se que ele
é formado em Administração.

(D) é possível que exista um profissional que está apto a realizar
determinado trabalho e não seja formado em Administração.

(E) se Miguel não é formado em Administração, conclui-se que ele não está
apto a realizar determinado trabalho.
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GABARITO:
(D) é possível que exista um profissional que está apto a realizar
determinado trabalho e não seja formado em Administração.

OBRIGADO

Prof. Brunno Lima
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Profª.: Nelma Fontana

1.(2019/FCC/TJ-MA)Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observado, dentre outros, o seguinte
princípio:
A) as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão sigilosa,
sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
B) os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração,
atos de mero expediente e decisões interlocutórias.
C) a distribuição de processos será imediata tão somente no primeiro grau de
jurisdição.
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D) nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído
órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício
das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do
tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade
por eleição pelo tribunal pleno.
E) previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de
magistrados, constituindo etapa facultativa do processo de vitaliciamento a
participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e
aperfeiçoamento de magistrados.

2.(2019/FCC/TRF 3) Rodolfo é juiz estadual, não tendo nunca retido,
injustificadamente, autos em seu poder além do prazo legal, devolvendo-os
sempre ao cartório com o devido despacho ou decisão. Exerce a sua função na
mesma entrância para a qual foi promovido por antiguidade há dois anos, já
tendo figurado por cinco vezes alternadas em lista de merecimento para
promoção de entrância para entrância, integrando, atualmente, a primeira quinta
parte da lista de antiguidade. Em conformidade com a Constituição Federal de
1988 e considerando apenas os dados fornecidos, Rodolfo
A) não pode ser promovido por merecimento, pois tal promoção pressupõe o
tempo mínimo de três anos de exercício na respectiva entrância.
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B) não pode ser promovido por merecimento, pois para tanto é obrigatória a
promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas em lista de merecimento.
C) deve ser promovido por merecimento, respeitadas as normas incidentes na
espécie.
D) deve ser promovido por merecimento, sendo que o tribunal somente poderá
recusar tal promoção pelo voto fundamentado de dois quintos de seus membros,
conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a
votação até fixar-se a indicação.
E) não pode ser promovido por merecimento, pois tal promoção pressupõe o
tempo mínimo de cinco anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz
a primeira terça parte da lista de antiguidade.

3.(2021/FCC/PGE-GO/Procurador) Proposta de emenda à Constituição do
Estado de Goiás, subscrita por um por cento do eleitorado do Estado em vinte
Municípios, com vistas a estabelecer condições materiais e procedimentais
para a perda de cargo público de provimento efetivo, é votada na Assembleia
Legislativa, obtendo o voto de três quintos dos parlamentares, em primeiro
turno, e dois terços, no segundo turno. À luz da Constituição Federal, da
Constituição do Estado de Goiás e da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, referida proposição legislativa
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A) padece de inconstitucionalidade, por não ser admitida proposta de emenda
constitucional de iniciativa popular, diante do silêncio eloquente da
Constituição Federal, sendo as normas constitucionais do processo legislativo
federal de observância obrigatória no âmbito estadual.
B) foi rejeitada, por não ter sido alcançado o quórum de aprovação no segundo
turno de votação, não podendo a matéria em questão ser objeto de nova
proposta na mesma sessão legislativa.
C) observou os limites materiais e formais de reforma constitucional, no âmbito
estadual, devendo ser promulgada pela Mesa da Assembleia Legislativa, com o
número de ordem respectivo.

D) padece de inconstitucionalidade, por ter violado a iniciativa legislativa
privativa do chefe do Executivo para matéria relativa ao regime jurídico dos
servidores públicos estaduais, aplicável no âmbito do processo legislativo
estadual.
E) padece de inconstitucionalidade, por não terem sido observadas as
condições de distribuição do eleitorado estabelecidas na Constituição estadual
para proposta de emenda constitucional de iniciativa popular.
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4. (2021/FCC/MANAUSPREV/Procurador) Considere a seguinte informação
referente a julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), tendo por objeto dispositivo de determinada
Constituição estadual:
Após os votos dos Ministros Rosa Weber (Relatora), Dias Toffoli (Presidente),
Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Roberto Barroso e Luiz Fux,
que julgavam procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a
inconstitucionalidade do art. [...], da Constituição do Estado de [...], cujo marco
temporal para a validade dos efeitos está na data da publicação do acórdão; e
dos votos dos

votos dos Ministros Marco Aurélio, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que
divergiam parcialmente da Relatora apenas quanto à modulação dos efeitos da
decisão, o julgamento foi suspenso para aguardar o voto do Ministro Celso de
Mello, que não participou deste julgamento por motivo de licença médica.
Plenário, Sessão Virtual de [...].
Quando do retorno do Ministro Celso de Mello às atividades, foi o julgamento
em questão retomado, tendo ele proferido o seguinte voto:
Acompanho, integralmente, o douto voto proferido pela eminente Ministra
ROSA WEBER, Relatora. É o meu voto.
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Nesse caso, à luz das disposições normativas pertinentes e da jurisprudência do
STF, o Tribunal
A) já alcançara maioria para a declaração de inconstitucionalidade do
dispositivo da constituição estadual, bem como atingira o quórum para a
modulação temporal da decisão, independentemente do voto final, vindo a
decisão a produzir efeitos a partir da publicação do acórdão respectivo
B) não alcançou a maioria necessária para a declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo da constituição estadual, que permaneceu
hígido, confirmando a presunção de constitucionalidade de que gozam os atos
normativos primários desde sua promulgação.

C) já alcançara maioria para a declaração de inconstitucionalidade do
dispositivo da constituição estadual, independentemente do cômputo do voto
final, o qual, no entanto, foi necessário para se atingir o quórum exigido para a
modulação temporal da decisão, que produzirá efeitos ex nunc.
D) alcançou maioria para a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
da constituição estadual, mas não para a modulação temporal da decisão, que
produzirá efeitos retroativos e importará, diante do efeito repristinatório que
lhe é inerente, a restauração das normas estatais que eventualmente tenham
sido revogadas pelo diploma normativo objeto de controle.
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E) somente com o voto final atingiu o quórum mínimo necessário para a
declaração de inconstitucionalidade do dispositivo da constituição estadual e
para a modulação dos efeitos da decisão, que será dotada de eficácia ex nunc.

5.(2021/FCC/PGE-GO/Procurador) Tendo obtido judicialmente o direito à
progressão do regime de cumprimento de pena a que está submetido, de
fechado para semiaberto, pelo preenchimento das condições para tanto,
determinado condenado requer a transferência para estabelecimento penal
diverso daquele em que se encontra recluso, dado inexistirem no local
condições para cumprimento do regime menos gravoso. No entanto, em função
das restrições sanitárias impostas pela pandemia, tais como determinadas pela
autoridade governamental competente, o órgão de administração penitenciária
do
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Estado informa ao juízo de execução penal que não haveria vagas disponíveis
em estabelecimento penal adequado para o cumprimento do regime
semiaberto, restando por motivo de força maior impossibilitada a
transferência. Diante das informações prestadas, o juízo da execução penal
determina que o apenado permaneça no estabelecimento ao qual foi recolhido,
enquanto não houver vagas para local de custódia diverso, em que pese a
incompatibilidade das condições do local com o regime de cumprimento de
pena mais benéfico a que faz jus. Diante da negativa, o condenado pretende
ajuizar reclamação perante o Supremo Tribunal Federal (STF) para fazer valer
seu direito.

Nessa hipótese, à luz da disciplina normativa pertinente e da jurisprudência do
STF, a reclamação é
A) inadmissível, por não terem sido esgotadas previamente as instâncias
ordinárias, condição necessária para que se possa instar o STF a garantir a
observância da súmula vinculante editada acerca da matéria.
B) incabível, uma vez que somente o Ministério Público teria, na qualidade de
custos legis, legitimidade para o ajuizamento de reclamação.
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C) incabível, uma vez que há, em sede de decisão judicial, reconhecimento do
direito a um regime prisional menos gravoso do que aquele a que atualmente
está submetido o apenado, não havendo, portanto, contrariedade à súmula
vinculante do STF sobre a matéria.
D) incabível, por não se prestar a reclamação constitucional ao reexame de
provas ou à dilação probatória, necessárias, no caso, para que se proceda à
cassação da decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em seu
lugar.

E) cabível, uma vez que a decisão do juízo de execução penal violou o quanto
estabelecido em súmula vinculante do STF sobre a matéria, devendo ser
adotadas a esse propósito as medidas alternativas preconizadas por aquela
Corte.
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GRATA!

Profª.: Nelma Fontana

DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL

Profª. Priscila Silveira
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DIREITO PENAL 

Profª. Priscila Silveira

APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Profª. Priscila Silveira
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 Conflito de leis penais no tempo (INTERTEMPORAL)

Regra: é que a lei tenha atividade no período de sua vigência.

Exceção: é aplicada fora do período de sua vigência (extra-atividade).

Lei penal no Tempo

Revisão de Véspera TJCE
Profª. Priscila Silveira

Lei Penal no Tempo

Revisão de Véspera TJCE
Profª. Priscila Silveira

• Princípio da atividade (irretroatividade e não ultra-atividade)
• Novatio legis incriminadora e novatio legis in pejus

Lei mais severa (lex gravior) - 5º, XL e XXXIX da CF; art. 1º 
do CP e; art. 9º da CADH

• Extra-atividade (retroatividade e ultra-atividade)
• Modalidades: abolitio criminis e novatio legis in mellius

Lei mais benéfica (lex mitior)

• Possuem ultra-atividade (art. 3º do CP)
• Espécies: excepcional e temporária

Lei intermitente 

129

130



Tempo e Lugar do crime

Revisão de Véspera TJCE
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• Teoria da AtividadeTEMPO DO CRIME

• Teoria da UbiquidadeLUGAR DO CRIME

Conflito Aparente de Normas

Revisão de Véspera TJCE
Profª. Priscila Silveira

REQUISITOS

Unidade de fato

Pluralidade de leis penais

Vigência simultânea de 
todas elas
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Conflito Aparente de Normas

Revisão de Véspera TJCE
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 Princípio para a solução do conflito

Especialidade Subsidiariedade Consunção Alternatividade

Conceito de crime e seus 
elementos

Revisão de Véspera TJCE
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CRIME

Fato Típico

Conduta

Resultado

Nexo Causal
Tipicidade

Ilícito

Contrariedade ao 
ordenamento Jurídico

Excludentes de ilicitude

Culpabilidade

Imputabilidade

Potencial Consciência 
de Ilicitude

Exigibilidade de 
conduta diversa
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Tentativa

Hora da Verdade TJCE
Profª. Priscila Silveira

ELEMENTOS

Início da Execução: a tentativa só é punível a partir do 
momento em que ação entra na fase de execução.

Não consumar o crime por circunstância alheia à 
vontade do agente.

Dolo em relação ao crime (total).

Revisão de Véspera TJCE
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Tentativa Desistência 
Voluntária

Arrependimento 
Eficaz

Previsão Legal Art. 14, II, CP Art. 15, 1ª parte, CP Art. 15, 2ª parte, CP

Momento

Início da execução, 
o agente quer 

prosseguir, mas não 
pode 

O agente abandona o 
intento antes de 
esgotar os atos 

executórios.

O agente, depois de 
esgotados os atos 

executórios, 
abandona o intento.

Fórmula de Frank
“Posso prosseguir, mas não quero” = Desistência Voluntária.
“Quero prosseguir, mas não posso” = Crime Tentado.

Diferenciação
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Concurso de Pessoas

Revisão de Véspera TJCE
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Requisitos

Pluralidade de agentes e de condutas

Relevância causal das condutas

Liame subjetivo entre os agentes

Identidade de infração penal 

(In)comunicabilidade de 
elementares e circunstâncias

Revisão de Véspera TJCE
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Circunstâncias/Condições 
de Caráter Pessoal

Não se comunicam

Circunstâncias de Caráter 
Real ou Objetivas

Comunicam-se

É necessário que seja de
conhecimento dos demais
agentes

Elementares Objetivas e 
Subjetivas

Comunicam-se É necessário que seja de
conhecimento dos demais
agentes
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Concurso de Crimes
Requisitos Sistema 

Adotado
Aumento

Concurso Material • Pluralidade de condutas
• Pluralidade de crimes

Cúmulo 
Material

As penas são 
somadas

Concurso Formal (próprio) • Unidade de condutas
• Pluralidades de crimes

Exasperação 1/6 até 1/2

Concurso Formal (impróprio) • Unidade de conduta
• Pluralidade de crimes
• Desígnios autônomos

Cúmulo 
Material

As penas são 
somadas

Crime Continuado (genérico) • Pluralidade de conduta
• Pluralidade de crimes da mesma espécie
• Elo de continuidade

Exasperação 1/6 até 2/3

Crime Continuado (específico) • Os mesmos do crime continuado genérico
• Crimes dolosos
• Vítimas diferentes
• Violência ou grave ameaça à pessoa

Exasperação 1/6 até 3x

(Tabela – Rogério Sanches Cunha)

Penas Previstas 
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PRIVATIVA DE LIBERDADE RESTRITIVA DE DIREITO MULTA

 Reclusão
 Detenção
 Prisão Simples para as

contravenções penais

 Prestação Pecuniária;
 perda de bens e valores;
 prestação de serviços à

comunidades ou
entidades públicas;

 interdição temporária de
direitos; e

 limitação de fim de
semana

 Dias-multa (1/30 salário
mínimo até 5X esse valor)
– art. 49, §1º, CP.
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Das Penas Privativas de 
Liberdade
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ESPÉCIES REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE 
PENA

Reclusão Admite regime inicial fechado

Detenção Não admite regime inicial fechado

Prisão simples Não admite regime fechado

Dosimetria – Critério Trifásico

Revisão de Véspera TJCE
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PENA-BASE PENA INTERMEDIÁRIA PENA DEFINITIVA

1ºJuiz fixa a pena-base, nos
moldes do art. 59, CP

2°Considera-se as circunstâncias
atenuantes e agravantes;

3ºCausas de
diminuição e
aumento

O juiz ao aplicar a pena deverá determinar o regime inicial para o
cumprimento da pena:
a. fechado: estabelecimento de segurança máxima ou média;
b. semiaberto: colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c. aberto: casa de albergado.
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DIREITO PROCESSUAL 
PENAL 

Profª. Priscila Silveira

Revisão de Véspera TJCE
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Disposições Preliminares
 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);
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Disposições Preliminares
V - os processos por crimes de imprensa. (Vide ADPF nº 130)

 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.

Art. 1º
Princípio da 

territorialidade 
absoluta (locus

regit actum)

Revisão de Véspera TJCE
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Disposições Preliminares

 Normas Heterotópicas

 Normas mistas ou híbridas

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

Art. 2º
Princípio do efeito imediato / 

da aplicação imediata / 
sistema de isolamento dos 

atos processuais / tempus regit
actum

Exceções
Art. 3º da 
LICPP: prazo 
já iniciado
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Acordo de Não Persecução Penal
(art. 28-A, CPP)

REQUISITOS 
CUMULATIVOS

Pena mínima inferior a 4 anos

Sem violência ou grave ameaça

Confissão formal e circunstancial

Não ser caso de arquivamento

Necessidade e suficiência do acordo 
para reprovação e prevenção do crime

Revisão de Véspera TJCE
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Acordo de Não Persecução Penal
(art. 28-A, CPP)

Se for cabível transação penal 
(JECRIM) 

Investigado reincidente ou que indique 
conduta habitual/reiterada/penais

Tiver sido beneficiados nos 5 anos 
anteriores

Crimes de violência doméstica ou familiar, 
ou contra a mulher

HIPÓTESE DE NÃO
CABIMENTO

Exceto se 
insignificantes as 

infrações pretéritas

• ANPP
• Transação Penal
• SURSIS
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Ação Penal (Art. 24/62 CPP)

Ação Penal

Pública (MP/ 
Denúncia)

Incondicionada

Condicionada

Privada 
(Ofendido / 

Queixa-Crime

Propriamente 
dita

Personalíssima

Subsidiária
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Ação Penal Pública

Titularidade Ministério Público (art. 
129, I, CF; art. 257, I. CPP) Petição Inicial Denúncia (art. 

41, CPP)

Princípios

Obrigatoriedade

Indisponibilidade 

Divisibilidade*

Oficialidade

Intranscendência
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Modalidades Ação Penal Pública

Legitimidade

Prazo

Retratação

Legitimidade

Prazo

Retratação

Revisão de Véspera TJCE
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Ação Penal Privada
Princípios

Oportunidade
Decadência

Renúncia

Disponibilidade

Indivisibilidade

Perdão

Perempção 

Intranscendência
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 JUIZ: HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO

O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:

I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou
colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério
Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;

II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como
testemunha;

III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito,
sobre a questão;

IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou
colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.

Sujeitos do processo

Revisão de Véspera TJCE
Profª. Priscila Silveira

 JUIZ: HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO

O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer
das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a
processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

Sujeitos do processo

Revisão de Véspera TJCE
Profª. Priscila Silveira
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 JUIZ: HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau,
inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado
por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Revisão de Véspera TJCE
Profª. Priscila Silveira

Sujeitos do processo

 MINISTÉRIO PÚBLICO

 Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz
ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em
linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no
que Ihes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos
dos juízes.

Revisão de Véspera TJCE
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Sujeitos do processo
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 DO ACUSADO E SEU DEFENSOR

 Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado
sem defensor.

 Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou
dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada.

 Nos termos do art. 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz:

• cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º
grau do magistrado

Revisão de Véspera TJCE
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Sujeitos do processo

 DOS ASSISTENTES

Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do
Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer
das pessoas mencionadas no Art. 31.

 STJ: O rol de possíveis intervenientes previstos nos arts. 268 e 31 do CPP é
taxativo (Inf. 132 – maio/02).

Revisão de Véspera TJCE
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Sujeitos do processo
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 DOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA

 As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e
funcionários da justiça, no que Ihes for aplicável.

 DOS PERITOS E INTÉRPRETES

 É extensivo aos peritos, no que Ihes for aplicável, o disposto sobre suspeição
dos juízes.

Revisão de Véspera TJCE
Profª. Priscila Silveira

Sujeitos do processo

 A citação completa a formação do processo (art. 363, CPP)

 Espécies de citação: - real ou ficta / presumida

 Citação por mandado: quando o réu encontra-se no território do juiz que
preside o processo. Ressalvas:

o - legação estrangeira (art. 369 do CPP);

o - militar (art. 358, CPP)

 Requisitos do mandado: intrínsecos (art. 352, CPP) e extrínsecos ( 357, CPP).

Revisão de Véspera TJCE
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Citações e intimações (arts. 351 a 
372,CPP)
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 Citação por meio de carta precatória: art. 353, CPP.

 Citação por meio de carta rogatória: arts. 368 e 369 do CPP.

 Citação do militar: art. 358, CPP.

 Citação do funcionário público: art. 359, CPP.

 Citação do réu preso: art. 360 do CPP

Revisão de Véspera TJCE
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Citações e intimações (arts. 351 a 
372,CPP)

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.

 Citação por meio de carta de ordem

 Citação por edital: arts. 361 e 363, §1º, ambos do CPP.

 Citação por hora certa: art. 362 do CPP.

 INTIMAÇÕES: art. 370 do CPP

Revisão de Véspera TJCE
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Citações e intimações (arts. 351 a 
372,CPP)
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Prisão em flagrante - Modalidades

Art.302.
Considera-se
em flagrante
delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por
qualquer pessoa, em situação que
faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com
instrumentos, armas, objetos ou
papéis que façam presumir ser ele
autor da infração.

Próprio/real/perfeito

impróprio / irreal /
imperfeito

presumido / ficto /
assimilado

Procedimento do flagrante

1º    Captura
2º Condução 

até a 
autoridade

3º  Lavratura 
do auto (art. 

304, CPP)

4º
Recolhimento 

ao cárcere

Revisão de Véspera TJCE
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Comunicação da Prisão

Providências 
– Art. 306

Comunicação 
IMEDIATA

Em até 24 horas

juiz competente, ao MP e à família do
preso ou à pessoa por ele indicada.

 Encaminhar o APF ao juiz
 Entregar nota de culpa ao preso
 Caso o autuado não informe o

nome de seu advogado, cópia
integral para a Defensoria Pública.

 Audiência de custódia:

Desdobramentos: 

O juiz pode entender que é:

1– Ilegal: relaxa (art. 310, I, CPP);
2– Legal: homologa o auto.
(i) Se necessária, converte em preventiva (requisitos do art. 312, CPP);
(ii) Desnecessária: liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 310, III)

Revisão de Véspera TJCE
Prof.ª Priscila Silveira
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Prisão Preventiva

Revisão de Véspera TJCE
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PRESSUPOSTOS FUNDAMENTOS CONDIÇÕES DE 
ADMINISSIBILIDADE

Indícios de autoria Garantia da ordem pública Crime doloso com pena máxima 
superior a 4 anos

Prova da Materialidade Conveniência da instrução criminal Réu seja reincidente em crime 
doloso

Perigo no status libertatis Garantia da ordem econômica Garantia de medidas protetivas de 
urgência, se o crime for contra 

mulher, idoso, enfermo, menor ou 
deficiente

Assegurar a aplicação da Lei penal Se houver dúvida sobre a 
identidade civil da pessoa e este se 

recusar a esclarecê-la

Descumprimento de Medida 
Cautelar

Direito Processual Penal
Prof.ª Priscila Silveira

Obrigada!!

@profpriscilasilveira
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Direito Previdenciário
Profª. Adriana Menezes

Profª. Adriana Menezes
@profadrianamenezes

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO CEARÁ

REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Prof. Ricardo Torques
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REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Planos complementares

Regimes Próprios de 
Previdência

Social

Regime Geral de Previdência 
Social

Planos
básicos

Previdên-
cia

Social
no Brasil

Direito Previdenciário
Profª. Adriana Menezes

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Prof. Ricardo Torques
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Regime próprio de previdência
» O art. 40, caput, da Constituição Federal assim dispõe:

» O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos
efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Regime próprio de previdência
» Excluídos:

» servidores que ocupam cargo exclusivamente em comissão;

» servidores contratados temporariamente;

» servidores cujo ente não criou o RPPS;

» celetistas.
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Regime de Previdência do Estado do Ceará

» O Estado do Ceará instituiu regime próprio de previdência para seus servidores
públicos efetivos. RPPS/CE é organizado em um sistema único.

» O Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará – SUPSEC foi
instituído pela LC/CE nº 12/1999 (com a denominação trazida pela LC/CE nº
123/2013 e com a reorganização efetivada pela LC/CE nº 159/2016), para
assegurar, enquanto Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, respaldado
na Constituição Federal, cobertura previdenciária aos servidores públicos
titulares de cargo efetivo e equiparados para esse fim, e respectivos
dependentes previdenciários.

Regime de Previdência do Estado do Ceará

» Constituição do Estado do Ceará
» Art. 330: A previdência social dos servidores estaduais, detentores de cargos

efetivos, dos militares, dos membros de Poder, ativos, inativos e pensionistas dos
Poderes Executivo, incluídas suas autarquias e fundações, Legislativo e Judiciário,
dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e do Ministério Público, será
organizada em sistema único e terá caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do Estado do Ceará, dos segurados e dos pensionistas, observadas as
normas gerais de contabilidade e atuária e critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, conforme o art.40 da CF/88 e o disposto em lei
complementar.
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Regime Próprio de Previdência do Estado do Ceará

» Constituição do Estado do Ceará:

» Art. 168. Os servidores abrangidos pelo regime próprio de previdência social de
que trata o art. 330, caput, desta Constituição serão aposentados e deixarão
pensão aos seus dependentes, na forma do art. 40 da Constituição Federal.

RPPS/CE

» O Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará –
SUPSEC, de caráter contributivo, proporcionará cobertura
exclusiva aos segurados, contribuintes do Sistema, e seus
respectivos dependentes, vedado o pagamento de benefícios
mediante convênios entre o Estado e seus Municípios.
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Regime próprio de previdência
» EC n. 103/2019

» Art. 9º...

» § 2º O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência
social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte.

» § 3º Os afastamentos por incapacidade temporária para o
trabalho e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo
ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de
previdência social ao qual o servidor se vincula.

Benefícios do RPPS/CE

» O Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará – SUPSEC, assegurará,
exclusivamente, a partir da data em que se tornar exigível a respectiva
contribuição previdenciária, os seguintes benefícios:

» I - aposentadoria, reserva remunerada ou reforma;

» II - pensão previdenciária por morte do segurado;

» III - salário-família do segurado inativo. (REFORMA DA PREVIDÊNCIA – EC 103/19)

» Os benefícios de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão
previdenciária concedidos pelo SUPSEC não poderão ter valor inferior ao salário-
mínimo federal.
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Regime Próprio de Previdência do Estado do 
Ceará

» Aposentadorias:

» - compulsória;

» - por incapacidade permanente (por invalidez)

» - voluntária

» - especial

» Pensão por morte aos dependentes

APOSENTADORIAS

Prof. Ricardo Torques

RPPS/CE
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RPPS/CE - Aposentadorias
» CF/88

» Aposentadorias:

 por incapacidade permanente (invalidez);

 compulsória;

 voluntária;

 especial servidor com deficiência

exposição a agentes prejudiciais à saúde

policial civil, agente penitenciário, agente
socioeducativo

R P P S / C E  - A p o s e n t a d o r i a s

> CF,

> Art. 40...

> § 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão
disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
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R P P S / C E  - A p o s e n t a d o r i a s

> CF,

> Art. 40...

> § 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor
mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite
máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social,
observado o disposto nos §§ 14 a 16. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 103, de 2019)

R P P S / C E  - A p o s e n t a d o r i a s  

> CF,

Art. 40...

§6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na
forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma
aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-
se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios
previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência
Social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
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RPPS/CE - Aposentadorias
» O Estado do Ceará adotou as regras da Reforma Previdenciária de 2019

(EC n. 103/2019), com algumas especificidades.

» LCE/CE nº 210/2019:

» Art. 1.º Aos servidores públicos estaduais, bem como às pensões deles
decorrentes, aplicam-se as regras previstas nos arts. 3.º, 4.º, 5.º, 8.º, 10,
20, 21, 22, 23 e 26 da Emenda Constitucional Federal n.º 103, de 12 de
novembro de 2019, observadas, no âmbito do regime próprio de
previdência do Estado (...)

RPPS/CE - Aposentadorias

» EC nº 103/2019:

» Art. 3º A concessão de aposentadoria ao servidor público federal
vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do
Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos
dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido
cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de
entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da
legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a
concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.
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RPPS/CE - Aposentadorias
» § 1º Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público a

que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus
dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a
legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos
nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.

 Servidor público efetivo do Ceará:

 respeito ao direito adquirido até 20/12/2019

Lei Complementar Estadual nº 210/2019
» Art. 4.º Fica assegurado aos servidores públicos estaduais que, à data da

publicação desta Lei, tenham cumprido os requisitos de aposentadoria
previstos na legislação então vigente, o direito a sua concessão em
conformidade com a referida legislação, em especial quanto à forma de
cálculo e de reajuste, observadas, inclusive, as respectivas normas para a
incorporação aos proventos de vantagens permanentes de valor
variável, aplicando-se a mesma regra de direito adquirido à concessão
da pensão por morte.

 Servidor público efetivo do Ceará:

 respeito ao direito adquirido até 20/12/2019
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APOSENTADORIA POR
INCAPACIDADE PERMANENTE

Prof. Ricardo Torques

RPPS/CE

A p o s e n t a d o r i a  p o r  i n c a p a c i d a d e  
p e r m a n e n t e
CF,

Art. 40...

§1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será
aposentado: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver
investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será
obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da
continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na
forma de lei do respectivo ente federativo; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 103, de 2019)
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C Á L C U L O  D O  V AL O R  D A AP O S E N T AD O R I A

> 60% da referida média, com acréscimo de 2% para cada ano de
contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição
(RMI).

> Exceto se a incapacidade decorrer de acidente do trabalho,
doença profissional ou do trabalho – 100% da média

H O M E N S  e  M U L H E R E S
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I m p o r t a n t e

> Essa forma de cálculo vale para a aposentadoria por
incapacidade permanente, com uma ressalva:

> invalidez em decorrência de acidente do trabalho, moléstia
profissional ou do trabalho = 100% da média,
independentemente do tempo de contribuição do segurado.

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

Prof. Ricardo Torques

RPPS/CE
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Aposentadoria compulsória

» A aposentadoria compulsória dos servidores públicos ocorrerá
aos 75 anos de idade, na forma de Lei Complementar nº
152/2015, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, sem exigir tempo mínimo de contribuição.

Aposentadoria compulsória

» Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade:

» I – os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações;

» II – os membros do Poder Judiciário;

» III – os membros do Ministério Público;

» IV – os membros das Defensorias Públicas;

» V – os membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas.
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APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA

Prof. Ricardo Torques

RPPS/CE

Aposentadoria voluntária
» CF,

» Art. 40. (...)

» § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será
aposentado:

» III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e
aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante
emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de
contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do
respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
103, de 2019)
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APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADO DO CEARÁ

Idade 
(anos)

Tempo de 
contribuição

Tempo de 
exercício efetivo 

no serviço 
público 

Tempo no 
cargo efetivo 

em que se dará 
a 

aposentadoria

Homens = 65
25 anos 10 anos 5 anos

Mulheres = 62

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA –
SERVIDOR PÚBLICO DO CEARÁ

Professor de educação infantil, ensino fundamental e médio

Idade 
(anos)

Tempo de 
contribuição no 
magistério da 
educação infantil, 
ensino fundamental 
e médio

Tempo de 
exercício 
efetivo no 

serviço 
público 

Tempo no 
cargo efetivo 

em que se dará 
a 

aposentadoria

Homens = 60
25 anos 10 anos 5 anos

Mulheres = 57
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APOSENTADORIAS ESPECIAIS

Prof. Ricardo Torques

RPPS/CE

RPPS/CE – Aposentadoria especial

» EC nº 103/2019 c/c Lei Complementar/CE nº 210/2019

» Os servidores públicos do Estado do Ceará serão aposentados:
 quando exercer atividades com efetiva exposição a agentes

químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação
desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional
ou ocupação, aos 60 (sessenta) anos de idade, com 25 (vinte e
cinco) anos de efetiva exposição e contribuição, 10 (dez) anos de
efetivo exercício de serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo
em que for concedida a aposentadoria;
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R P P S / C E  – Ap o s e n t a d o r i a  e s p e c i a l
APOSENTADORIA ESPECIAL –

SERVIDOR PÚBLICO DO CEARÁ
Exposição efetiva a agentes químicos, físicos ou biológicos 

prejudiciais à saúde

Idade 

Tempo de 
contribuição de 
efetiva 
exposição a 
agentes 
prejudiciais à 
saúde

Tempo de 
exercício 
efetivo no  
serviço público 

Tempo no 
cargo efetivo 
em que se dará 
a aposentadoria

60 anos 25 anos 10 anos 5 anos

RPPS/CE - Aposentador ia do
servidor com def ic iênc ia

CF

Art. 40...

§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente
federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para
aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a
avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e
interdisciplinar.
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RPPS/CE – Aposentadoria – servidor com 
deficiência
» Os servidores públicos do Estado do Ceará com deficiência serão

aposentados, desde que cumpridos:

» o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e

» 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria,

» Seguindo o disposto na Lei Complementar 142/2013

Ap o s e n t a d o r i a  p o r  i d a d e – s e r v i d o r  
p ú b l i c o  c o m  d e f i c i ê n c i a

> 60 anos, se homem;

> 55 anos, se mulher.

> Independe do grau de deficiência leve, moderada ou grave.

> 15 anos de contribuição na condição de PCD

> 10 anos de efetivo exercício no serviço público,

> 05 anos no cargo em que for concedida a aposentadoria.

207

208



Ap o s e n t a d o r i a  p o r  i d a d e – s e r v i d o r  
p ú b l i c o  c o m  d e f i c i ê n c i a

Idade Tempo de 
contribuição 
como PCD

Tempo de 
efetivo 

exercício no 
serviço público

Tempo no 
cargo em que 

se dará a 
aposentadoria

Homem – 60 anos
15 anos 10 anos 05 anos

Mulher – 55 anos

R P P S / C E - Ap o s e n t a d o r i a p o r t em p o d e
c o n t r i b u i ç ã o – s e r v i d o r c o m d e f i c i ê n c i a

> 10 anos de efetivo exercício no serviço público,

> 05 anos no cargo em que for concedida a aposentadoria.
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Grau de deficiência Tempo de contribuição

Grave
25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se homem.

20 (vinte) anos de contribuição, se mulher.

Moderada

29 (vinte e nove) anos de contribuição, se homem.

24 (vinte e quatro) anos de contribuição, se mulher.

Leve
33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem.

e 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher.

RPPS/CE -Pensão por morte

» CF

» Art. 40...

» § 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, 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
de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em
razão da função. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
103, de 2019)
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RPPS/CE – Pensão por morte

» CE/CE

» Art. 330, (...)

» §3º A pensão por morte será calculada, na forma da lei, com base no
subsidio, vencimentos ou proventos do segurado falecido,
independentemente do número de dependentes inscritos, respeitado, em
qualquer caso, o teto remuneratório aplicável, e observado o disposto no

§7o do art 40, da Constituição Federal.

RPPS/CE – Pensão por morte

» CE/CE

» Art. 330, (...)

» §5o Lei definirá a forma de concessão, rateio e o marco inicial do 
benefício de pensão, inclusive as causas de sua cessação e o rol de 
dependentes. 
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RPPS/CE – Pensão por morte
» Os dependentes previdenciários são:

» I - o cônjuge supérstite, o companheiro ou a companheira que
vivam em união estável como entidade familiar, inclusive por
relação homoafetiva, e o ex-cônjuge separado, inclusive de fato, ou
divorciado, desde que, nos 2 (dois) últimos casos, na data do
falecimento do segurado, esteja percebendo pensão alimentícia
devidamente comprovada;

RPPS/CE – Pensão por morte

» II – o filho que atenda a um dos seguintes requisitos:

» a) tenha idade de até 21 (vinte e um) anos;

» b) seja inválido, observadas as condições estabelecidas nesta Lei;

» c) tenha deficiência grave, inclusive o autista, devidamente
atestada por laudo médico pericial, que o inabilite aos atos da
vida cotidiana, e desde que comprovada a dependência
econômica.
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RPPS/CE – Pensão por morte
» III – o tutelado nesta condição na data do óbito do segurado,

provada a dependência econômica, hipótese em que passa a ser
equiparado a filho, para efeito de percepção da pensão;

» IV – a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do
servidor, desde que inexistam, na data do óbito, os dependentes
previdenciários referidos nos incisos I, II e III.

RPPS/CE – Pensão por morte
» Cessa a condição de dependente previdenciário:

» I - no caso de cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, inclusive
por relação homoafetiva, por decurso de prazo da pensão por morte ou
quando contrair casamento ou união estável;

» II – no caso de filho com idade superior a 21 (vinte e um) anos, inválido,
quando provada a percepção, após a verificação da causa ensejadora da
invalidez, de renda suficiente para sua manutenção;
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RPPS/CE – Pensão por morte

» III - no caso de cônjuge separado de fato há mais de 2 (dois) anos, quando
não comprovada a percepção de verba alimentícia do segurado, mediante a
apresentação de documentação idônea, a critério da Administração;

» IV – em se tratando de filho com idade superior a 21 (vinte e um) anos,
inválido, quando cessada a condição de invalidez, circunstância a ser
apurada em perícia médica do órgão oficial do Estado do Ceará, a cuja
submissão periódica, sob pena de suspensão do pagamento da pensão, está
obrigado o beneficiário nessa condição, no prazo de até 12 (doze) meses,
para a primeira reavaliação, a contar da concessão provisória ou definitiva
do benefício, observado, para as reavaliações seguintes, o intervalo de 6
(seis) meses;

RPPS/CE – Pensão por morte

» V - em relação a quaisquer dependentes, com o falecimento.
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RPPS/CE – pensão por morte

» Com reforma da previdência pela EC n. 103/2019, o Estado do Ceará
dispôs na Lei Complementar 210/2019 que:

» Art. 1.º Aos servidores públicos estaduais, bem como às pensões deles
decorrentes, aplicam-se as regras previstas nos arts. 3.º, 4.º, 5.º, 8.º, 10,
20, 21, 22, 23 e 26 da Emenda Constitucional Federal n.º 103, de 12 de
novembro de 2019, observadas, no âmbito do regime próprio de
previdência do Estado, as seguintes especificidades:

RPPS/CE – pensão por morte

» IV – quanto ao art. 23, caput, e inciso II do § 2.º: a cota de pensão a que se
refere estes dispositivos será de 20 (vinte) pontos percentuais por
dependente, limitada à cota máxima de 100% (cem por cento) e
observada a forma de distribuição prevista na legislação.
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RPPS/CE – pensão por morte

» LC 210/19
» Art. 2º

» § 1.º O cálculo da pensão devida a dependente de servidor público estadual
dar-se-á mediante a incidência da cota definida na forma do inciso IV deste
artigo, sobre o valor da aposentadoria recebida pelo segurado, se inativo, ou,
se ativo quando do óbito, sobre o valor de 60% (sessenta por cento) da média
aritmética do seu período de contribuição, com acréscimo de 1 (um) ponto
percentual por cada ano de contribuição.

RPPS/CE – pensão por morte

» Lei Complementar n. 210/2019

» § 3.º Na hipótese de existir dependente portador de paraplegia,
tetraplegia, Síndrome de Down, Esclerose Lateral Amiotrófica –
ELA, paralisia irreversível, Atrofia Muscular Espinhal – AME,
autismo ou alienação mental, o valor da pensão por morte será
equivalente a 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida
pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse
aposentado por incapacidade permanente na data do óbito.
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RPPS/CE – pensão por morte

» A pensão por morte será devida a partir:

» I - da data do óbito, se requerido o benefício em até 90 (noventa)
dias do falecimento do segurado;

» II - da data do requerimento, no caso de inclusão post mortem,
qualquer que seja a condição do dependente;

RPPS/CE – pensão por morte

» III - da data do requerimento, se requerido o benefício de
pensão, por qualquer motivo, após 90 (noventa) dias da data do
falecimento do segurado;

» IV - do trânsito em julgado da sentença judicial, comprovado
mediante apresentação de certidão, no caso de morte presumida
ou ausência do segurado.
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RPPS/CE – Pensão por morte

» Duração da pensão por morte do cônjuge/companheiro(a):

 I - pelo período de 4 meses, se o óbito ocorrer:

 sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou

 se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em
menos de 2 anos antes da data do óbito do segurado;
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» Duração da pensão por morte do cônjuge/companheiro(a):

» II - pelos seguintes períodos, caso o segurado tenha

» recolhido 18 contribuições mensais,

» o seu óbito ocorrido, pelo menos 2 anos após o início do casamento
ou união estável:

RPPS/CE – pensão por morte
» - por 3 anos, se o pensionista contar com menos de 21 anos completos

de idade;
» - por 6 anos, se o pensionista contar com idade entre 21 e 26 anos

completos;
» - por 10 anos, se o pensionista contar com idade entre 27 e 29 anos

completos;
» - por 15 anos, se o pensionista contar com idade entre 30 e 40 anos

completos;
» - por 20 anos, se o pensionista contar com idade entre 41 e 43 anos

completos;
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RPPS/CE – pensão por morte

Tempo de duração da pensão por 
morte 

Cônjuge/companheiro/companheira

Idade do 
Cônjuge/companheiro/companheira

na data do óbito do segurado 

3 anos menos de 21 anos

06 anos entre 21  e 26 anos

10 anos entre 27 e 29 anos

15 anos entre 30 e 40 anos

20 anos entre 41 e 43 anos

RPPS/CE – pensão por morte

» III - será vitalícia a pensão se o pensionista

» contar com 44 anos completos ou mais de idade na data do óbito do
segurado ou

» na hipótese de falecimento estritamente relacionado ao serviço.
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RPPS/CE – pensão por morte

» Para os fins previstos, as idades serão automaticamente
adequadas, mediante ato do Secretário do Planejamento e Gestão
do Estado, às que vierem a ser fixadas no âmbito federal, pelo
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

RPPS/CE – pensão por morte

» Cessa o pagamento da pensão previdenciária por morte:

» I - em relação ao cônjuge supérstite, companheira ou
companheiro, inclusive por relação homoafetiva, e ao ex-cônjuge
separado, inclusive de fato, ou divorciado, beneficiário de pensão
alimentícia, na data em que contraírem novas núpcias ou
constituírem nova união estável;
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RPPS/CE – pensão por morte

» II - em relação ao filho, na data em que atingir 21 (vinte e um) anos de
idade, salvo se inválido, hipótese em que deverá ser observado o seguinte:

» a) a invalidez seja total para qualquer trabalho e anterior à maioridade do
dependente previdenciário, mediante reconhecimento ou comprovação
pela perícia médica oficial do Estado; e

» b) a dependência econômica em relação ao segurado seja devidamente
comprovada;

RPPS/CE – pensão por morte

» III - em relação ao tutelado habilitado nas mesmas condições
previstas para o filho;

» IV - em relação a todos os beneficiários da pensão, com o
falecimento;
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RPPS/CE – pensão por morte
» V - em relação ao dependente condenado pela prática de crime de que tenha

dolosamente resultado a morte do segurado instituidor da pensão, após o
trânsito em julgado da decisão condenatória;

» VI - em relação ao cônjuge, ao companheiro ou à companheira, inclusive por
relação homoafetiva, se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou
fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o
fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo
no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa;

RPPS/CE – pensão por morte

» VII - em relação a qualquer dos beneficiários da pensão, por
renúncia expressa.
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RPPS/CE – pensão por morte

» Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulada de
pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou
companheira e, em qualquer caso, de mais de 2 (duas) pensões a
cargo do SUPSEC.

Regime próprio de previdência

» Para financiar o RPPS, o ente federativo vai instituir
contribuições cobradas de seus servidores ativos, dos
aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas
progressivas de acordo com o valor da base de cálculo da
contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.
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Regime próprio de previdência
» Confira o que dispõe o §1º do art. 149 da Constituição Federal:

» §1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de
regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores
ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter
alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de
contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Regime próprio de previdência

» Confira o que dispõe o §1º-A do art. 149 da Constituição
Federal:

» § 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição
ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre
o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que
supere o salário-mínimo.
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Custeio do RPSS/CE
Lei Complementar Estadual nº 12/1999
» Art.4º São contribuintes obrigatórios do Sistema Único de Previdência

Social do Estado do Ceará – SUPSEC:

» I - os servidores públicos civis, ativos e inativos de todos os Poderes, do
Ministério Público, dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios,
dos órgãos e entidades da administração pública estadual, direta,
autárquica e fundacional, exceto os exclusivamente ocupantes de
cargo de provimento em comissão;

» II - os militares ativos, da reserva remunerada e da reforma;

Custeio do RPPS/CE

» III – os servidores detentores de funções considerados estáveis no serviço público,
segundo o art.19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal, e os admitidos até 5 de outubro de 1988, que não tenham
cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço
público, desde que sujeitos ao regime jurídico estatutário;

»

» IV - os Magistrados, os membros do Ministério Público e os Conselheiros dos
Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios;
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Custeio do RPPS/CE

» V - os pensionistas do Estado, inclusive dos contribuintes indicados nos
incisos anteriores, bem como os atuais beneficiários dos montepios civis e
da pensão policial militar extintos nesta Lei Complementar.

» Parágrafo único. Permanecem inscritos no SUPSEC, excepcionalmente, os
serventuários da Justiça não remunerados pelos cofres públicos que se
aposentaram ou que implementaram os requisitos para a aposentadoria
antes da vigência da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de
1998, deles sendo gerada pensão a dependentes, independente da data do
óbito.

Custeio do RPPS/CE

» Art.5º A contribuição previdenciária dos contribuintes do Sistema Único
de Previdência Social do Estado do Ceará – SUPSEC, será calculada sobre
a remuneração, proventos e pensão, observando o disposto no §18, do
art.40 da Constituição Federal e neste artigo.

 14% em 2019, para a manutenção do SUPSEC, incidente sobre a
totalidade da base de contribuição definida em lei.
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Custeio do RPPS/CE

» Contribuição de aposentados e pensionistas:

 a contribuição ordinária incidirá sobre a parcela dos proventos de 
aposentadoria e de pensões que supere o valor de 2 salários-mínimos.

» Contribuição do ente público: 28% em 2019, sobre o valor total da base 
de cálculo da contribuição.

Direito Previdenciário
Profª. Adriana Menezes

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Profª. Adriana Menezes
@profadrianamenezes

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
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Previdência Complementar do Estado do 
Ceará

» Fundação de Previdência Complementar do Estado do Ceará (CE-
Prevcom), com a finalidade de

» administrar e executar planos de benefícios previdenciários, na
modalidade contribuição definida, no âmbito do regime de
previdência complementar instituído através da Lei
Complementar Estadual nº 123/2013 e observadas as regras do
art. 40 da CRFB/88.

Previdência Complementar do Estado do 
Ceará
» A organização básica da CE-Prevcom:

» I - Conselho Deliberativo (órgão máximo de deliberação);

» II - Diretoria Executiva (administração da EFPC);

» III - Conselho Fiscal (controle interno).
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CE-PREVCOM - LCE nº 185/2018

» PATROCINADOR da Fundação de Previdência Complementar do Estado
Ceará (CE-Prevcom):

» I - o Estado, por meio do Poder Executivo, suas autarquias e fundações,
dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas do Estado, da
Procuradoria-Geral de Justiça e da Defensoria Pública Estadual;

» II - as empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado do
Ceará, que aderirem a plano de benefício previdenciário próprio
administrado pela entidade fechada a que se refere o art. 32 da Lei
Complementar nº 123, de 16 de setembro de 2013;

CE-PREVCOM - LCE nº 185/2018

» III - os Municípios do Estado do Ceará, autorizados por lei municipal e
observada a Lei Complementar nº 123, de 16 de setembro de 2013, cujo
convênio de adesão a plano de benefício previdenciário seja celebrado
com a entidade fechada a que se refere o art. 32 da mesma lei, na forma
e critérios estabelecidos por essa entidade.
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CE-PREVCOM - LCE nº 185/2018

» Os valores a serem repassados à entidade gestora do regime de
previdência complementar a título de contribuição do patrocinador
deverão ser pagos com recursos do orçamento de cada um dos
órgãos, entidades ou Poderes indicados acima.

CE-PREVCOM - LCE nº 185/2018

» São PARTICIPANTES o agente público e o agente político que
aderirem ao plano de benefícios de natureza previdenciária
complementar disponibilizado para o respectivo Poder, Instituição,
Órgão ou entidade de origem, administrado e executado pela CE-
Prevcom.
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CE-PREVCOM - LCE nº 185/2018

» Será considerado ASSISTIDO o participante ou seu beneficiário em 
gozo de benefício de prestação continuada.

CE-PREVCOM - LCE nº 185/2018

» É BENEFICIÁRIO o dependente, pessoa física, inscrito pelo
participante ou pelo assistido, no respectivo plano de benefícios,
conforme previsto no regulamento.

» São Beneficiários as pessoas designadas pelo Participante ou
Assistido inscritas no Plano de Benefícios, para fins de recebimento do
Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
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Previdência  complementar  do  
servidor  púb l ico  do  Estado  do  
Ceará

> Servidores novos que optarem pela adesão ao plano de previdência
complementar, receberão:

> aposentadoria ou pensão do RPPS limitada ao teto do RGPS;

> o benefício da previdência complementar contratado junto a CE-
Prevcom.

P r e v i d ê n c i a  c o m p l e m e n t a r  d o  s e r v i d o r  
p ú b l i c o  d o  E s t a d o  d o  C e a r á

> Servidores novos que não optarem pelo plano de previdência
complementar, receberão:

> apenas aposentadoria ou pensão do RPPS limitada ao teto do RGPS.
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P r e v i d ê n c i a  c o m p l e m e n t a r  d o  s e r v i d o r  
p ú b l i c o  d o  E s t a d o  d o  C e a r á

> Servidores antigos que aderirem (optarem) ao plano de previdência
complementar, receberão:

> aposentadoria ou pensão do RPPS;

> o benefício especial do RPPS; e

> o benefício da previdência complementar contratado junto a CE-
Prevcom.

Previdência Complementar do Estado do 
Ceará

» Os servidores e os Membros de Poder que ingressarem após a
vigência do RPC serão automaticamente inscritos no respectivo
plano de previdência complementar a partir da data de efetivo
exercício no cargo público no qual foi investido, observado o
disposto em regulamento, desde que percebam remuneração de
contribuição acima do limite fixado para os benefícios do regime
geral de previdência social.
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Previdência Complementar do Estado do 
Ceará

» Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no
Patrocinador, admitidos no serviço público após o início de
vigência do correspondente regime de previdência complementar
e cuja remuneração seja superior ao Teto do RGPS, serão
automaticamente inscritos no Plano desde a data de entrada em
exercício.

Previdência Complementar do Estado do 
Ceará
» Fica assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer

tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do
regulamento do plano de benefícios.

» Na hipótese do cancelamento ser requerido no prazo de até 90
dias da data da inscrição automática, fica assegurado o direito à
restituição integral das contribuições vertidas pelo participante, a
ser paga em até 60 dias do pedido de cancelamento, corrigidas
monetariamente.
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Previdência Complementar do Estado do 
Ceará
» O cancelamento da inscrição não constitui resgate e a

contribuição aportada pelo patrocinador será devolvida à
respectiva fonte pagadora no mesmo prazo da devolução da
contribuição aportada pelo participante.

Previdência Complementar do Estado do Ceará

» Plano de Benefícios – PREV-CE será custeado pelas seguintes fontes de receita:

» I - Contribuição dos Participantes;

» II - Contribuição do(s) Patrocinador(es);

» III - Recursos financeiros objeto de portabilidade, recepcionados pelo Plano;

» IV - Resultados dos investimentos dos bens e valores patrimoniais; e

» V - Doações, subvenções, legados e rendas extraordinárias, não previstas nos itens
precedentes, observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.
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Previdência Complementar do Estado do Ceará

» O Participante contribuirá para o Plano por meio de:

» I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, com alíquota por ele fixada na
data de inscrição no Plano, em percentual compreendido entre 3,0% (três
por cento) e 8,5% (oito vírgula cinco por cento) do Salário de Participação do
Participante, com intervalos mínimos de 0,5% (zero vírgula cinco por cento);

» II - Contribuição Adicional: mensal e facultativa, determinada pela aplicação
de percentual livremente escolhido pelo Participante, desde que não inferior
a 0,5% (zero vírgula cinco por cento), incidente sobre o Salário de
Participação;

Previdência Complementar do Estado do Ceará

» III - Contribuição Voluntária: esporádica e facultativa, de valor
livremente escolhido pelo Participante;

» IV – Contribuição de Risco: mensal, a ser paga no caso de opção pela
Parcela de Risco, enquanto houver contrato de seguro vigente, cujo
valor ou alíquota será definido no Plano de Custeio; e

» V – Contribuição Adicional de Risco: mensal, a ser paga no caso de opção
pela Parcela Adicional de Risco, enquanto houver contrato de seguro
vigente, cujo valor ou alíquota será definido no Plano de Custeio.

265

266



Previdência Complementar do Estado do Ceará

» Observados os limites fixados no Regulamento, o Participante
poderá alterar os percentuais de Contribuição Básica e Adicional,
no mês de maio de cada ano, aplicando-se o novo percentual a
partir do mês de julho do mesmo ano, mediante solicitação à
Entidade.

Previdência Complementar do Estado do 
Ceará

» O Patrocinador contribuirá para o Plano por meio de:

» I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, de valor equivalente
à Contribuição Básica do Participante; e

» II - Contribuição de Risco: mensal e obrigatória, de valor
equivalente à Contribuição de Risco do Participante.
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Previdência Complementar do Estado do 
Ceará
» As contribuições do Patrocinador em favor do Participante cessam

automaticamente a partir da data do encerramento do vínculo
funcional do servidor com o Patrocinador ou do cancelamento de sua
inscrição no Plano.

» O valor da Contribuição Básica acrescida, quando for o caso, da
Contribuição de Risco do Patrocinador, em hipótese alguma, excederá
à Contribuição Básica, acrescida da Contribuição de Risco do
Participante, e estará limitado a 8,5% (oito virgula cinco por cento) do
Salário de Participação de cada Participante.

Previdência Complementar do Estado do 
Ceará
» A alíquota de contribuição do patrocinador será igual à de

contribuição individual do participante para o regime, respeitada,
em qualquer hipótese, como limite máximo, a alíquota de 8,5%
(oito vírgula cinco por cento).

» A contribuição individual do participante e a contribuição do
patrocinador incidirão sobre a parcela da remuneração de
contribuição que exceder o limite máximo, observado o disposto
no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal e o regulamento do
plano de benefícios respectivo.
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Previdência Complementar do Estado do 
Ceará
» Não haverá qualquer contribuição do Patrocinador em nome do

Participante em licença não remunerada, do Participante Ativo
Facultativo, do Participante Vinculado e do Participante
Autopatrocinado, ressalvado o caso deste último, se decorrente
de perda parcial de remuneração, para o qual haverá
contrapartida de Contribuição Básica e Contribuição de Risco do
Patrocinador sobre parcela do Salário de Participação
efetivamente recebida.

Previdência Complementar do Estado do 
Ceará
» São institutos da previdência complementar:

» benefício proporcional diferido

» autopatrocínio

» portabilidade

» resgate
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Previdência Complementar do Estado do 
Ceará
» O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador,

antes de preencher as condições exigidas para recebimento do
Benefício de Aposentadoria, e tiver pelo menos 03 (três) anos de
vinculação ao Plano, poderá optar pelo BENEFÍCIO PROPORCIONAL
DIFERIDO assumindo a condição de Participante Vinculado.

» A opção pelo Benefício Proporcional Diferido não impede posterior
opção pela Portabilidade ou pelo Resgate.

Previdência Complementar do Estado do 
Ceará

» A opção pelo Benefício Proporcional Diferido implicará, a partir da
data do requerimento, a cessação do aporte da Contribuição Básica
de Participante e de Patrocinador para o Plano.
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Previdência Complementar do Estado do 
Ceará
» É facultado ao Participante manter o valor de suas contribuições e as

correspondentes devidas pelo Patrocinador em caso de perda parcial ou
total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos
benefícios previstos no Regulamento nos níveis correspondentes àquela
remuneração, mediante opção pelo AUTOPATROCÍNIO assumindo a
condição de Participante Autopatrocinado.

» A cessação do vínculo funcional com o Patrocinador será entendida como
uma das formas de perda total da remuneração recebida.

Previdência Complementar do Estado do 
Ceará
» A opção pelo Autopatrocínio não impede posterior opção pelo Benefício

Proporcional Diferido, pela Portabilidade ou pelo Resgate.

» É facultado ao Participante Autopatrocinado alterar o percentual de
contribuição.

» Após o desconto dos custos das despesas administrativas e da
Contribuição Adicional de Risco, a totalidade das contribuições aportadas
pelo Participante Autopatrocinado será alocada na Conta de Participante.
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Previdência Complementar do Estado do
Ceará
» O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, desde

que tenha pelo menos 06 (seis) meses de vinculação ao Plano, não esteja
em gozo do Benefício de Aposentadoria e não tenha optado pelo
Resgate, poderá optar pela PORTABILIDADE.

» A opção pela Portabilidade será exercida na forma e condições
estabelecidas no regulamento, em caráter irrevogável e irretratável.

Previdência Complementar do Estado do Ceará

» O instituto da Portabilidade faculta ao Participante transferir o
Saldo Total para outro plano de benefícios de caráter
previdenciário operado por entidade de previdência
complementar ou sociedade seguradora devidamente autorizada.

» O Saldo Total será apurado de acordo com o valor da cota
patrimonial do último dia do mês imediatamente anterior à data
da efetiva transferência.
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Previdência Complementar do Estado do 
Ceará
» A opção pela Portabilidade será formalizada pela assinatura do Participante no

Termo de Portabilidade, assim considerado o instrumento celebrado mediante sua
expressa anuência, de acordo com a legislação aplicável.

» A opção pela Portabilidade acarretará o cancelamento da inscrição do Participante
e de seus Beneficiários no Plano.

» Os recursos portados pelo Participante para este Plano não estão sujeitos ao
cumprimento de carência para nova portabilidade.

Previdência Complementar do Estado do
Ceará
» A Portabilidade dar-se-á mediante estrita observância dos

normativos em vigor que trate de portabilidade de recursos entre
planos de benefícios de caráter previdenciário administrados por
Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, por
Entidades Abertas de Previdência Complementar – EAPC ou por
sociedade seguradora, conforme o caso.
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Previdência Complementar do Estado do 
Ceará
» Portabilidade

» O participante poderá solicitar a portabilidade da reserva matemática
constituída com base nas contribuições do participante e do patrocinador
em seu nome, para qualquer outro plano de previdência complementar,
desde que cumpra, cumulativamente, com os seguintes requisitos:

» I – seja participante ativo há, no mínimo, 6 (seis) meses;

» II – tenha o desligamento do vínculo com o patrocinador antes de estar
em gozo do benefício;

» III – não tenha optado pelo resgate de suas contribuições.

Previdência Complementar do Estado do 
Ceará
» Os recursos financeiros serão transferidos de um plano de

benefícios para outro em moeda corrente nacional, ficando
vedado seu trânsito, sob qualquer forma, pelo Participante
ou pelo Patrocinador.
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Previdência Complementar do Estado do 
Ceará
» O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, não

estiver em gozo de Benefício de Aposentadoria e não optar pelos
institutos do Autopatrocínio, Benefício Proporcional Diferido ou da
Portabilidade terá direito ao RESGATE.

» O valor de Resgate corresponde a 100% do saldo da Conta de Participante,
acrescido de um percentual do saldo da Conta de Patrocinador, conforme
tabela a seguir, e será pago de acordo com o valor da cota do último dia
do mês imediatamente anterior à data do efetivo pagamento:

Tempo de Vinculação ao Plano
Percentual Aplicável

sobre a Conta de
Patrocinador

Até 03 anos de vinculação 0%

De 03 anos completos a 05 anos de vinculação 5%

De 06 anos completos a 08 anos de vinculação 15%

De 09 anos completos a 11 anos de vinculação 25%

De 12 anos completos a 14 anos de vinculação 35%

De 15 anos completos a 17 anos de vinculação 40%

De 18 anos completos a 20 anos de vinculação 50%

De 21 anos completos a 23 anos de vinculação 60%

Acima de 24 anos completos de vinculação 70%
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Previdência Complementar do Estado do
Ceará
» Sem prejuízo dos benefícios, prescreve em cinco anos o direito às

prestações não pagas nem reclamadas na época própria,
resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes
ou dos ausentes, na forma do Código Civil.

Previdência Complementar do Estado do 
Ceará
» PARA APOSENTADORIA o deve atender, cumulativamente, as

seguintes condições:

» I - estar em gozo do benefício de aposentadoria concedido pelo
regime de previdência do ente federativo a que estiver vinculado;

» II – 60 (sessenta) contribuições ao Plano; e

» III - cessação do vínculo funcional com o Patrocinador.
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Previdência Complementar do Estado do 
Ceará
» Ocorrendo a invalidez do Participante, inclusive na condição de

Autopatrocinado ou Vinculado, o Participante fará jus ao BENEFÍCIO POR
INVALIDEZ, calculado com base no saldo da Conta de Assistido.

» Para o recebimento do Benefício por Invalidez o Participante deverá
comprovar a invalidez mediante comprovação da concessão do benefício
de aposentadoria por invalidez junto ao regime de previdência social a
que estiver vinculado ou, na falta de vinculação a regime previdenciário,
emitido por corpo médico indicado pela Entidade.

Previdência Complementar do Estado do 
Ceará
» Ocorrendo o falecimento do Participante, inclusive na condição de

Autopatrocinado, Vinculado ou Assistido, seus Beneficiários farão jus ao
BENEFÍCIO POR MORTE DO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO, calculado com
base no saldo da Conta de Assistido.

» Ocorrendo o falecimento de Participante sem Beneficiários, o saldo
existente na Conta de Assistido será pago aos herdeiros legais do
Participante, mediante a apresentação de documento pertinente.
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Direito Previdenciário
Profª. Adriana Menezes

OBRIGADA

Profª. Adriana Menezes

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Prof. Ricardo Torques
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Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo
se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo
ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver
identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser
mais amplo, abrange o das demais.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta
anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem
resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento,
onde serão decididas simultaneamente.
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Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do
território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e
obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e
aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser
reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao
juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro
na contestação, sob pena de preclusão.

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem
com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa,
enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos
termos da lei.
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Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título
particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o
alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente
litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao
adquirente ou cessionário.

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for
intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério
Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele
deveria ter sido intimado.

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público,
que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.
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Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

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

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e
houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula
vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada
do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa;

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir
liminarmente.
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Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso
de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação
ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser
citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

§ 1º O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na
audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código,
bem como as disposições da lei de organização judiciária.

§ 2º Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não
podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão,
desde que necessárias à composição das partes.

§ 3º A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu
advogado.

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

§ 4º A audiência não será realizada:

I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na
composição consensual;

II - quando não se admitir a autocomposição.

§ 5º O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na
autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez)
dias de antecedência, contados da data da audiência.

§ 6º Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser
manifestado por todos os litisconsortes.

§ 7º A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio
eletrônico, nos termos da lei.
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§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será
sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

§ 9º As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores
públicos.

§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração
específica, com poderes para negociar e transigir.

§ 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por
sentença.

§ 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de
modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos entre o início de uma
e o início da seguinte.

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere
indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem
em contradição com prova constante dos autos.

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da
data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar.
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Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o
processo.

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)
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Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à
revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento,
novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à
sentença.

§ 2º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts.
146 e 148 .

§ 3º Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229.

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução,
pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de
imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo.

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)
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§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o
demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de
execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será
processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos,
inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e
desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes,
atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o
prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao
executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

§ 7º A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6º não impedirá a
efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de
avaliação dos bens

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

§ 8º Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas
a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 9º A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos
executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando
o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante.

§ 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente
requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios
autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz.

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)
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Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá
prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros
julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no
regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de
inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o
direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma
sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham
o órgão colegiado.

§ 2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião
do prosseguimento do julgamento.

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao
julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo,
nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição
previsto no regimento interno;

II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar
parcialmente o mérito.

§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:

I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas
repetitivas;

II - da remessa necessária;

III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial.
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Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de
recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária
envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem
repetição emmúltiplos processos.

§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de
ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria
Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência
originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de
competência originária se reconhecer interesse público na assunção de
competência.

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes
e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de
direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de
divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)
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Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida
quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou
corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte
vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo
criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja
existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe
assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou
quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável,
em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual
o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão
transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)
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§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros
participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos
homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos
termos da lei.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo,
contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em
julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de
distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe
deu fundamento.

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá
ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de
situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não
examinada, a impor outra solução jurídica.

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas
repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma
questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

§ 1º A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito
do incidente.

§ 2º Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no
incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de
abandono.

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)
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§ 3º A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por
ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que,
uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um
dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver
afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou
processual repetitiva.

§ 5º Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de
demandas repetitivas.

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido
ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja
repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de
recursos extraordinários ou especiais repetitivos.

Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra
parte.

--

Art. 485, § 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento
do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)
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Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido
ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja
repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de
recursos extraordinários ou especiais repetitivos.

Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra
parte.

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu,
desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

--

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Prof. Ricardo Torques (@proftorques)
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TJCE - Legislação Específica
Prof.  Emerson Bruno

TJCE - Legislação Específica

LEI Nº 9.826, DE 14 DE MAIO DE 1974.
Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado.

Art. 9º - Os cargos públicos são providos por:
I - nomeação;
II - promoção;
V - reintegração;
VI - aproveitamento;
VII - reversão;
VIII - transposição;
IX - transformação.

TJCE - Legislação Específica
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Art. 20 - Só poderá ser empossado em cargo público quem satisfizer os
seguintes requisitos:

I - ser brasileiro;
II - ter completado 18 anos de idade;
III - estar no gozo dos direitos políticos;
IV - estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
V - ter boa conduta;
VI - gozar saúde, comprovada em inspeção médica, na forma legal e
regulamentar;
VII - possuir aptidão para o cargo;
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Art. 20 - Só poderá ser empossado em cargo público quem satisfizer os
seguintes requisitos:

VIII - ter-se habilitado previamente em concurso, exceto nos casos de
nomeação para cargo em comissão ou outra forma de provimento para a qual
não se exija o concurso;
IX - ter atendido às condições especiais, prescritas em lei ou regulamento para
determinados cargos ou categorias funcionais.

Art. 22 - No ato da posse será apresentada declaração, pelo funcionário
empossado, dos bens e valores que constituem o seu patrimônio, nos termos
da regulamentação própria.
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Art. 23 - Poderá haver posse por procuração, quando se tratar de funcionário
ausente do País ou do Estado, ou, ainda, em casos especiais, a juízo da
autoridade competente.

Art. 25 - A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do ato de
provimento no órgão oficial.

Parágrafo único - A requerimento do funcionário ou de seu representante
legal, a autoridade competente para dar posse poderá prorrogar o prazo
previsto neste artigo, até o máximo de 60 (sessenta) dias contados do seu
término.
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CAPÍTULO VI DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 27 - Estágio probatório é o triênio de efetivo exercício no cargo de
provimento efetivo, contado do início do exercício funcional, durante o qual é
observado o atendimento dos requisitos necessários à confirmação do
servidor nomeado em virtude de concurso público.

§ 1º - Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação 
especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
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§ 3º - Além de outros específicos indicados em lei ou regulamento, os
requisitos de que trata este artigo são os seguintes:

I - adaptação do servidor ao trabalho, verificada por meio de avaliação da
capacidade e qualidade no desempenho das atribuições do cargo;

II - equilíbrio emocional e capacidade de integração;

III - cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, inclusive com
observância da ética profissional.
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§ 4º - O estágio probatório corresponderá a uma complementação do
concurso público a que se submeteu o servidor, devendo ser
obrigatoriamente acompanhado e supervisionado pelo Chefe Imediato.

§ 5º - Durante o estágio probatório, os cursos de treinamento para formação
profissional ou aperfeiçoamento do servidor, promovidos gratuitamente pela
Administração, serão de participação obrigatória e o resultado obtido pelo
servidor será considerado por ocasião da avaliação especial de desempenho,
tendo a reprovação caráter eliminatório.
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CAPÍTULO VII DO EXERCÍCIO

Art. 31 - O início, a interrupção e o reinício do exercício das atribuições do
cargo serão registrados no cadastro individual do funcionário.

Art. 32 - Ao dirigente da repartição para onde for designado o funcionário
compete dar-lhe exercício.

Art. 33 - O exercício funcional terá início no prazo de trinta dias, contados da
data:
I - da publicação oficial do ato, no caso de reintegração;
II - da posse, nos demais casos.
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CAPÍTULO IV DAS SANÇÕES DISCIPLINARES E SEUS EFEITOS

Art. 196 - As sanções aplicáveis ao funcionário são as seguintes:

I - repreensão;
II - suspensão;
III - multa;
IV - demissão;
V - cassação de disponibilidade;
VI - cassação de aposentadoria.
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Art. 197 - Aplicar-se-á a repreensão, sempre por escrito, ao funcionário que,
em caráter primário, a juízo da autoridade competente, cometer falta leve,
não cominável, por este Estatuto, com outro tipo de sanção.

Art. 198 - Aplicar-se-á a suspensão, através de ato escrito, por prazo não
superior a 90 (noventa) dias, nos casos de reincidência de falta leve, e nos de
ilícito grave, salvo a expressa cominação, por lei, de outro tipo de sanção.

Parágrafo único - Por conveniência do serviço, a suspensão poderá ser
convertida em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de
vencimento, obrigado, neste caso, o funcionário a permanecer em exercício.

331

332



TJCE - Legislação Específica
Prof.  Emerson Bruno

TJCE - Legislação Específica

Art. 199 - A demissão será obrigatoriamente aplicada nos seguintes casos:

I - crime contra a administração pública;

II - crime comum praticado em detrimento de dever inerente à função pública
ou ao cargo público, quando de natureza grave, a critério da autoridade
competente;

III - abandono de cargo;

IV - incontinência pública e escandalosa e prática de jogos proibidos;
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Art. 199 - A demissão será obrigatoriamente aplicada nos seguintes casos:

V - insubordinação grave em serviço;

VI - ofensa física ou moral em serviço contra funcionário ou terceiros;

VII - aplicação irregular dos dinheiros públicos, que resultem em lesão para o
Erário Estadual ou dilapidação do seu patrimônio;

VIII - quebra do dever de sigilo funcional;

IX - corrupção passiva, nos termos da lei penal;
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Art. 199 - A demissão será obrigatoriamente aplicada nos seguintes casos:

X - falta de atendimento ao requisito do estágio probatório estabelecido no
art. 27, § 1º, item III;

XI - desídia funcional;

XII - descumprimento de dever especial inerente a cargo em comissão.

§ 1° - Considera-se abandono de cargo a deliberada ausência ao serviço, sem
justa causa, por trinta (30) dias consecutivos ou 60 (sessenta) dias,
interpoladamente, durante 12 (doze) meses.
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§ 2º - Entender-se-á por ausência ao serviço com justa causa não só a
autorizada por lei, regulamento ou outro ato administrativo, como a que
assim for considerada após comprovação em inquérito ou justificação
administrativa, esta última requerida ao superior hierárquico pelo funcionário
interessado, valendo a justificação, nos termos deste parágrafo, apenas para
fins disciplinares.

Art. 200 - Tendo em vista a gravidade do ilícito, a demissão poderá ser
aplicada com a nota “a bem do serviço público”, a qual constará sempre nos
casos de demissão referidos nos itens I e VII do artigo 199.
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LEI N.º 16.397, DE 14.11.17
DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ.
TÍTULO II DA DIVISÃO JUDICIÁRIA CAPÍTULO ÚNICO DAS CIRCUNSCRIÇÕES
JUDICIÁRIAS

Art. 4º O território do Estado do Ceará, para fins de administração do Poder
Judiciário estadual, divide-se em comarcas sedes e comarcas vinculadas, as
quais, por sua vez, se dividem em distritos judiciários, na forma descrita no
anexo I desta Lei.

Art. 5º As comarcas do interior do Estado serão agrupadas em zonas
judiciárias.
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Art. 6º Em cada município haverá sede de comarca, dependendo a sua
implantação do cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta Lei,
mediante apuração pelo Tribunal de Justiça.

Parágrafo único. Os municípios que não forem sedes de comarcas serão
qualificados como comarcas vinculadas, formando com as respectivas sedes
uma única jurisdição, observado o disposto no art. 12 desta Lei.

Art. 7º As comarcas classificam-se em 3 (três) entrâncias, denominadas:
inicial, intermediária e final, de acordo com o constante do anexo I,
observados, para fins de reclassificação, os critérios previstos no art. 20 desta
Lei.
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Parágrafo único. A Comarca do Crato, atualmente de entrância intermediária,
fica classificada como de entrância final.

Art. 8º A distribuição das varas e o número de juízes serão proporcionais à
efetiva demanda judicial e à respectiva população, devendo o Tribunal de
Justiça zelar para que todas as comarcas que contem com mais de 50.000
(cinquenta mil) habitantes tenham, pelo menos, 2 (duas) unidades judiciárias.
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Seção V Da Implantação e Instalação de Comarcas

Art. 17. São requisitos para a implantação de comarcas:

I população mínima de 15.000 (quinze mil) habitantes e eleitorado não
inferior a 60% (sessenta por cento) de sua população;

II haver registrado média anual de casos novos, considerado o triênio anterior
ao da implantação, igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) daquela
registrada, por juiz, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará.
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TÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
CAPÍTULO I DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO

Art. 21. São órgãos do Poder Judiciário:

I o Tribunal de Justiça;
II as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e da Fazenda
Pública;
III os Tribunais do Júri;
IV os Juizados Especiais Cíveis, Criminais, Cíveis e Criminais, e da Fazenda
Pública;
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Art. 21. São órgãos do Poder Judiciário:

V os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
VI a Auditoria Militar;
VII os Juízes de Direito;
VIII os Juízes de Direito Substitutos;
IX a Justiça de Paz;
X outros órgãos criados por lei.

§ 1º Os órgãos judiciários são independentes em seus desempenhos,
ressalvada a estrutura recursal e observado o sistema de relações entre os
poderes estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual.
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Seção II Dos Órgãos Diretivos
Subseção I Das Disposições Preliminares

Art. 32. O Tribunal de Justiça é dirigido pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e
pelo Corregedor-Geral da Justiça.
Art. 33. O Tribunal de Justiça, pela maioria absoluta dos membros efetivos,
por votação secreta, elegerá, dentre os desembargadores, os titulares dos
cargos de direção, com mandato de 2 (dois) anos, vedada a reeleição.
Parágrafo único. São considerados inelegíveis os desembargadores que
tenham exercido quaisquer dos cargos de direção, por período de 4 (quatro)
anos, ou o cargo de Presidente do Tribunal, até que se esgotem todos os
nomes.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
REGIMENTO INTERNO
LIVRO I Do Tribunal e seu funcionamento

Art. 2º. Ao Tribunal de Justiça caberá o tratamento de egrégio Tribunal; ao
Órgão Especial, o de egrégio Órgão Especial; às Seções de Câmaras de egrégia
Seção e a qualquer de suas Câmaras, o de egrégia Câmara. Os
desembargadores receberão o tratamento de Excelência, conservando o título
e as honras correspondentes, mesmo após a aposentadoria.

Parágrafo único. Os integrantes do Tribunal usarão, nas sessões públicas,
vestes talares.
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Art. 3º. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, composto de 53 (cinquenta
e três) desembargadores, escolhidos na forma do artigo 94 da Constituição
Federal, tem sede na Capital e jurisdição em todo o território estadual. (NR)
(Redação dada pelo Assento Regimental nº 15/2022)
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Art. 4º. Compõem o Tribunal de Justiça:

I. o Tribunal Pleno;
II. o Órgão Especial;
III. a Seção de Direito Público;
IV. a Seção de Direito Privado;
V. a Seção Criminal;
VI. a Primeira, a Segunda e Terceira Câmaras de Direito Público;
VII. a Primeira, a Segunda, a Terceira e a Quarta Câmaras de Direito Privado;
VIII. a Primeira, a Segunda e a Terceira Câmaras Criminais;
IX. o Conselho Superior da Magistratura;
X. a Presidência;
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Art. 4º. Compõem o Tribunal de Justiça:

XI. a Vice-Presidência;
XII. a Corregedoria-Geral da Justiça;
XIII. a Escola Superior da Magistratura (ESMEC);
XIV. a Ouvidoria-Geral do Poder Judiciário;
XV. o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
(NUPEMEC);
XVI. o Conselho Editorial e de Biblioteca;
XVII. o Conselho Judiciário para a Infância e Juventude do Estado do Ceará
(CINJ);
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Art. 4º. Compõem o Tribunal de Justiça:

XVIII. o Núcleo Socioambiental;
XIX. a Comissão de Regimento, Legislação e Jurisprudência;
XX. a Comissão de Informática;
XXI. a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (CEJAI-CE); XXII. a
Comissão de Segurança Permanente;
XXIII. a Assistência Militar;
XXIV. a Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ);
XXV. a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica
e Familiar;
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Art. 4º. Compõem o Tribunal de Justiça:

XXVI. a Coordenadoria dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e da Fazenda
Pública (JECCs);
XXVII. a Coordenadoria do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos; XXVIII. o
Núcleo de Cooperação Judiciária;
XXIX. o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF);
XXX. as Comissões, Secretarias, Auditoria Administrativa de Controle Interno e
outros órgãos instituídos por lei e por este Regimento.
XXXI. O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP).
(Incluído pela Emenda Regimental nº 01/2017)
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§ 1º. A Corregedoria-Geral de Justiça, a Escola Superior da Magistratura
(ESMEC) e o Conselho Superior da Magistratura têm composição e
competências estabelecidas em lei, sendo-lhes permitida a elaboração de
seus Regimentos, cuja aprovação compete ao Tribunal Pleno.

§ 2º. As comissões permanentes compor-se-ão de 03 (três) desembargadores
efetivos e de 01 (um) suplente, eleitos pelo Tribunal Pleno com mandato de
02 (dois) anos coincidentemente aos dos cargos de direção, e têm sua
estrutura e suas competências estabelecidas em resolução do Órgão Especial.

§ 3º. As comissões permanentes serão presididas pelo desembargador mais
antigo dentre seus membros, salvo recusa justificada.
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§ 5º. O Órgão Especial e o Presidente do Tribunal poderão constituir
comissões, coordenadorias e núcleos temporários com qualquer número de
membros, fixando prazo para a execução de sua tarefa.

TÍTULO I Da composição e da competência

Art. 6º. Ao Tribunal Pleno compete:

II. eleger:

a) o Presidente do Tribunal, o Vice-Presidente e o Corregedor-Geral, dando-
lhes posse;
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TÍTULO I Da composição e da competência

Art. 6º. Ao Tribunal Pleno compete:

II. eleger:

b) os membros do Órgão Especial e seus respectivos suplentes, dando-lhes
posse em sessão plenária, em qualquer dia útil da última semana do mês de
janeiro do ano seguinte ao da eleição, em sessão extraordinária para tal fim
especialmente convocada pelo Presidente do Tribunal; (NR)
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Art. 6º. Ao Tribunal Pleno compete:

II. eleger:

c) os membros do Conselho da Magistratura e respectivos suplentes; d) os
desembargadores e os juízes efetivos e substitutos do Tribunal Regional
Eleitoral, apreciando a recondução, dentre os inscritos na classe dos
magistrados do Estado;

III. aprovar o Regimento do Tribunal de Justiça e suas respectivas emendas,
mediante assentos;
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Art. 6º. Ao Tribunal Pleno compete:

VII. autorizar o Presidente do Tribunal a:

a) realizar concurso público para provimento de cargos na magistratura e
vagas nos cargos técnico-administrativos e de auxiliares da Justiça, aprovando
a indicação dos membros integrantes da respectiva Comissão;

b) afastar-se do cargo para viagens em missão oficial, quando o prazo exceder
a quinze dias;
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Art. 6º. Ao Tribunal Pleno compete:

X. formar:

a) listas tríplices para o preenchimento das vagas do Tribunal de Justiça
reservadas aos juízes, advogados e membros do Ministério Público;

b) lista a ser encaminhada à Presidência da República para a nomeação de
advogados que integrarão o Tribunal Regional Eleitoral;

TJCE - Legislação Específica
Prof.  Emerson Bruno

TJCE - Legislação Específica

Art. 6º. Ao Tribunal Pleno compete:

XIII. deliberar sobre remoção, disponibilidade e aposentadoria de
magistrados, quando por interesse público, em decisão por voto da maioria
absoluta dos membros efetivos;

XIV. reunir-se, em caso de comemoração cívica, de visita oficial de autoridade
ou de agraciamento com a Medalha do Mérito Judiciário;

355

356



TJCE - Legislação Específica
Prof.  Emerson Bruno

TJCE - Legislação Específica

CAPÍTULO II Do Órgão Especial

Art. 12. O Órgão Especial, cuja direção dos trabalhos cabe ao Presidente do
Tribunal, funcionando no exercício das atribuições administrativas e
jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, é constituído por
19 (dezenove) desembargadores, sendo 14 quatro originários da
representação prevista no artigo 94 da Constituição Federal, provendo-se 10
(dez) vagas pelo critério de antiguidade no Tribunal de Justiça e 09 (nove)
eleitos pelo Tribunal Pleno.

TJCE - Legislação Específica
Prof.  Emerson Bruno

TJCE - Legislação Específica

Art. 13. Ao Órgão Especial compete:

I. dar posse aos juízes substitutos, organizar e rever, anualmente, a lista de
antiguidade dos magistrados por classe e entrância, conhecendo das
reclamações, para fins de promoção e acesso ao Tribunal de Justiça;

II. decidir sobre remoção e permuta de magistrados e organizar lista tríplice
dos juízes, para fins de promoção por merecimento, de entrância para
entrância;

III. eleger, dentre os juízes da Capital, os que deverão compor Turma Recursal
dos Juizados Especiais e escolher o Coordenador das Turmas Recursais;
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TJCE - Legislação Específica
Prof.  Emerson Bruno

TJCE - Legislação Específica

Art. 13. Ao Órgão Especial compete:

V. conceder licença e férias ao Presidente do Tribunal e autorizar seu
afastamento, quando o prazo for superior a quinze dias;

VI. solicitar, quando cabível, a intervenção federal no Estado, por intermédio
do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Constituição da República;

VII. homologar os concursos públicos para provimento de cargos na estrutura
do Poder Judiciário;

TJCE - Legislação Específica
Prof.  Emerson Bruno

TJCE - Legislação Específica

Art. 13. Ao Órgão Especial compete:

X. declarar, por voto da maioria absoluta dos membros, a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, nos casos de
sua competência originária e nos que, para tal fim, lhe forem remetidos pelos
demais órgãos julgadores do Tribunal;
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TJCE - Legislação Específica
Prof.  Emerson Bruno

TJCE - Legislação Específica

Art. 13. Ao Órgão Especial compete:
XI. processar e julgar:

a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os juízes estaduais, os membros
do Ministério Público e da Defensoria Pública, o Vice-Governador e os
deputados estaduais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

b) nos crimes comuns, os secretários de Estado e o Controlador-Geral de 17
Disciplina, o Controlador e Ouvidor-Geral o Estado, nos termos do artigo 93,
parágrafo único, da Constituição Estadual, bem como o Procurador-Geral do
Estado, nos termos do artigo 153, § 2º, da Constituição Estadual; (NR)

TJCE - Legislação Específica
Prof.  Emerson Bruno

TJCE - Legislação Específica

Art. 13. Ao Órgão Especial compete:
XI. processar e julgar:

c) mandados de segurança e habeas data contra atos do Governador do Estado; da
Mesa e Presidência da Assembleia Legislativa; do próprio Tribunal ou de algum de seus
órgãos; dos secretários de Estado; do Tribunal de Contas do Estado ou de algum de
seus órgãos; dos diretores dos Fóruns, no exercício de suas atribuições administrativas;
do Procurador-Geral de Justiça, no exercício de suas atribuições administrativas, ou na
qualidade de presidente dos órgãos colegiados do Ministério Público; do Procurador-
Geral do Estado; do Chefe da Casa Militar; do Chefe do Gabinete do Governador; do
Controlador-Geral de Disciplina; do Controlador e Ouvidor-Geral do Estado ou do
Defensor Público-Geral do Estado;
(NR) (Redação dada pelo Assento Regimental nº 02/2017)
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TJCE - Legislação Específica
Prof.  Emerson Bruno

TJCE - Legislação Específica

Art. 13. Ao Órgão Especial compete:

XI. processar e julgar:

d) mandados de injunção contra omissão das autoridades referidas na alínea
“c” do inciso XI deste artigo;

e) habeas corpus nos processos em que o paciente for juiz estadual, membro
do Ministério Público ou da Defensoria Pública;

TJCE - Legislação Específica
Prof.  Emerson Bruno

TJCE - Legislação Específica

Art. 13. Ao Órgão Especial compete:

XI. processar e julgar:

f) habeas corpus nos processos em que o coator ou o paciente for secretário
de Estado; Procurador-Geral de Justiça; Defensor Público-Geral do Estado;
Procurador-Geral do Estado; Chefe da Casa Militar; Chefe do Gabinete do
Governador; Controlador-Geral de Disciplina; Controlador e Ouvidor-Geral do
Estado; Vice-Governador ou deputado estadual; (NR)
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OBRIGADO

@prof_emersonbruno

LEGISLAÇÃO PENAL

Prof. Marcos Girão
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Edital TJ CE 2022

01. Acerca do que dispõe o Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/03),

a) os crimes contra os idosos são de ação penal pública condicionada à
representação do ofendido.

b) a lei não criminaliza a conduta de desdenhar ou menosprezar pessoa idosa,
apenas a de discriminá-la por qualquer motivo.

c) negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como abrigado, por recusa
deste em outorgar procuração à entidade de atendimento é mera infração
administrativa.

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão
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d) constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa negar a
alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho.

e) não é crime lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento
de seus atos, sem a devida representação legal, tratando-se de irregularidade
cartorária

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

02. O Estatuto do idoso (Lei n° 10.741/2003) tornou crime a conduta de

a) deixar de cumprir as determinações desta Lei sobre a prioridade no
atendimento ao idoso.

b) desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer
motivo.

c) deixar o médico, ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde, de
comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento,
envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idoso.

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão
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d) abandonar ascendente idoso, ou deixar injustificadamente de visitá-lo, em
sua residência ou em instituições onde esteja acolhido.

e) divulgar, total ou parcialmente, por qualquer meio de comunicação, fato ou
documento que exponha a privacidade ou intimidade de idoso sem
discernimento de seus atos ou sem a expressa concordância dele.

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

03. M.S, menor de 12 anos, apoderou-se da arma de fogo calibre 38 que estava
em sua residência, de propriedade da Guarda Civil Metropolitana do Município
X, e disparou contra dois colegas durante uma aula, por vingança. Ambos os
colegas faleceram. Seu pai, Bruno, que exercia atividades de guarda civil
metropolitano, tinha a posse do aludido armamento em razão de suas funções e
não adotou a devida cautela para impedir o acesso do menor ao armamento.
Considerando a Lei n° 10.826/2003, no tocante a posse do armamento, Bruno,
sem prejuízo de outras sanções, estará sujeito ao crime de

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão
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a) omissão de cautela.

b) homicídio culposo na condição de partícipe.

c) homicídio doloso na condição de partícipe.

d) conduta atípica.

e) incitação ao crime praticado pelo menor.

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

04. Antonio, morador da zona rural, comprovou perante a polícia federal a
dependência de emprego de arma de fogo (caça) para prover a sua subsistência
alimentar familiar, adquiriu e obteve o porte de arma para tal finalidade. No
entanto, em noites alternadas utilizava o armamento para realizar a segurança
de um fazendeiro local. Reagindo a um roubo na fazenda, realizou disparos com
a arma de caça obtida legalmente, vindo a ferir um dos ladrões. De acordo com
a Lei n° 10.826 de 2013, que trata de registro e posse e comercialização de arma
de fogo, Antonio estará sujeito a responder

a) que agiu em legítima defesa do patrimônio de outrem.

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão
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b) apenas por porte ilegal de arma e disparos de arma de fogo de uso restrito e
não incidirão tipificações do código penal.

c) pelo exercício ilegal de atividade de segurança privada que é exclusivamente
desempenhada por agentes públicos de folga.

d) por porte ilegal de arma e disparos de arma de fogo de uso permitido,
independente de outras tipificações penais.

e) apenas pela lesão corporal, uma vez que o crime maior absorve o menor

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

05. Acerca do aspecto processual da Lei Maria da Penha, é correto afirmar que:

a) a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência
doméstica contra a mulher será pública condicionada à representação da vítima,
não se exigindo maiores formalidades para tanto.

b) a transação penal não se aplica na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei
Maria da Penha, mas a suspensão condicional do processo, por espraiar seus
efeitos para além da Lei nº 9.099/1995, é admitida.

c) as medidas protetivas de urgência, diante da natureza cautelar restritiva de
liberdade, estão dispostas em rol taxativo e devem respeitar o contraditório
prévio à decretação.

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

FCC / DPE-AM / 2021
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d) dada a situação de vulnerabilidade da vítima, inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao réu provar que os fatos narrados são inverídicos.

e) na hipótese de prisão em flagrante por descumprimento de decisão judicial
que defere medidas protetivas de urgência, somente a autoridade judicial
poderá arbitrar fiança, sendo defeso ao Delegado fazê-lo.

FCC / DPE-AM / 2021

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

06. Quanto às medidas protetivas de urgência, correto afirmar que

a) indispensável prévia manifestação do Ministério Público para a sua concessão,
se requeridas pela ofendida.

b) serão aplicadas isolada ou cumulativamente, vedada posterior substituição
por outras, embora possível a decretação da prisão preventiva para garantir a
execução das impostas.

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

FCC / TJ-MS  / 2020
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c) podem consistir na restrição ou suspensão de visitas aos dependentes
menores, dispensada manifestação de equipe de atendimento multidisciplinar
ou serviço similar.

d) a ofendida, salvo se defendida por advogado constituído, deverá ser
notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos
pertinentes ao ingresso e à saída da prisão.

e) podem consistir na suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com
comunicação ao órgão competente.

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

FCC / TJ-MS  / 2020

07. O delito de porte de drogas para uso pessoal

a) admite a pena de prisão em caso de descumprimento da medida inicialmente imposta.

b) é incabível nos casos em que o agente possui condenação anterior pelo delito de tráfico
de drogas.

c) admite a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo máximo de 1 ano.

d) possui penas cuja prescrição da pretensão punitiva e executória ocorre em 3 anos.

e) será materialmente atípico nos casos em que for reconhecido o princípio da
insignificância.

FCC / DPE-AM / 2021

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão
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08. De acordo com o ordenamento jurídico e o posicionamento dos tribunais
superiores sobre as disposições previstas na Lei n° 11.343/2006,

a) somente deverá incidir a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n° 11.343/2006 se
a venda de drogas nas imediações de um presídio tenha como comprador um dos
detentos ou alguém que estava frequentando o presídio.

b) o grau de pureza da droga é relevante para fins de dosimetria da pena. De acordo
com a Lei n° 11.343/2006, tal circunstância, juntamente com a natureza e a
quantidade da droga apreendida, prepondera para o cálculo da dosimetria da pena.

FCC / MPE-MT / 2019

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

c) a participação do menor não pode ser considerada para configurar o crime de associação
para o tráfico (art. 35) e, ao mesmo tempo, para agravar a pena como causa de aumento do
art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006.

d) a conduta consistente em negociar por telefone a aquisição de droga e também
disponibilizar o veículo que seria utilizado para o transporte do entorpecente configura o
crime de tráfico de drogas em sua forma consumada (e não tentada), ainda que a polícia,
com base em indícios obtidos por interceptações telefônicas, tenha efetivado a apreensão
do material entorpecente antes que o investigado efetivamente o recebesse.

e) para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n° 11.343/2006, faz-se
necessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação.

FCC / MPE-MT / 2019

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão
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09. No que concerne à lei de drogas, correto afirmar:

a) cabível a redução da pena de um sexto a dois terços para o agente que tem em
depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, desde
que primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa.

b) o juiz, na fixação das penas, em igualdade de condições com todas as circunstâncias
previstas no Código Penal para estabelecimento das sanções básicas, considerará a
natureza e a quantidade da substância ou do produto.

FCC / TJ-MS / 2020

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

c) a pena de multa pode ser aumentada até o limite do triplo se, em virtude da
situação econômica do acusado, considerá-la o juiz ineficaz, ainda que aplicada
no máximo.

d) para a caracterização da majorante do tráfico entre Estados da Federação ou
entre este e o Distrito Federal, necessária a efetiva transposição das respectivas
fronteiras, não bastando a demonstração inequívoca da intenção de realizar o
tráfico interestadual.

e) é de dois anos o prazo de prescrição no crime de posse de droga para
consumo pessoal, não se aplicando, contudo, as causas de interrupção previstas
no Código Penal.

FCC / TJ-MS / 2020

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão
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10. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes,

a) é cabível a aplicação de causa de diminuição de pena pela colaboração voluntária na identificação
de coautores e na recuperação do produto do crime.

b) a natureza e quantidade da substância ou do produto não podem ser valoradas negativamente na
aplicação da pena por configurar bis in idem.

c) o valor da pena de multa previsto em lei é adequado à condição econômica da maior parte das
pessoas condenadas por esse crime no Brasil, de modo a atacar o crime organizado de forma
eficiente e preventiva.

d) é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos em razão
do princípio da proporcionalidade.

e) a participação daquele que meramente custeia a prática do crime é circunstância atenuante da
pena.

FCC / DPE-GO / 2021

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

11. Acerca do que dispõe a Lei de Organizações Criminosas (Lei n° 12.850/2013),

a) a pena do crime de organização criminosa é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3
(dois terços), se houver participação de criança, adolescente ou idoso.

b) a condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do
cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função
ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena.

c) não há incremento de pena do crime de organização criminosa no caso de, na
atuação da organização criminosa, tiver sido empregada arma de fogo.

FCC / TJ-MA / 2019

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão
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d) se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra
organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do
cargo, emprego ou função, com prejuízo da remuneração, quando a medida se
fizer necessária à investigação ou instrução processual.

e) considera-se organização criminosa a associação de 3 (três) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo
de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 3 (três)
anos.

FCC / TJ-MA / 2019

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

12. Em relação ao acordo de colaboração premiada, a Lei de Organização
Criminosa, Lei n° 12.850, de 02 de agosto de 2013, estabelece:

a) Configura violação de sigilo e quebra de confiança e da boa-fé a divulgação
das tratativas iniciais acerca do acordo de colaboração premiada, assim como de
documento que formalize tais tratativas, até o levantamento de sigilo por
decisão judicial.

b) Medidas cautelares reais ou pessoais podem ser decretadas com fundamento
apenas nas declarações do colaborador, as quais, porém, são insuficientes, como
fundamento único, para decisão de recebimento de denúncia e sentença
condenatória.

FCC / TJ-GO / 2021

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão
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c) Dado o sigilo, o registro das tratativas e dos atos de colaboração não deve ser
feito por meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia ou técnica
similar.

d) Caso não haja indeferimento sumário de acordo de colaboração premiada, as
partes deverão firmar termo de confidencialidade para prosseguimento das
tratativas, mas isso não vincula os órgãos envolvidos na negociação, nem
impede o indeferimento posterior sem justa causa.

e) Se beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador não
poderá ser ouvido em juízo, mas apenas na fase de investigação.

FCC / TJ-GO / 2021

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

13. Trata-se de uma circunstância, entre outras, que sempre agrava a penalidade do crime
de trânsito, ter o condutor do veículo cometido a infração

a) com permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação com data de validade vencida.

b) com dano potencial para uma ou mais pessoas ou com grande risco de dano patrimonial
a terceiros.

c) quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de
passageiros ou de carga.

d) se o agente conduz veículo automotor sob influência de substância psicoativa que
determine dependência.

e) de transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20%.

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

FCC / DETRAN-SP / 2019
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14. O homicídio culposo na direção de veículo automotor

a) depende da ausência de ingestão de bebida alcoólica, caso em que se verifica o
dolo eventual.

b) a pena é aumentada de um terço até a metade se praticado na calçada.

c) tem como consequência facultativa da condenação a suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor.

d) tem a mesma pena do homicídio culposo do Código Penal, mas tem causas de
aumento de pena específicas.

e) na modalidade tentada permite a aplicação de pena restritiva de direitos.

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

FCC / DPE-AM / 2018

15. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor incorre em
penas de

a) detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

b) detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

c) reclusão de 1 a 2 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor.

d) detenção de 6 meses a 1 ano, e multa.

e) detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime
mais grave.

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

FCC / DETRAN-SP / 2019
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16. A respeito das infrações penais, assinale a opção correta.

a) O fornecedor que deixa de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que
dão base à publicidade pratica crime contra as relações de consumo.

b) O CDC, assim como o CP e as leis extravagantes, prevê circunstâncias
agravantes e atenuantes para os crimes que tipifica.

c) As condutas tipificadas no CDC constituem crime de dano, sendo
imprescindível para a caracterização do delito a comprovação do efetivo dano ao
consumidor.

Legislação Penal Especial
Prof. Marcos Girão

CESPE / DPE-AC / 2012

d) Os crimes contra as relações de consumo estão previstos no CDC de forma
exclusiva e taxativa.

e) O tipo penal consistente em fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir
informação relevante sobre a natureza de produto ou serviço inadmite a forma
culposa.

Legislação Penal Especial
Prof. Marcos Girão

CESPE / DPE-AC / 2012
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17. Tendo em conta o Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa
correta.

(A) O crime de fazer afirmação falsa ou enganosa, ou de omitir informação
relevante relacionada a produto ou serviço, inadmite modalidade culposa.

(B) Prevê como circunstância agravante a prática de quaisquer dos crimes contra
pessoa portadora de deficiência mental ou física.

(C) Prevê como pena, além da privativa de liberdade, dentre outras, a
publicação, em órgãos de comunicação de grande circulação, da notícia sobre os
fatos e a condenação.

Legislação Penal Especial
Prof. Marcos Girão

VUNESP / PC-SP / 2022

(D) Os crimes nele previstos podem ser praticados tanto por pessoa física quanto
jurídica, restando condicionada a responsabilidade dessa última à imputação
simultânea da pessoa natural que atua em seu benefício.

(E) Os crimes nele previstos podem ser praticados tanto por pessoa física quanto
jurídica, não se exigindo a imputação simultânea da pessoa natural que atua em
seu nome, para a responsabilização penal.

Legislação Penal Especial
Prof. Marcos Girão

VUNESP / PC-SP / 2022
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18. De acordo com a Lei de abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019), é crime
deixar de

a) comunicar, no prazo de 24 horas, a execução de prisão temporária ou
preventiva à autoridade judiciária que a decretou.

b) substituir, em prazo razoável, a prisão preventiva por medida cautelar diversa
ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível.

FCC /  DPE-SC / 2021

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

c) comunicar, em prazo razoável, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se
encontra à sua família ou à pessoa por ela indicada.

d) identificar-se ou identificar-se falsamente ao investigado ou acusado em
qualquer fase do inquérito policial ou da ação penal.

e) comunicar a prisão em flagrante à autoridade policial no prazo legal em
qualquer hipótese

FCC /  DPE-SC / 2021

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão
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19. No tocante às faltas graves na execução penal, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça considera:

a) O reconhecimento da falta grave no curso da execução penal justifica a perda
de até 1/3 do total de dias trabalhados pelo apenado até a data do ato de
indisciplina carcerária, desde que haja declaração judicial da remição.

b) A falta disciplinar de natureza grave praticada no período estabelecido pelos
decretos presidenciais que tratam de benefícios executórios impede a concessão
de indulto ou de comutação da pena, desde que a penalidade tenha sido
homologada antes da data de publicação das normas.

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

FCC / TJ-GO / 2021

c) A imposição da falta grave ao executado em razão de conduta praticada por
terceiro, não viola, em qualquer hipótese, o princípio constitucional da
intranscendência.

d) A data da fuga é o marco inicial da prescrição para apuração da falta grave
correspondente.

e) O cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução
penal justifica a exigência de exame criminológico para fins de progressão de
regime

.

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

FCC / TJ-GO / 2021
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20. Considere:

I. Jadson, empregado de determinada empresa privada, por motivo de discriminação de
raça, teve impedida sua ascensão funcional por seu chefe Flávio.

II. Alisson exigiu, em anúncio de recrutamento de trabalhadores, aspectos de aparência
próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências.

De acordo com a Lei Federal nº 7.716/1989, que define os crimes resultantes de
preconceito de raça ou de cor, Flávio

a) ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo
atividades de promoção da igualdade racial, enquanto que Alisson incorrerá na pena de
reclusão.

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

b) incorrerá na pena de reclusão, enquanto que Alisson ficará sujeito às penas de multa e
de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade
racial.

c) incorrerá na pena de detenção, enquanto que Alisson ficará sujeito às penas de multa
ou de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da
igualdade racial.

d) incorrerá na pena de reclusão, enquanto que Alisson ficará sujeito à pena de detenção,
não se sujeitando à prestação de serviços à comunidade.

e) e Alisson incorrerão na pena de reclusão, ficando, ainda, sujeitos às penas de multa ou
de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade
racial.

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão
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21. Considera-se hediondo o crime de

a) fraude eletrônica praticada contra pessoa idosa.

b) roubo circunstanciado pelo emprego de arma.

c) extorsão na forma simples ou qualificada.

d) furto qualificado pelo emprego de explosivo.

e) aborto provocado por gestante ou terceiro

FCC / DPE-SC / 2021

Revisão de Véspera TJ CE
Prof. Marcos Girão

OBRIGADO!
@profmarcosgirao

https://t.me/transitocomgirao

Prof. Marcos Girão

“Por isso não tema, pois estou com você;
não tenha medo, pois sou o seu Deus.
Eu o fortalecerei e o ajudarei;
eu o segurarei
com a minha mão direita vitoriosa.” Isaías, 41:10 
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

LEI Nº 8.069/1990 

Prof. Géssica Ehle

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Considerações Introdutórias
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Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

A Lei n° 8.069/1990 aplica-se
A. às crianças até 12 anos de idade incompletos e adolescentes entre 12 e 18 
anos de idade, podendo ser aplicada excepcionalmente às pessoas entre 18 e 
21 anos de idade.
B. exclusivamente às crianças até 11 anos completos e adolescentes entre 12 
e 18 anos, podendo ser aplicada, excepcionalmente, às pessoas entre 18 e 21 
anos de idade.
C. exclusivamente às crianças até 12 anos completos e adolescentes entre 12 
e 18 anos de idade.
D. indistintamente aos indivíduos até 18 anos de idade.
E. indistintamente aos indivíduos entre 18 e 21 anos de idade.

(FCC / MPE-MT / 2019)

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

No Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil, quanto ao poder 
familiar, há previsão de

A. seu restabelecimento, após prévia avaliação psicossocial, em caso de óbito 
ou devolução de crianças adotadas pelos adotantes.
B. sua suspensão, no mínimo, como condição para colocação de criança e 
adolescente em família substituta sob a forma de tutela.
C. sua extinção quando os pais, na presença da autoridade judicial ou por 
meio de escritura pública, concordam com a entrega da criança em adoção.

(FCC / DPE-SC / 2021)
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Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

D. sua destituição por meio de sentença judicial proferida em 
procedimento contraditório, na qual serão citados os pais registrais e a 
criança ou adolescente.
E. sua perda caso a criança inserida em medida de acolhimento não 
seja procurada pelos pais ou familiares extensos no prazo de 30 dias.

(FCC / DPE-SC / 2021)

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

A Guia de Acolhimento, conforme prevista no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei nº8.069/1990), é expedida

A. pelo Conselho Tutelar para inclusão e cadastramento da criança ou do 
adolescente em risco junto ao Sistema de Informação para Infância e 
Adolescência (SIPIA).
B. pela autoridade judicial para encaminhamento de crianças e adolescentes 
às instituições que executam programas de acolhimento institucional.

(FCC / DPE-AM / 2019)
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Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

C. pelo gestor da política de garantia do direito à convivência familiar para 
controle e monitoramento dos casos de acolhimento familiar e institucional 
no município.
D. pela serventia judicial para fins de inclusão da criança ou do adolescente 
no cadastro nacional de pessoas em condição de serem acolhidas por família 
adotiva.
E. pelo Conselho Tutelar em favor de famílias que acolhem crianças e 
adolescentes provisoriamente afastadas do convívio com seus pais ou 
responsável.

(FCC / DPE-AM / 2019)

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Maria, não desejando ficar com seu filho João, que não tem pai registral, 
entrega-o a um casal de amigos, Marta e Vicente, os quais desejam adotá-lo. 
Segundo previsão expressa de lei,

A. Maria, Marta e Vicente, estando de acordo, poderão requerer ao Cartório 
de Registro Civil o reconhecimento de Marta e Vicente como pais 
socioafetivos de João, com prejuízo da filiação registral originária.
B. Marta e Vicente não poderão adotar João, exceto se já tiverem sido 
previamente habilitados a adotar e incluídos no cadastro de adoção.

(FCC / TJ-MS / 2020)
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Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

C. Maria pode perder, por decisão judicial, o poder familiar sobre o filho por 
tê-lo entregue de forma irregular a terceiros para fins de adoção.
D. Marta e Vicente, ainda que não habilitados, têm prioridade para a adoção 
da criança porque foram indicados pela própria genitora de João como 
adotantes de sua preferência.
Esendo do interesse de João, sua adoção pode ser concedida a Marta e 
Vicente, os quais sujeitam-se, em tese, às penas do crime de burla de 
cadastro adotivo.

(FCC / TJ-MS / 2020)

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantia de prioridade à 
criança e ao adolescente NÃO compreende
A. início de cumprimento de pena privativa de liberdade prioritário e separado 
dos adultos.
B. destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude.
C. precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
D. preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.
E. primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.

(FCC / IAPEN-AP / 2020)
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Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Sem prejuízo de outras providências legais, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) estabelece que os casos de suspeita ou 
confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de 
maus-tratos contra criança ou adolescente serão

A. investigados para identificar a corresponsabilidade da criança no 
caso.
B. primeiramente levados ao juiz da Vara da Infância e Juventude.

(FCC / PREFEITURA DE MACAPÁ / 
2018)

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

C. obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 
localidade.
D. direcionados à Delegacia Infantojuvenil próxima à residência da 
criança.
E. encaminhados aos responsáveis para verificação do ocorrido com a 
criança.

(FCC / PREFEITURA DE MACAPÁ / 
2018)
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Prof. Géssica Ehle

DIREITOS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO LEI FEDERAL
Nº13.146/2015 E SUAS ALTERAÇÕES.

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Considerações Introdutórias
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Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Maria é pessoa com deficiência e estuda em uma instituição pública de 
ensino. Nos termos da Lei n° 13.146/2015, especificamente no que concerne 
ao direito à educação da pessoa com deficiência, a articulação intersetorial
na implementação de políticas públicas constitui medida

A. facultativa apenas às instituições privadas de nível superior de ensino.
B. obrigatória apenas para as instituições públicas de ensino.
C. obrigatória apenas para as instituições privadas, de qualquer nível e 
modalidade de ensino.

(FCC / TRF / 2019)

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

D. facultativa tanto para as instituições públicas de ensino, quanto 
para as instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de 
ensino.
E. obrigatória tanto para as instituições públicas de ensino, quanto 
para as instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de 
ensino.

(FCC / TRF / 2019)
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Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Considere:
I. Pessoa que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de 
movimentação temporária é considerada pessoa com mobilidade 
reduzida.
II. As barreiras urbanísticas são aquelas existentes nas vias e nos 
espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo.

(FCC-ADAPTADA / TRF / 2019)

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

III. A concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem 
usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto 
específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva, denomina-se ajuda 
técnica.
Nos termos da Lei n° 10.098/2000, está correto o que consta APENAS em
A. I e III.
B. I, II.
C. III.
D. II.
E. II, III.

(FCC-ADAPTADA / TRF / 2019)

423

424



Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

João tem quinze anos e é pessoa com deficiência. João dirigiu-se à autoridade 
policial competente e alegou ter sofrido violência, pois seu genitor, em sua 
residência, intencionalmente e de forma negligente, deixou de lhe fornecer 
vestimentas, de prestar cuidados com higiene e cuidados escolares, o que lhe 
causou sofrimento psicológico. De acordo com a Lei nº 13.146/2015, a 
conduta narrada

A. não caracteriza violência contra a pessoa com deficiência, pois para tanto é 
necessário que a violência cause morte ou dano físico.
B. não caracteriza violência contra a pessoa com deficiência, pois esta 
pressupõe conduta ativa, o que não ocorreu na hipótese.

(FCC / TJ-SC / 2021)

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

C. caracteriza violência contra a pessoa com deficiência, por preencher 
os requisitos legais.
D. caracteriza violência contra a pessoa com deficiência, pois, apesar 
da Lei nº 13.146/2015 não trazer os requisitos para a sua 
configuração, qualquer conduta negligente configura a violência.
E. não caracteriza violência contra a pessoa com deficiência, pois para 
a configuração dessa conduta específica é necessário que seja 
praticada em local público.

(FCC / TJ-SC / 2021)
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Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Cristina é pessoa com deficiência e estuda em instituição privada de ensino há 
um ano. Ao consultar a Lei nº 13.146/2015, Cristina observa, dentre outras, 
medida concernente ao direito à educação da pessoa com deficiência, qual 
seja, a inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de 
educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa 
com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. A propósito do 
tema, a citada medida é
A. facultativa tanto para as instituições públicas de ensino, quanto para as 
instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino; no entanto, 
caso adotada, admite a cobrança de valor adicional para o cumprimento da 
determinação.

(FCC / TJ-SC / 2021)

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

B. vedada para qualquer instituição de ensino, por caracterizar conduta 
discriminatória dos direitos da pessoa com deficiência.
C. obrigatória tanto para as instituições públicas de ensino, quanto para as 
instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, sendo 
admitida na hipótese a cobrança de valor adicional para o cumprimento 
dessa determinação.
D. obrigatória para as instituições públicas de ensino e facultativa para as 
instituições privadas, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de 
qualquer natureza para o cumprimento dessa determinação.

(FCC / TJ-SC / 2021)
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Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

E. obrigatória tanto para as instituições públicas de ensino, quanto 
para as instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de 
ensino, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer 
natureza para o cumprimento dessa determinação.

(FCC / TJ-SC / 2021)

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

À pessoa com deficiência é assegurado, conforme previsão expressa 
do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), o direito

A. à permanência de um acompanhante em tempo integral durante 
período de internação, devendo a instituição de saúde proporcionar 
condições adequadas para acomodá-lo.
B. a benefício previdenciário de pelo menos meio salário-mínimo nas 
deficiências transitórias e um salário-mínimo nas deficiências 
permanentes.

(FCC / DPE-AM / 2019)
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Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

C. a bolsas de estudo subsidiadas em universidades privadas e à 
reserva de 5% das vagas em universidades públicas, sem prejuízo da 
aferição de critérios mínimos de mérito acadêmico.
D. de redução de até um terço da pena para o preso com deficiência 
que cumpra pena privativa de liberdade em local sem acessibilidade.
E. à prioridade no recebimento de precatórios e na tramitação de 
processos judiciais e administrativos em que seja requerente ou 
interessado.

(FCC / DPE-AM / 2019)

LEI N. 10.741/2003 

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DO IDOSO.

Prof. Géssica Ehle
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Revisão de Véspera
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Considerações Introdutórias

Revisão de Véspera
Prof. Géssica Ehle

Segundo dispõe expressamente o Estatuto do Idoso, o envelhecimento é

A. um fenômeno social complexo e o idoso, objeto da tutela estatal.
B. um fato social que demanda a custódia e a proteção jurídica do idoso.
C. uma condição etária delimitada, geradora dos efeitos jurídicos nele 
expressos.
D. um fator de vulnerabilidade tutelado pelo direito à proteção especial.
E. um direito personalíssimo e a sua proteção, um direito social.

(FCC / DPE-AM / 2021) 
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Revisão de Véspera
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De acordo com o Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003), é assegurado, nos 
termos da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), benefício mensal de

A. um quarto do salário-mínimo aos idosos, a partir de 60 anos, que não 
possuam meios para prover sua subsistência, ainda que possam tê-la 
provida por sua família.
B. um salário-mínimo aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuam 
meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família.

(FCC / TJ-AL / 2019) 

Revisão de Véspera
Prof. Géssica Ehle

C. um salário-mínimo aos idosos, a partir de 65 anos, que não 
possuam meios para prover sua subsistência, ainda que possam tê-la 
provida por sua família.
D. até cinco salários-mínimos aos idosos, a partir de 60 anos, que 
não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la 
provida por sua família.
E. um quarto do salário-mínimo aos idosos, a partir de 70 anos, que 
não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la 
provida por sua família.

(FCC / TJ-AL / 2019) 
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(FCC / AL-AP / 2020) 

O Estatuto do Idoso é uma lei destinada a regulamentar os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos que vivem no 
Brasil. Nela, há a previsão de determinadas ações que são configuradas como 
infração administrativa e que compreendem
A. a discriminação da pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a 
operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por 
qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, 
por motivo de idade.
B. o abandono do idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa 
permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, 
quando obrigado por lei ou mandado.

Revisão de Véspera
Prof. Géssica Ehle

C. o ato do profissional de saúde ou o responsável por estabelecimento de 
saúde ou instituição de longa permanência deixar de comunicar à 
autoridade competente os casos de crimes contra idoso de que tiver 
conhecimento.
D. a retenção do cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, 
proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com 
objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida.
E. a exibição ou veiculação, por qualquer meio de comunicação, de 
informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso.

(FCC / AL-AP / 2020) 
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LEGISLAÇÃO CIVIL ESPECIAL
E DIREITO CIVIL
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - SEFAZ-SC – Analista da Receita Estadual – 2021) A vigência e os
conflitos entre as leis, no tempo, são disciplinados pela chamada Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942).
De acordo com esse diploma, a lei nova que estabeleça disposições
gerais ou especiais a par das já existentes

(A) revoga ou, alternativamente, apenas modifica a lei anterior.

(B) não modifica nem revoga a lei anterior.

(C) revoga e modifica a lei anterior.

(D) revoga, mas não modifica a lei anterior.

(E) não revoga, mas modifica a lei anterior.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - Prefeitura de Caruaru - PE - Procurador do Município- 2018) No
tocante à Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro,

(A) a repristinação normativa é regra geral.

(B) as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.

(C) a lei começa a vigorar imediatamente após sua publicação oficial, salvo
disposição contrária.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) a lei posterior revoga a anterior somente se for com ela incompatível
ou quando expressamente o declare.

(E) toda lei nacional destina-se à vigência indeterminada, vigorando até
que outra a modifique ou revogue, não se admitindo a edição de leis
temporárias, em razão de sua natureza geral e abstrata.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC/TRF-3 – 2019) Ricardo, maior de 16 anos, não consegue, por causa 
permanente, exprimir sua vontade. Nesse caso, de acordo com o Código 
Civil, Ricardo:

a) é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 
não correndo contra ele a prescrição.

b) é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 
mas contra ele corre a prescrição.

c) é incapaz, rela vamente a certos atos ou à maneira de os exercer, não 
correndo contra ele a prescrição.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) é incapaz, rela vamente a certos atos ou à maneira de os exercer, mas 
contra ele corre a prescrição.

e) não é incapaz, absoluta ou relativamente, mas contra ele não corre a 
prescrição.

 

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - TJ-MA - Analista Judiciário – Direito – 2019) Em relação aos
direitos da personalidade, é correto afirmar:

(A) Ninguém pode ser constrangido a submeter-se a tratamento médico
ou a intervenção cirúrgica, salvo se encontrar-se com risco de vida.

(B) É válida, com objetivo científico, apenas, a disposição gratuita do
próprio corpo, desde que no todo, para depois da morte.

(C) Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio
corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou
contrariar os bons costumes.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) Como regra, os direitos da personalidade são irrenunciáveis mas
transmissíveis, podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

(E) Quando se tratar de morto, lesões a direito da personalidade podem
ser reclamadas, pleiteando-se perdas e danos, pelo cônjuge sobrevivente
ou por qualquer parente até o segundo grau.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - SEFAZ-SC – Analista da Receita Estadual – 2021) De acordo com o
Código Civil, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado
começa com a

(A) publicação, no Diário Oficial, da autorização ou aprovação do Poder
Executivo para o seu funcionamento, nos casos em que uma coisa ou
outra seja necessária.

(B) inscrição do seu ato constitutivo no respectivo registro,
independentemente, em qualquer caso, de prévia autorização ou
aprovação do Poder Executivo.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),
precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder
Executivo.

(D) inscrição do seu ato constitutivo no respectivo registro, precedida,
quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo.

(E) sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),
independentemente, em qualquer caso, de prévia autorização ou
aprovação do Poder Executivo.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - TRT - 6ª Região (PE) - Analista Judiciário - Oficial de Justiça
Avaliador Federal- 2018) Em relação aos bens,

a) os materiais destinados a alguma construção, mesmo que ainda não
empregados, já são considerados imóveis em razão de sua finalidade.

b) consideram-se imóveis para os efeitos legais o direito à sucessão
aberta.

c) são consumíveis os bens móveis que podem substituir-se por outros da
mesma espécie, qualidade e quantidade.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) os naturalmente divisíveis conservam sua divisibilidade em qualquer 
situação, nada obstante a lei ou a vontade das partes em sentido 
contrário. 

e) os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal como regra 
abrangem as pertenças, salvo disposição da lei ou do contrato em sentido 
diverso.

 

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - TJ-MA - Analista Judiciário – Direito – 2019) Em relação aos 
negócios jurídicos, é correto afirmar: 

a) Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, 
enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele 
visa. 

b) Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se 
ampliativamente. 

c) Os poderes de representação conferem-se exclusivamente por lei. 
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) Em qualquer hipótese, a manifestação de vontade não subsiste se o seu
autor houver feito a reserva mental de não querer o que manifestou.

e) Como regra geral, o silêncio importa anuência, sendo ou não necessária
a declaração de vontade expressa.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - SANASA Campinas - Analista Administrativo - Serviços Jurídicos-
2019) É nulo o ato jurídico: I. Quando praticado por pessoa
relativamente incapaz. II. Quando for ilícito seu objeto. III. Quando não
revestir a forma prescrita em lei. IV. Por vício resultante de coação. Está
correto o que consta APENAS de

a) I e IV.

b) I e II.

c) III e IV.

d) II e III.

e) I, II e III.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TRF - 4ª REGIÃO – 2019) Comete abuso de direito o titular de um
direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos
pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Para o Código Civil, o abuso de direito constitui ato

a) lícito, mas que dá causa ao dever de indenizar.

b) lícito, mas que não produz efeitos.

c) ilícito, que dá causa ao dever de indenizar.

d) ilícito, mas que não dá causa ao dever de indenizar.

e) ilícito, porém plenamente válido e eficaz.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - TJ-MA - Analista Judiciário – Direito – 2019) Em relação à 
prescrição, considere: I. Por implicar perda de direito, a renúncia da 
prescrição só pode ser expressa, vedada a renúncia tácita. II. A 
prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a 
quem aproveita. III. Os prazos da prescrição, por se tratar de direitos 
disponíveis, podem ser alterados por acordo das partes. IV. A prescrição 
iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Está 
correto o que consta APENAS em 
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

a) III e IV.

b) I, II e IV.

c) I, II e III.

d) I e III.

e) II e IV.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TRT - 2ª REGIÃO – 2018) A empresa “X”, fabricante de peças
automotivas, contrata o engenheiro de segurança do trabalho Ricardo
para atuar como assistente em uma reclamação trabalhista movida por
três funcionários demitidos da empresa. As partes assinam contrato e
estabelecem a remuneração pelos serviços que serão prestados. Ricardo
conclui o seu trabalho e apresenta o laudo para o qual foi contratado.
Contudo, a empresa “X” deixa de pagar os honorários contratados, no
importe de R$ 8.000,00. Neste caso, concluído o trabalho e inadimplida a
obrigação, a pretensão de Ricardo para cobrança dos seus honorários
prescreve em:
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

a) 5 anos.

b) 1 ano.

c) 3 anos.

d) 10 anos.

e) 4 anos.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC – TJ/AL – Juiz Substituto – 2019) Em contrato de locação não 
residencial de imóvel urbano, no qual nada foi disposto acerca das 
benfeitorias,

A) as benfeitorias necessárias e úteis introduzidas pelo locatário, ainda 
que não autorizadas pelo locador, serão indenizáveis.

B) as benfeitorias introduzidas pelo locatário, sejam elas necessárias, úteis 
ou voluptuárias, ainda que autorizadas pelo locador, serão indenizáveis 
até o limite máximo de três alugueres.

C) as benfeitorias voluptuárias só serão indenizáveis se não puderem ser 
levantadas pelo locatário, finda a locação, sem afetar a estrutura e 
substância do imóvel.

461

462



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

D) as benfeitorias úteis introduzidas pelo locatário, desde que autorizadas
pelo locador, serão indenizáveis e também permitem o exercício do
direito de retenção.

E) as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, se não
autorizadas pelo locador, serão indenizáveis, mas não permitem o
exercício do direito de retenção.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TJ-SC - 2017) Na incorporação imobiliária, a submissão ao regime 
de afetação é

a) facultativo ao incorporador e, por esse regime, o terreno e as acessões 
objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a 
ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e 
cons tuirão patrimônio de afetação, des nado à consecução da 
incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos 
respectivos adquirentes.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

b) obrigatório para os incorporadores e, por esse regime, o terreno e as 
acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e 
direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do 
incorporador e cons tuirão patrimônio de afetação, des nado à 
consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades 
imobiliárias aos respectivos adquirentes

c) obrigatório e considera-se constituído mediante averbação, a qualquer 
tempo, no registro imobiliário, de termo firmado pelo incorporador e a 
averbação não será ́obstada pela existência de ônus reais sobre o imóvel 
objeto de incorporação para garantia de pagamento do preço de sua 
aquisição ou do cumprimento de obrigação de constituir o 
empreendimento.

 

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) obrigatório e tem por finalidade exclusivamente excluir os efeitos da 
falência do incorporador.

e) faculta vo, só́ ficando a ngido o empreendimento por dívidas 
des nadas à consecução da incorporação correspondente e à entrega das 
unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes, exceto no caso de 
falência ou insolvência civil do incorporador, quando os adquirentes das 
unidades serão classificados como credores privilegiados, para 
recebimento de indenização por perdas e danos, caso o empreendimento 
não se concretize. 
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / PGM-São Luís-MA - 2016) Sobre o parcelamento do solo urbano, é
correto afirmar que:

a) gleba ocupada por moradia social desordenadamente não pode ser
objeto de parcelamento.

b) em qualquer parcelamento, os lotes serão de, no mínimo, 100 metros
quadrados.

c) são tipos de parcelamento o loteamento, o remembramento, o
desdobro e o desmembramento.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) o Poder Público municipal poderá indeferir por discricionariedade o 
projeto de loteamento. 

e) é crime contra Administração Pública, com pena de reclusão, lotear sem 
as devidas autorizações municipais.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TCM-GO - 2015) A propósito dos institutos jurídicos e políticos 
previstos como instrumentos da política urbana pelo Estatuto da Cidade,

a) os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de 
construir e de alteração de uso serão aplicados exclusivamente para 
regularização fundiária e execução de programas e projetos habitacionais 
de interesse social

b) a transferência do direito de construir confere autorização ao 
proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro 
local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto 
no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, mediante 
contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.

 

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) o direito à usucapião especial de imóvel urbano poderá ser reconhecido
ao herdeiro legítimo do possuidor, ainda que não resida no imóvel por
ocasião da abertura da sucessão.

d) o direito de superfície abrange exclusivamente o direito de utilizar o
solo e o espaço aéreo relativo ao terreno.

e) no exercício do direito de preempção o Município poderá adquirir o
imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na
proposta apresentada pelo terceiro interessado na compra, se este for
inferior àquele, apenas na hipótese de alienação a terceiro processada em
condições diversas da proposta.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TJ-CE - 2015) Nos contratos de financiamento, por instituição 
financeira, com alienação fiduciária em garantia de bem móvel, não 
sendo paga a dívida, o credor

a) poderá promover ação de busca e apreensão do bem, 
independentemente de notificação prévia do devedor ou de protesto do 
título, porque a mora se configura pela falta de pagamento no respectivo 
termo.

b) poderá promover ação de busca e apreensão do bem, que terá de ser 
vendido judicialmente para satisfação de seu crédito.

c) poderá promover ação de busca e apreensão do bem e deverá vendê-lo 
para satisfazer seu crédito. 

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) só poderá cobrar a dívida, porque, desde a edição da súmula vinculante 
nº 25 do Supremo Tribunal Federal, não poderá ocorrer a prisão do 
fiduciante, que é considerado depositário, se o bem não for encontrado.

e) poderá promover ação de busca e apreensão do bem alienado e, 
alternativamente, vendê-lo para satisfazer seu crédito ou consolidar 
definitivamente o domínio em seu patrimônio, a título de pagamento.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TJ-RR - 2015) Comparando-se as garantias decorrentes da
alienação fiduciária de bem imóvel e da hipoteca, pode-se afirmar que,
na alienação fiduciária,

a) o fiduciário transfere a propriedade resolúvel ao fiduciante, enquanto
na hipoteca a propriedade não é transferida ao credor, mas apenas sujeita
o imóvel por vínculo real ao cumprimento da obrigação, atribuindo ao
credor título de preferência e direito de sequela.

b) o credor pode, uma vez consolidada a propriedade em seu nome,
mantê-la em seu patrimônio, para quitação da dívida, sem necessidade de
promover-lhe a alienação, enquanto na hipoteca é vedado o pacto
comissório.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) o fiduciante transfere a propriedade resolúvel ao fiduciário, enquanto 
na hipoteca a propriedade não é transferida ao credor, mas apenas sujeita 
o imóvel por vínculo real ao cumprimento da obrigação, atribuindo ao 
credor título de preferência e direito de sequela. 

d) o credor não pode, depois de consolidada a propriedade em seu nome, 
mantê-la em seu patrimônio para quitar a dívida, devendo promover-lhe o 
público leilão, enquanto na hipoteca, salvo disposição em contrário no 
contrato, o credor pode ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for 
paga no vencimento. 

e) não pode ser credora, titular dessa garantia, pessoa física, porque ela só 
é atribuível às entidades que operam no SFI, enquanto na hipoteca o 
credor pode ser qualquer pessoa física capaz ou pessoa jurídica. 
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TJ-CE - 2015) Apresentado título para registro, o oficial do registro 
de imóveis, entendendo que há exigência a ser satisfeita, indica-la-á por 
escrito, mas, não se conformando o apresentante ou não podendo 
satisfazê-la, será o título

a) imediatamente submetido ao juiz competente que, ouvidos o 
apresentante e demais interessados bem como o representante do 
Ministério Público, proferirá sentença, sujeita a coisa julgada material.

b) remetido ao juízo competente, a seu requerimento e com a declaração 
de dúvida, para dirimi-la, cuja decisão tem natureza administrativa e não 
impede o uso de processo contencioso.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) remetido ao juízo competente, a seu requerimento, perante o qual
deverá requerer a declaração de não existir exigência a ser cumprida, mas
a improcedência do pedido não impedirá o uso de processo contencioso.

d) devolvido ao apresentante, que terá de suscitar ao juiz competente
dúvida inversa.

e) retido no cartório, até que outro seja apresentado livre de vício, ou
incorreção ou imperfeição.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / DPE-PR - 2017) A respeito dos direitos fundamentais e dos direitos 
de personalidade, considere:

I. A vida privada da pessoa natural é inviolável. Logo, a exposição da vida 
do homem público, ainda que se trate de notícia verdadeira e útil 
vinculada a seu papel social, representa violação do direito à privacidade, 
na medida em que os direitos da personalidade são irrenunciáveis. 

II. A imutabilidade do nome é princípio de ordem pública que visa garantir 
segurança nas relações jurídicas nas esferas pública e privada. Por esta 
razão, o STJ possui jurisprudência dominante no sentido de que não é 
possível o cônjuge acrescer o nome de família do outro após a celebração 
do matrimônio. 

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

III. Desde que gratuita e realizada por pessoa capaz, é lícita a doação de 
tecidos, de órgãos e de partes do corpo vivo para transplante em qualquer 
pessoa, desde que mediante autorização judicial, ressalvado se o 
beneficiário for cônjuge ou qualquer parente consanguíneo até o quarto 
grau, quando, então, basta autorização, preferencialmente por escrito e 
diante de testemunhas, indicando especificamente o objeto de retirada, 
prescindindo de intervenção judicial. 
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

IV. O Código Civil dispõe que ninguém poderá ser constrangido a 
submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção 
cirúrgica. Logo, é juridicamente inválido o termo de consentimento 
informado, subscrito por paciente plenamente capaz, quando o 
procedimento médico tiver risco de gerar seu óbito, ainda que tenha 
havido efetivo compartilhamento de informações e a corresponsabilidade 
na tomada de decisão.

Está correto o que se afirma APENAS em: 

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

a) II e IV.

b) III.

c) IV.

d) I e IV.

e) I, II e III.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / ALE-SE - 2018) A Lei nº. 2 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que 
altera, atualiza e consolida a legislação de direitos autorais e dá outras 
providências, determina:

A) É considerado coautor inclusive quem simplesmente auxiliou o autor na 
produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, 
bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por 
qualquer meio.

B) Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens imóveis.

C) Dentre outros, são objeto de proteção como direitos autorais os 
esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

D) Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção 
assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil. 

E) A proteção aos direitos de que trata a Lei depende de registro em órgão 
competente.

481

482



@COMENDADORSOUSA

CONTATO

OBRIGADO

Prof. Paulo H M Sousa

483

484



Direito Empresarial
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EMPRESA E EMPRESÁRIO

Prof. Cadu Carrilho

Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

(FCC - Auditor Fiscal/SEF SC/2018) 
Em relação ao conceito de empresa e no tocante ao empresário, é correto afirmar:
a) Também se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza 
científica, literária ou artística, constituindo ou não, esse exercício profissional, 
elemento de empresa.
b) Por exercício profissional da atividade econômica, elemento que integra o núcleo 
do conceito de empresa, há que se entender a exploração de atividade com finalidade 
lucrativa.
c) É facultativa a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis 
da respectiva sede, antes do início de suas atividades.
d) A lei assegurará tratamento igualitário ao empresário rural e ao pequeno 
empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.
e) Os profissionais liberais são considerados empresários, já que, como regra, exercem 
atividade remuneratória e visam ao lucro em seu mister.
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Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
Art. 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao
empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí
decorrentes.
Gabarito: B

Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

(FCC - Auditor Fiscal/SEF SC/2018)
Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes
exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Nessa hipótese,
a) precederá autorização judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como
da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais,
tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por
terceiros.
b) não há necessidade de autorização judicial, bastando a representação ou assistência regular, por
conta e risco do representante legal do incapaz no tocante às relações jurídicas da empresa com
terceiros e em face dos demais sócios.
c) há necessidade de autorização judicial, que uma vez concedida será irrevogável, após exame das
circunstâncias e dos riscos da empresa em continuá-la, ouvidos os representantes legais do incapaz e
sem prejuízo dos direitos de terceiros.
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Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

d) precederá autorização judicial, passível de revogação eventual, após exame das circunstâncias, 
conveniência e riscos da continuação da empresa, ouvidos os representantes legais do incapaz e com 
prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros.
e) em regra, não haverá necessidade de autorização judicial, salvo se terceiros a pleitearem, bastando 
a administração da empresa pelos representantes legais do incapaz, com ratificação oportuna de seus 
atos pelos demais diretores e sócios da empresa.

Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Art. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido,
continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo
autor de herança.
§ 1o Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial, após exame das
circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la,
podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou
representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos
por terceiros.
§ 2o Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía, ao
tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo
tais fatos constar do alvará que conceder a autorização.
Gabarito: A
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Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

(FCC/TRT-23/Juiz/2015)
Antônio é empresário individual, como tal inscrito no Registro de Empresas e no CNPJ
há mais de dez anos. Com exceção daqueles legalmente impenhoráveis, respondem
pelas dívidas contraídas por Antônio no exercício da atividade empresarial
a) somente os seus bens afetados à atividade empresarial, mas limitadamente ao valor
do capital da empresa.
b) todos os seus bens, inclusive os não afetados à atividade empresarial, desde que
deferida judicialmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
c) todos os seus bens.
d) todos os seus bens, mas limitadamente ao valor do capital da empresa.
e) somente os seus bens afetados à atividade empresarial.

Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

O empresário individual responde com todos os bens pessoais perante as obrigações 
da empresa. Claro que, primeiramente, buscam-se os bens afetos à atividade, mas 
esgotados esses, os credores podem alcançar os bens pessoas do empresário 
individual, pois esse responde ilimitadamente com todos os seus bens. Não há que se 
falar em desconsideração da personalidade jurídica, pois esse instituo aplica-se às 
sociedades e nem há que se cogitar a limitação pelo capital social, pois não se aplica 
esse limite ao empresário individual.
Gabarito: C
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ESTABELECIMENTO

Prof. Cadu Carrilho

Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

(FCC/Defensor/AP/2018)
Quanto ao estabelecimento:
a) Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência
ao adquirente nos cinco anos subsequentes à transferência; no caso de arrendamento ou usufruto
do estabelecimento essa proibição persistirá durante o prazo do contrato.
b) Os contratos que tenham por objeto a alienação, o usufruto ou o arrendamento do
estabelecimento produzirão efeitos imediatos em relação a terceiros, pela presunção de
publicidade deles decorrente.
c) Seja qual for a situação patrimonial do passivo do alienante, a eficácia da alienação do
estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes,
necessariamente expresso, em trinta dias a partir de sua notificação.
d) O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à
transferência, contabilizados ou não, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado
pelo prazo de um ano.
e) A transferência do estabelecimento sempre importará a sub-rogação do adquirente nos
contratos estipulados para exploração do estabelecimento tendo ou não caráter pessoal, facultado
aos terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da publicação da transferência.
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Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode 
fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência.
Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição 
prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato.
Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do 
estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da 
inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas 
Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.
Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a 
eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou 
do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua 
notificação.

Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos 
anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor 
primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos 
vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.
Art. 1.148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do 
adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem 
caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da 
publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a 
responsabilidade do alienante.
Gabarito: A
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SOCIEDADES

Prof. Cadu Carrilho

Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

(FCC/Defensor/AM/2018)     
No tocante às disposições gerais das sociedades e à sociedade em comum, é correto afirmar 
que
a) os bens sociais na sociedade em comum como regra não respondem pelos atos de gestão 
praticados por qualquer dos sócios, dada sua natureza de sociedade não personificada.
b) a sociedade adquire personalidade jurídica com o início de suas atividades empresárias, 
ainda que pendentes de registro seus atos constitutivos.
c) independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade de responsabilidade 
limitada; e são sociedades civis as cooperativas.
d) a sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e seja 
constituída, ou transformada, de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, 
observadas as formalidades legais, requerer inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis da sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada, para todos os efeitos, 
à sociedade empresária.
e) na sociedade em comum, todos os sócios respondem subsidiária e limitadamente pelas 
obrigações sociais, respeitado o benefício de ordem àquele que contratou em seu nome.
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Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Art. 989. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto 
expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer.
Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, 
dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).
Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício 
de atividade própria de empresário sujeito a registro ( art. 967 ); e, simples, as demais.
Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, 
simples, a cooperativa.
Art. 984. A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e seja 
constituída, ou transformada, de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as 
formalidades do art. 968, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da sua sede, caso 
em que, depois de inscrita, ficará equiparada, para todos os efeitos, à sociedade empresária.
Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do 
benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade
Gabarito: D

Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

(FCC/Defensor/AP/2018)     
Cleber e Maurício estabelecem uma sociedade, mas os atos constitutivos dessa 
sociedade, embora elaborados e subscritos pelos interessados, não foram levados a 
registro. Maurício realizou contrato com terceiro em nome da sociedade, sem que 
Cleber tenha participado da negociação. Nesta situação, 
a) somente Maurício tem responsabilidade pelas obrigações contraídas e não tem 
direito ao benefício de ordem. 
b) somente Maurício tem responsabilidade pelas obrigações contraídas, mas é lhe 
assegurado o benefício de ordem. 
c) ambos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações contraídas, 
mas somente Maurício está excluído do benefício de ordem. 
d) ambos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais e 
ambos têm assegurado o benefício de ordem. 
e) ambos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, 
mas nenhum deles tem assegurado o benefício de ordem.
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Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações 
sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou 
pela sociedade.
Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da 
sociedade, senão depois de executados os bens sociais.
Gabarito: C

Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

(FCC/Auditor Fiscal/São Luís - MA/2018)     
Nas sociedades não personificadas,
a) os bens sociais, nas sociedades em comum, respondem pelos atos de gestão 
praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que 
somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer.
b) na sociedade em comum, os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, podem 
provar a existência da sociedade por todos os meios de prova admitidos em direito, 
mas os terceiros só podem prová-la por escrito.
c) a constituição da sociedade em conta de participação independe de formalidade, 
mas só pode provar-se documentalmente.
d) o contrato social da sociedade em conta de participação produz efeito somente 
entre os sócios, mas a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro 
confere personalidade jurídica à sociedade.
e) na sociedade em conta de participação, como regra o sócio ostensivo pode admitir 
livremente novo sócio sem anuência expressa dos demais, por ser quem exerce a 
atividade constitutiva do objeto social.
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Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Art. 989. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos 
sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o 
terceiro que o conheça ou deva conhecer.
Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem 
provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer 
formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual 
inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à 
sociedade
Art. 995. Salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio 
sem o consentimento expresso dos demais
Gabarito: A

Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

(FCC/TCM-RJ/Auditor/2015)  
As sociedades empresárias personificadas adquirem personalidade jurídica com a 
a) celebração, por instrumento público, do seu contrato ou estatuto social. 
b) inscrição do seu ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
c) sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
d) inscrição do seu ato constitutivo no Registro Público de Empresas Mercantis, 
precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. 
e) publicação, na imprensa oficial, da sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ).
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Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

a) Incorreta – A celebração do contrato não faz adquirir a personalidade jurídica e sim uma relação 
entre os sócios que assinaram o contrato. 
b) Incorreta – A sociedade empresária tem que fazer a inscrição do seu contrato no Registro Público de 
Empresas Mercantis e não no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
c) Incorreta – O cadastro no CNPJ é a regularização perante a Receita Federal que é um obrigação 
acessória a ser feita após a inscrição na junta e não configura o início da personalidade jurídica. 
d) Correta – A inscrição dos atos de constituição, contrato social, no Registro Público de Empresas 
Mercantis que é a Junta Comercial. Há alguns tipos de sociedade que só podem existir com autorização 
do Poder Executivo, e essa autorização deve ser concedida antes do registro. 
Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da 
lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150). 
e) Incorreta – Não há necessidade de publicação no Diário Oficial do contrato social. E o CNPJ é uma 
obrigação acessória que só é feita depois do registro na junta.
Gabarito: D

TÍTULOS DE CRÉDITO

Prof. Cadu Carrilho
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Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

(FCC/Procurador/MANAUSPREV/2021)  
De acordo com as normas do Código Civil a respeito dos títulos de crédito, é válido o 
aval prestado mediante a simples assinatura do avalista no
A) verso ou no anverso do título, independentemente, em ambos os casos, de 
qualquer outra indicação, admitido o aval parcial somente se houver menção expressa 
à parcela do crédito avalizada.
B) verso ou no anverso do título, independentemente, em ambos os casos, de 
qualquer outra indicação, sendo vedado o aval parcial.
C) anverso do título, sendo vedado o aval parcial.
D) anverso do título, necessariamente, não se admitindo aval no verso do título; além 
disso, deverá indicar se se trata de aval total ou parcial.
E) verso do título, necessariamente, não se admitindo aval no anverso do título; além 
disso, deverá indicar se se trata de aval total ou parcial.

Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Art. 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título.
§ 1º Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples 
assinatura do avalista.
Art. 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título.
§ 1º Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples 
assinatura do avalista.
Art. 897. O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma 
determinada, pode ser garantido por aval.
Parágrafo único. É vedado o aval parcial. 
Gabarito: C
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Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

(FCC/Defensor/AM/2018)
Em relação aos títulos de crédito, é correto afirmar:
a) O título de crédito, enquanto documento necessário ao exercício do direito literal e
autônomo nele contido, produz efeitos se preenchidos ou não os requisitos legais.
b) Consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a proibitiva de endosso, a
excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, a que dispense a
observância de termos e formalidades prescritas, e a que, além dos limites fixados em
lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações.
c) A omissão de qualquer requisito legal, que tire ao escrito a sua validade como título
de crédito, implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem.
d) Enquanto o título de crédito estiver em circulação, tanto ele poderá ser dado em
garantia e ser objeto de medidas judiciais, como também, em conjunto, os direitos ou
mercadorias que representa.
e) O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma
determinada, não admite garantia por aval, embora possa ser concedido aval parcial.

Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Art. 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele 
contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei"
Art. 890. Consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a proibitiva de endosso, a excludente 
de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, a que dispense a observância de termos e 
formalidade prescritas, e a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e 
obrigações
Art. 888. A omissão de qualquer requisito legal, que tire ao escrito a sua validade como título de 
crédito, não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem
Art. 895. Enquanto o título de crédito estiver em circulação, só ele poderá ser dado em garantia, ou ser 
objeto de medidas judiciais, e não, separadamente, os direitos ou mercadorias que representa
Art. 897. O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode 
ser garantido por aval.
Parágrafo único. É vedado o aval parcial ada – Pode sim um título de crédito ser garantido por aval, só 
não pode aval parcial. 
Gabarito: B
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ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Prof. Cadu Carrilho

Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

(FCC/Promotor/MPE – PB/2018)
Em relação aos contratos empresariais seguintes,
a) no contrato de alienação fiduciária em garantia, o credor fiduciário tem o domínio
resolúvel e a posse indireta da coisa alienada, ficando o devedor fiduciante como
depositário e possuidor direto do bem, que nada impede já pertencesse ao devedor por
ocasião da celebração do contrato.
b) verificada a mora no contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis,
haverá a pronta exigibilidade das prestações vincendas, cabendo ao credor fiduciário
requerer em juízo a reintegração da posse do bem objeto do contrato.
c) a exploração da atividade de faturização de créditos é exclusiva das instituições
financeiras, pois necessita de autorização do Banco Central.
d) os contratos de leasing são restritos a bens móveis, por se tratar de um híbrido de
locação e compra e venda pelo valor residual.
e) o desconto bancário implica a transferência de crédito do descontário ao banco e este
lhe paga o valor correspondente, deduzidos os juros e encargos, sem possibilidade de
endosso em nenhuma hipótese, pelo caráter personalíssimo da operação.
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Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Lei 9.514 de 1997 - Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o 
devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da 
propriedade resolúvel de coisa imóvel.
Súmula STJ - 28. O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já 
integrava o patrimônio do devedor.
Decreto-Lei nº 911/69 - Art. 2o  No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais 
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a 
terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida 
judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o 
preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o 
saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por 
carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido 
aviso seja a do próprio destinatário.
Gabarito: A

Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

(FCC/SEFAZ-PE/JATTE/2015)
Em relação ao contrato mercantil de alienação fiduciária, é correto afirmar:
a) Trata-se de contrato acessório, pois assegura o cumprimento de outro contrato, de
financiamento de bens móveis ou imóveis, pelo qual o credor fiduciário disponibilizou
recursos a serem utilizados na aquisição desses bens.
b) É o contrato em garantia pelo qual o devedor, a fim de garantir o pagamento de
uma dívida, transfere a propriedade de um bem móvel durável ou imóvel, sob
condição suspensiva da integral quitação do débito.
c) O credor fiduciário assume a posse direta do bem dado em garantia, o que será
mantido enquanto o devedor fiduciante estiver em dia com o pagamento.
d) O devedor fiduciante assume a condição de fiel depositário do bem, tanto que
poderá ser preso, civilmente, se referido bem desaparecer por sua culpa.
e) Trata-se de avença solene, a ser realizada necessariamente por meio de
instrumento público e registrada no Cartório de Títulos e Documentos.
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Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

a) Correta – Perfeita definição do que vem a ser o contrato de alienação fiduciária em garantia. É um
contrato instrumental ou acessório de um empréstimo feito pelo banco ao cliente que queira compra
um bem móvel ou imóvel e não tem dinheiro. O banco empresta o dinheiro e passa a ser o proprietário
do bem como forma de garantia do pagamento desse empréstimo.
b) Incorreta – A condição da alienação fiduciária não é suspensiva e sim resolutiva, já que estamos
falando de uma propriedade resolúvel de maneira que com o implemento da condição a propriedade
se resolve nas mãos do devedor.
c) Incorreta - O credor assume a posse indireta do bem e o devedor assume a posse direta do bem
objeto da alienação fiduciária.
d) Incorreta – O devedor não pode ser preso já que não existe mais a possibilidade legal de converter a
busca e apreensão em depósito e mesmo quando havia essa possibilidade, o STF já tinha firmado
entendimento de que não cabe prisão de depositário infiel.
e) Incorreta – Pode ser feito por instrumento público ou particular.
Gabarito: A

ASSUNTOS ESPECÍFICOS
CÉDULA

Prof. Cadu Carrilho
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Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

(FCC/Juiz/TJ – GO/2021)
A Cédula de Crédito Bancário, regulada pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004,
I. é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira fiscalizada pelo
Banco Central, representando promessa de pagamento em dinheiro ou em outros bens móveis ou imóveis,
decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, firmada exclusivamente em moeda nacional.
II. poderá ser emitida sob a forma escritural, por meio do lançamento em sistema eletrônico de
escrituração.
III. será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do
direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela
equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos
na forma pactuada na Cédula.
IV. poderá ser protestada por indicação, desde que o credor apresente declaração de posse da sua única via
negociável, inclusive no caso de protesto parcial.
Está correto o que se afirma APENAS em
A) I e II. B) I, II e III. C) I, II e IV.
D) II, III e IV. E) III e IV.

Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

A Cédula de Crédito Bancário, regulada pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004,
I – Incorreta - Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou
jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa
de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.
§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da
Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação
esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.
§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida
em moeda estrangeira.
II – Correta - Art. 27-A. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida sob a forma escritural, por
meio do lançamento em sistema eletrônico de escrituração.
Parágrafo único. O sistema eletrônico de escrituração de que trata o caput deste artigo será mantido
em instituição financeira ou em outra entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a
atividade de escrituração eletrônica.
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III – Correta - Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos 
essenciais:[...]
§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao 
qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o 
endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, 
poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais 
encargos na forma pactuada na Cédula.

IV – Correta - Art. 41. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser protestada por 
indicação, desde que o credor apresente declaração de posse da sua única via 
negociável, inclusive no caso de protesto parcial.
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