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INTERPRETAÇÃO/ 
SEMÂNTICA

FGV
Prof. Felipe Luccas

Prof. Felipe Luccas

FGV / 2022
Um cartaz de um loteamento dizia: “Se você adquirir um lote de terreno no Campus Inconfidência,
você vai ter como vizinhos as pessoas mais ricas e importantes da cidade! Você pode!” Nesse caso,
o apelo para que o comprador adquira o terreno se centraliza:
A na localização privilegiada;
B nos preços mais acessíveis;
C na facilidade do pagamento;
D na grande dimensão dos lotes;
E no relacionamento social.

Gabarito letra E. 
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FGV / 2022
Uma escritora francesa, falando da felicidade, afirmou que: “A felicidade é uma bola atrás da qual
corremos enquanto rola e que chutamos logo que para”. Com esse pensamento, a escritora quer
dizer-nos que a felicidade humana:
A é um estado transitório em nossas vidas;
B depende de nosso estado de espírito;
C está sempre presente em nossa existência;
D se compara às nossas brincadeiras infantis;
E afasta a infelicidade para bem longe.

Gabarito letra A. 

FGV / 2021
Todas as frases abaixo mostram linguagem figurada; a que mostra uma expansão da figura inicial,
com o emprego de outra expressão figurada, é:
A Felicidade é um lugar onde você pode pousar, mas não pode fazer seu ninho;
B Felicidade é como um beijo: você deve compartilhar para aproveitá-lo;
C Felicidade é uma escrivaninha muito pequena e uma grande cesta de lixo;
D Felicidade é um fluxo de caixa positivo;
E A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido.

Gabarito letra A. 
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FGV / 2022
São famosas no Brasil as frases que os caminhoneiros escrevem nos para-choques ligadas à sua
atividade. A frase abaixo que é desligada dessa profissão é:
A Nas curvas do teu corpo capotei meu coração;
B O beijo é como cigarro: não sustenta, mas vicia;
C Perigo não é cavalo na pista, mas burro na direção;
D Paquere todas as mulheres, mas conserve a sua direita;
E Estepe e mulher é sempre bom ter de reserva.

Gabarito letra B. 

FGV / 2022
O segmento abaixo que exemplifica o tipo de texto denominado instrucional é:
A As regras do condomínio estabelecem que os moradores não poderão manter animais de
estimação nos apartamentos;
B Economize para que, nas próximas férias, possa realizar aquele passeio dos seus sonhos pela
Europa;
C A cidade estava deserta em função do feriado prolongado e a Prefeitura instruiu a população
para que não visitasse os locais de grandes aglomerações;
D Todos estão cientes de que a inflação parece estar de volta, ainda que em índices menores;
E Uma vez aberta a caixa, conserve-se na geladeira, sendo aconselhável o consumo nos 3 ou 4 dias
seguintes.

Gabarito letra E. 
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FGV / 2022
Observe o texto a seguir, de uma campanha publicitária:
Gripol – ajuda a conviver com a gripe Quando você ficar gripado, procure viver bem com ela.
Procure aliviar seu mal-estar com Gripol. É questão de dias e de ficar o melhor possível enquanto a
gripe dure.
O texto da publicidade tem por finalidade:
A mostrar a superioridade de Gripol sobre todos os concorrentes;
B destacar a eficiência do tratamento com Gripol;
C revelar o processo de tratamento utilizado
D convencer o leitor a comprar o medicamento;
E indicar a necessidade de conviver harmoniosamente com as moléstias.

Gabarito letra D. 

FGV / 2022
Parônimos são vocábulos de forma semelhante, mas com distintos significados; assim, são
parônimos os verbos aspirar, expirar, conspirar, inspirar e respirar.
A frase abaixo em que um desses verbos foi empregado em seu significado adequado é:
A Felicidade é alguém para amar, algo para fazer e algo a que conspirar;
B Um sobrinho do coronel indicou-lhe a mulher do Batista; era uma moça de 20 anos, loura, assaz
bonita e digna de inspirar amores;
C Em todo caso, era impossível negá-lo; limitou-se a aplaudi-lo, e, quando a moça entrou em
convalescença, aconselhou os pais que a mandassem para algum arrabalde da cidade, a fim de
expirar ares melhores;
D Não me recorda um só dos argumentos que empreguei, nem talvez interesse conhecê-los, agora
que o século está a respirar; mas a ideia que me ficou deles é que eram irrespondíveis;
E Creio que os próprios espíritos de São Pedro e São Paulo houvessem escolhido aquela senhora
para aspirar os nomes que estão no Credo.

Gabarito letra B. 
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FGV / 2021
A opção em que a passagem do discurso direto para o indireto é feita de forma adequada é:
A Maria acrescentou: “Eu sei agora que meu amigo partirá daqui em dois dias” / Maria acrescentou
que ela sabia então que seu amigo partiria daqui dois dias mais tarde;
B Seu professor lhe disse: “Refaça agora o trabalho” / Seu professor lhe disse que refizesse naquele
momento o trabalho;
C Baixando os olhos, Pedro disse: “É verdade que eu menti ontem” / Baixando os olhos, Pedro
disse que era verdade que ele mentiu no dia anterior;
D O operário confirmou: “Vou receber amanhã tudo o que mereço pelo meu trabalho” / O
operário confirmou que vai receber no dia seguinte tudo o que merece pelo seu trabalho;
E O menino explicou: “Eu estava aqui na sala quando minha irmã caiu e machucou o joelho” / O
menino explicou que estava ali na sala quando a irmã dele tinha caído e tinha machucado o joelho.

Gabarito letra B. 

DIVERSAS

FGV
Prof. Felipe Luccas

Prof. Felipe Luccas
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FGV / 2022
A conjunção E apresenta predominantemente o valor de adição, mas pode mostrar ainda o valor
adversativo (ou concessivo), consequência ou conclusão, finalidade, valor consecutivo, introduzir
uma explicação enfática, iniciar frases de alta intensidade afetiva (= interjeição), facilitar a
passagem de uma ideia a outra. A frase abaixo em que ela mostra valor adversativo, equivalente à
ideia de oposição, é:
A Quando tenho um pouco de dinheiro, compro livros; se sobrar algum, compro roupas e comida;
B Existem duas classes de escritores geniais: os que pensam e os que fazem pensar;
C Vocês sabem o que são os críticos? Gente que fracassou na literatura e na arte;
D Clássico é um livro que as pessoas elogiam e não leem;
E Pinta-se com o coração e a cabeça mais do que com as mãos.

Gabarito letra D. 

FGV: A Polícia Militar chegou e o bandido ficou com medo
O meliante foi preso e encaminhado para a delegacia
A rotina é sempre a mesma: tomo café e lavo a louça.
Vesti a camisa e pus a gravata

FGV / 2022
A conjunção MAS aparece em muitas frases portuguesas, indicando uma contradição entre o
conteúdo da primeira afirmação e o da segunda. A frase abaixo em que essa conjunção tem valor
diferente é:
A Tem muito dinheiro, mas é muito infeliz;
B O filme é bom, mas um pouco chato;
C O time jogou bem, mas perdeu
D Ficou triste, mas quem não ficaria...;
E A prova estava fácil, mas obtive nota ruim.

Gabarito letra D. 

FGV: “Ou João ou Carlos será eleito presidente do clube”
“Tu ou os teus filhos vereis a revolução dos espíritos e costumes”
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Portaria n.º 2.100, de 4 de agosto de 2021.

Art. 1º A Secretaria do Tribunal de Justiça tem por finalidade realizar os
serviços auxiliares indispensáveis ao pleno desempenho das atividades
jurisdicionais e administrativas do órgão de cúpula do Poder Judiciário do
Estado.

Art. 2º A Secretaria do Tribunal de Justiça tem a superintendência do
Presidente do Tribunal de Justiça.

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno

Art. 2º A Secretaria do Tribunal de Justiça tem a superintendência do
Presidente do Tribunal de Justiça.

Parágrafo único. O Vice-Presidente auxiliará na supervisão e fiscalização dos
serviços da Secretaria do Tribunal.

Art. 3º Integram a Secretaria do Tribunal de Justiça:
I – Presidência;
II – Vice-Presidência;
III - Corregedoria-Geral de Justiça;
IV - Conselho Superior da Magistratura.

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno
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Art. 4º A Presidência do Tribunal de Justiça, exercida pelo Presidente, possui a
seguinte estrutura:

I - Gabinete da Presidência;
II - Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência I;
III - Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência II;
IV - Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência III;
V - Assessoria Jurídico-Legislativa;
VI - Assessoria de Planejamento;
VII - Assessoria de Cerimonial;
VIII - Auditoria Interna;
IX - Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul – EJUD/MS;

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno

Art. 4º A Presidência do Tribunal de Justiça, exercida pelo Presidente, possui a
seguinte estrutura:

X - Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos;
XI - Coordenadoria-Geral de Segurança Institucional;
XII - Coordenadoria da Infância e da Juventude;
XIII - Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar;
XIV – Direção-Geral;
XV - Núcleo Socioambiental;
XVI - Coordenadoria das Varas de Execução de Medidas Socioeducativas –
COVEMS;

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno
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Art. 4º A Presidência do Tribunal de Justiça, exercida pelo Presidente, possui a
seguinte estrutura:

XVII - Coordenadoria das Varas de Execução Penal – COVEP;
XVIII – Núcleo de Acessibilidade e Inclusão;
XIX – Assessoria de Segurança da Informação. (Acrescentado pelo art. 1º da
Portaria n.º 2.288, de 4.3.2022 – DJMS n.º 4909, de 11.3.2022.)

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno

CAPÍTULO IV DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Art. 17. A Corregedoria-Geral de Justiça, exercida pelo Corregedor-Geral de
Justiça, possui a seguinte estrutura:

I - Gabinete da Corregedoria-Geral de Justiça;
II - Gabinete do Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça I;
III - Gabinete do Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça II;
IV - Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE);
V - Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça.

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno
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§ 1º Integra o Gabinete da Corregedoria-Geral de Justiça:

I - Assessoria Jurídico-Administrativa;

II - Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (CEJAI/MS);

III – Comissão de Alienação de Bens Apreendidos em Procedimentos Penais;

IV - Núcleo de Monitoramento Judicial Eletrônico (NUMOJE).

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno

§ 2º A Comissão de Alienação de Bens Apreendidos em Procedimentos Penais
fica subordinada ao gabinete do Corregedoria-Geral de Justiça e deliberada
junto ao gabinete de um dos Juízes Auxiliares com atuação em todas as
comarcas do Estado.

§ 3º O Núcleo de Monitoramento Judicial Eletrônico (NUMOJE) será utilizado
pela Corregedoria-Geral da Justiça em correições e em todas as situações em
que seja necessária a análise do desempenho das Varas Judiciais do Estado.

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno
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CAPÍTULO V DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Art. 19. O Conselho Superior da Magistratura, presidido pelo Presidente do
Tribunal de Justiça e integrado pelo Vice-Presidente, pelo Corregedor-Geral de
Justiça e pelos dois Desembargadores mais antigos da Corte, possui a seguinte
estrutura:

I - Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais;

II – Ouvidoria;

III - Secretaria da Magistratura.

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno

Art. 20. Os Juízes de Direito Auxiliares da Presidência, da Vice-Presidência e da
Corregedoria-Geral de Justiça compõem o assessoramento direto ao
Presidente, ao Vice-Presidente e ao Corregedor-Geral.

Parágrafo único. Os Assessores Jurídicos e os Analistas Judiciários destacados
para atividade especial de gabinete acompanharão o magistrado designado
para auxiliar a Presidência, a Vice-Presidência e a Corregedoria-Geral de
Justiça

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno
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Seção I Do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais

Art. 21. O Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, presidido pelo
Presidente do Conselho de Supervisão, possui a seguinte estrutura:

I - Gabinete das Turmas Recursais;

II - Assessoria Jurídico-Administrativa;

III - Departamento do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais.

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno

Parágrafo único. O Departamento do Conselho de Supervisão dos Juizados
Especiais compõe-se da:

I - Coordenadoria de Expediente;

II - Coordenadoria de Monitoramento e Estatística;

III - Coordenadoria das Turmas Recursais Mistas;

IV - Coordenadoria de Atermações e Atendimento Judicial.

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno
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Seção II Da Ouvidoria Judiciária

Art. 22. A Ouvidoria Judiciária, dirigida pelo Ouvidor Judiciário, compõe-se do
Departamento Administrativo da Ouvidoria.

Seção III Da Secretaria da Magistratura

Art. 23. A Secretaria da Magistratura, dirigida pelo Diretor de Secretaria,
possui a seguinte estrutura:
I - Assessoria Técnica Especializada;
II - Coordenadoria de Expediente;
III - Departamento Funcional dos Magistrados;

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno

Art. 23. A Secretaria da Magistratura, dirigida pelo Diretor de Secretaria,
possui a seguinte estrutura:

IV - Departamento de Apoio Administrativo;
V - Departamento de Remuneração.

CAPÍTULO VI DA DIREÇÃO-GERAL

Art. 24. A Direção-Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça, dirigida pelo
Diretor-Geral, possui a seguinte estrutura:

I - Gabinete da Direção-Geral;

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno
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CAPÍTULO VI DA DIREÇÃO-GERAL

Art. 24. A Direção-Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça, dirigida pelo
Diretor-Geral, possui a seguinte estrutura:

II - Secretaria de Bens e Serviços;
III - Secretaria de Comunicação;
IV - Secretaria de Finanças;
V - Secretaria de Gestão de Pessoas;
VI - Secretaria de Obras;
VII - Secretaria de Tecnologia da Informação;
VIII - Secretaria Judiciária;

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno

Art. 24. A Direção-Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça, dirigida pelo
Diretor-Geral, possui a seguinte estrutura:

II - Secretaria de Bens e Serviços;
III - Secretaria de Comunicação;
IV - Secretaria de Finanças;
V - Secretaria de Gestão de Pessoas;
VI - Secretaria de Obras;
VII - Secretaria de Tecnologia da Informação;
VIII - Secretaria Judiciária;
IX - Secretaria Judiciária de Primeiro Grau.

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno
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Parágrafo único. Funcionará junto ao Gabinete da Direção-Geral da Secretaria
do Tribunal de Justiça, o Serviço de Expediente e o Serviço de Apoio às
Sessões Administrativas do Tribunal Pleno e Órgão Especial.

ANEXO DA PORTARIA N.º 2.100, DE 09 DE JULHO DE 2021.
“MANUAL DE ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL”

TÍTULO I FINALIDADE, ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno

CAPÍTULO I PRESIDÊNCIA

1. GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Prestar assistência direta e imediata ao Presidente e aos Juízes Auxiliares da
Presidência

2. ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA
A Assessoria Jurídico-Legislativa tem a finalidade de prestar serviços de
consulta, apoio judicial, administrativo, executivo e correcional ao Presidente,
Vice-Presidente e ao Corregedor-Geral de Justiça.

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno
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3. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
A Assessoria de Planejamento tem a finalidade de prestar assessoramento
técnico nas atividades relacionadas ao planejamento, à gestão de projetos, e a
análise de dados estatísticos do Poder Judiciário.

4. ASSESSORIA DE CERIMONIAL
A Assessoria de Cerimonial tem por finalidade planejar, orientar e coordenar,
de forma integrada com outros órgãos, eventos e solenidades realizados do
Poder Judiciário com a participação do Presidente do Tribunal de Justiça;
assessorar a Presidência nas questões de cerimonial e dar cumprimento à
representação cívica, social e protocolar da Administração.

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno

5. AUDITORIA INTERNA
A Auditoria Interna tem a finalidade de planejar e realizar auditorias, bem
como prestar consultorias, de modo a auxiliar na concretização dos objetivos
organizacionais, mediante a avaliação da eficácia dos processos de
gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e governança
do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. Sendo vedado à
Auditoria Interna exercer atividades que configuram atos de gestão.

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno
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6. ESCOLA JUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - EJUD/MS
A Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul - EJUD-MS tem por
finalidade promover a formação e o aperfeiçoamento de magistrados, de
servidores e demais colaboradores da justiça, visando ao aprimoramento da
prestação dos serviços jurisdicionais.

7. NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS
O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos tem a
finalidade de desenvolver a Política Judiciária nacional de tratamento
adequado dos conflitos de interesses, assegurando a todos o direito à solução
dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade.

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno

8. COORDENADORIA-GERAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
A Coordenadoria Geral de Segurança Institucional tem a finalidade de dar
suporte operacional à execução dos trabalhos afetos à Comissão Permanente
de Segurança Institucional.

9. COORDENADORIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
A Coordenadoria da Infância e Juventude, instituída por intermédio da
Resolução n.º 38, de 24 de março de 2010, do Egrégio Órgão Especial, ligada
regimentalmente à Presidência do Tribunal de Justiça, tem a finalidade de
assegurar, com prioridade, a aplicação das políticas de atendimento à infância
e à juventude, preconizada pelo artigo 227 da Constituição Federal, bem
como a previsão na Resolução n.º 94/2009, do CNJ.

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno
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10. COORDENADORIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR
A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar tem por finalidade sistematizar, elaborar e executar as políticas
públicas, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, relativas às
mulheres em situação de violência doméstica e familiar, tendo em vista a
previsão do artigo 3º, § 1º, da Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006, quanto
às ações que visam garantir os direitos humanos das mulheres na seara das
relações domésticas e familiares.

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno

10. COORDENADORIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR
A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar tem por finalidade sistematizar, elaborar e executar as políticas
públicas, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, relativas às
mulheres em situação de violência doméstica e familiar, tendo em vista a
previsão do artigo 3º, § 1º, da Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006, quanto
às ações que visam garantir os direitos humanos das mulheres na seara das
relações domésticas e familiares.

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno
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11. NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL
I. Realizar o planejamento, a implementação, o monitoramento e a
atualização do Plano de Logística Sustentável – PLS do PJMS e avaliação de
indicadores de desempenho para o cumprimento da Resolução n° 201, de 3
de março de 2015, do Conselho nacional de Justiça;

12. COORDENADORIA DAS VARAS DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS – COVEMS.
Supervisionar o controle e a fiscalização realizada pelos juízes sobre as
unidades Educacionais de Internação UNEI, e também a sistemática da
regionalização da Execução de Medidas Socioeducativas.

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno

13. COORDENADORIA DAS VARAS DE EXECUÇÃO PENAL (COVEP)
A Coordenadoria das Varas de Execução Penal tem a finalidade de exercer o
efetivo controle e fiscalização do sistema carcerário e sistematizar a
regionalização das Varas de Execução Penal.

14. NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
I. Propor, coordenar e, no que couber, implementar planos, programas,
projetos e ações voltados à promoção de acessibilidade e inclusão, e à oferta
de suporte biopsicossocial e institucional à pessoa com deficiência;

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno
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15. ASSESSORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (Acrescentado pelo art. 1º
da Portaria n.º 2.288, de 4.3.2022 – DJMS n.º 4909, de 11.3.2022.)
I - Atuar como Técnico Especializado em proteção de dados na função de
Encarregado de Dados, conforme a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 -
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);

CAPÍTULO III CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

1. GABINETE DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Prestar assistência direta e imediata ao Corregedor-Geral de Justiça e aos
Juízes Auxiliares da Corregedoria-Geral de Justiça

TJMS - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno

2. SECRETARIA DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA SCGJ.
I. Auxiliar o Corregedor Geral de Justiça e os Juízes Auxiliares na coleta de
informações para criação, extinção e reorganização de unidades judiciais e
extrajudiciais;

CAPÍTULO IV CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
2. OUVIDORIA JUDICIÁRIA A Ouvidoria Judiciária tem como finalidade atuar na
defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos contra atos e omissões
ilegais ou injustos cometidos no âmbito do Poder Judiciário Estadual. Visa o
constante aprimoramento da prestação dos serviços jurisdicionais.

TJMS - Regimento Interno
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CAPÍTULO V DIREÇÃO-GERAL
1. DIREÇÃO-GERAL
A Direção-Geral tem a finalidade assessorar a Presidência e coordenar,
orientar e supervisionar as atividades administrativas da Secretaria do
Tribunal, em nível estratégico, respondendo pela regularidade destas perante
a Administração.

2. SECRETARIA DE BENS E SERVIÇOS
A Secretaria de Bens e Serviços tem a finalidade de planejar, gerenciar,
coordenar e executar as atividades inerentes à gestão dos locais de trabalho,
atividades de apoio, licitações, compras e contratos, controle e
acompanhamento de serviços terceirizados, além de outras atividades
relacionadas à área.
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3. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
A Secretaria de Comunicação tem a finalidade de dar amplo conhecimento à
sociedade das políticas públicas e programas do Poder Judiciário, além de
orientar e desenvolver ações permanentes de ampliação e melhoria dos
processos de comunicação interno e externo, alinhadas ao planejamento
estratégico institucional.

4. SECRETARIA DE FINANÇAS
A Secretaria de Finanças tem a missão de gerenciar a execução das atividades
inerentes à administração financeira, contábil e orçamentária do Poder
Judiciário de Mato Grosso do Sul, de acordo com os objetivos e diretrizes
estabelecidos pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

TJMS  - Regimento Interno
Prof.  Emerson Bruno

TJMS - Regimento Interno

49

50



5. SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
A Secretaria de Gestão de pessoal tem a finalidade de propor e conduzir a
política de gestão de pessoas e, gerenciar e executar as atividades inerentes
aos serviços de pessoal, de desempenho e qualidade de vida no trabalho, e de
alocação e movimentação de pessoas no âmbito do Poder Judiciário do Estado
de Mato Grosso do Sul.

6. SECRETARIA DE OBRAS
A Secretaria de Obras tem a missão de coordenar e executar projetos, obras
de construções, ampliações, reformas e manutenções dos prédios do Poder
Judiciário.
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7. SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A Secretaria de Tecnologia da Informação tem a finalidade de definir e
implementar metodologias, técnicas, ferramentas padrões e recursos de
tecnologia da informação e comunicação.

8. SECRETARIA JUDICIÁRIA
A Secretaria Judiciária tem a finalidade de realizar os serviços auxiliares
necessários ao pleno desempenho das atividades jurisdicionais em segunda
instância.
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9. SECRETARIA JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU
A Secretaria Judiciária de Primeiro Grau instituída pela Lei 4.526, de 8 de maio
de 2014, tem por finalidade centralizar e uniformizar o processamento judicial
no âmbito das serventias de primeira instância.
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Lei nº 3.310, de 14 de dezembro de 2006.

Título I Capítulo Único Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei institui o regime jurídico estatutário dos servidores do Poder
Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º O regime jurídico, para efeito desta Lei, é o conjunto de direitos,
deveres, proibições e responsabilidades estabelecidas com base nos princípios
constitucionais pertinentes e nos preceitos legais e regulamentares que
regem as relações entre o Poder Judiciário e seus servidores.

TJMS  - Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul
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Art. 4º Os cargos públicos são de provimento efetivo ou de provimento em
comissão.

§ 1º Os cargos de provimento efetivo serão organizados em carreira, podendo
ainda constituir carreira isolada, e providos mediante concurso público.

§ 2º Os cargos de provimento em comissão envolvem atribuições de direção,
assessoramento e assistência superior e são de livre provimento, satisfeitos os
requisitos de qualificação fixados em lei ou regulamento, quando cabíveis.
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Art. 5º Função de confiança, de natureza gerencial ou intermediária, é
exercida por servidor ocupante de cargo efetivo e se destina,
obrigatoriamente, às atribuições de chefia de serviços das áreas
administrativas do Poder Judiciário.
§ 1º As funções de confiança são criadas por ato da Presidência, observados
os recursos orçamentários para esse fim.

§ 2º As funções de confiança são privativas:
I - de servidor ocupante de cargo efetivo do quadro de pessoal do Poder
Judiciário;
II - de servidor público ou militar do Estado de Mato Grosso do Sul cedido ao
Poder Judiciário Estadual, com designação e lotação na Coordenadoria de
Segurança Institucional, exclusivamente.
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§ 3º O servidor designado para exercer função de confiança deverá
comprovar, antes de iniciar o exercício das funções correspondentes, o
atendimento dos requisitos concernentes à probidade administrativa
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. (Acrescentado pelo art. 1º da
Lei nº 4.322, de 5.3.2013 – DOMS, de 6.3.2013.)

Art. 6º A classificação dos cargos se dará em conformidade com o plano
correspondente, estabelecido em lei.

Art. 7º É vedado conferir ao servidor atribuições diversas das que integram o
respectivo cargo.
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Art. 8º É proibida a prestação de serviço gratuito, salvo os casos previstos em
lei.

Título II Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição
Capítulo I Do Provimento
Seção I Disposições Gerais

Art. 9º Provimento é o ato pelo qual se efetua o preenchimento do cargo
público, com a designação do seu titular, e se dará pela nomeação, pela posse
e pelo exercício.
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Art. 10. São requisitos básicos para o ingresso no serviço público:

I - a nacionalidade brasileira ou a estrangeira, na forma da lei;
II - o gozo dos direitos políticos;
III - a quitação com as obrigações militar e eleitoral;
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V - idade mínima de dezoito anos;
VI - aptidão física e mental;

Parágrafo único. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de
outros requisitos estabelecidos em lei.
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Art. 10. São requisitos básicos para o ingresso no serviço público:

I - a nacionalidade brasileira ou a estrangeira, na forma da lei;
II - o gozo dos direitos políticos;
III - a quitação com as obrigações militar e eleitoral;
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V - idade mínima de dezoito anos;
VI - aptidão física e mental;

Parágrafo único. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de
outros requisitos estabelecidos em lei.
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Art. 13. São formas de provimento de cargo público:
I - nomeação;
II - readaptação;
III - reversão;
IV - aproveitamento;
V - reintegração;
VI - recondução.

Seção II Da Nomeação
Art. 14. A nomeação é o ato de provimento do cargo público que consiste no
chamamento de alguém para a posse e para o exercício.
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Seção III Do Concurso

Art. 17. O concurso é o meio técnico colocado à disposição da Administração
Pública para se obter moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço e
para propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos
requisitos da Lei.

Art. 18. O concurso público, que será de provas ou de provas e títulos, terá
validade de até dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual
período.
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Seção IV Da Posse

Art. 19. Posse decorre da nomeação e se constitui no ato expresso de
aceitação das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo,
com o compromisso de desempenhá-lo com probidade e obediência às
normas legais e regulamentares, formalizado com a assinatura do termo pela
autoridade competente e pelo empossado.

§ 1º A posse ocorrerá no prazo de trinta dias, contados da publicação da
nomeação, prorrogável por mais quinze dias, a requerimento do interessado e
a juízo da Administração. (Alterado pelo art. 1º da Lei nº 5.256, de 20.9.2018 –
DOMS, de 21.9.2018.)
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Seção V Do Exercício

Art. 24. O exercício decorre da posse e marca o momento em que o servidor
passa a desempenhar legalmente as atribuições de seu cargo e adquire direito
à retribuição pecuniária correspondente.

Seção VII Do Estágio Probatório

Art. 33. O estágio probatório é o período de exercício em que o servidor
efetivo ficará sob observação e a Administração apurará a conveniência ou
não de sua permanência no serviço público.
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Art. 34. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três
anos, durante o qual sua aptidão e sua capacidade serão objeto de avaliação
para o desempenho do cargo, observados os seguintes requisitos:

I - assiduidade e pontualidade;
II - disciplina;
III - aptidão;
IV - eficiência;
V - dedicação.
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Seção XII Da Reintegração
Art. 51. Reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente
ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou
judicial, com ressarcimento de todos os direitos e vantagens.

Seção XIII Da Recondução
Art. 53. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente
ocupado no âmbito do Poder Judiciário.
§ 1º A recondução decorrerá de:
I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;
II - reintegração do anterior ocupante.
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Capítulo II Das Penalidades e de Sua Aplicação

Art. 178. São penas disciplinares:
I - advertência;
II - suspensão;
III - demissão;
IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
V - destituição de cargo em comissão ou de função comissionada

TJMS  - Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul
Prof.  Emerson Bruno

Estatuto dos Servidores do TJMS

Art. 180. A pena de advertência será aplicada por escrito, nos casos de
indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres funcionais.

Art. 181. A pena de suspensão, que não excederá noventa dias, será aplicada
em casos de:

I - falta grave;

II - reincidência em falta já punida com advertência;

III - desrespeito a proibição, que, pela sua natureza, não ensejar a pena de
demissão.
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Art. 182. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros
cancelados, após decurso de três e de cinco anos de efetivo exercício,
respectivamente, contados da data da decisão final da pena aplicada, se o
servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.

Parágrafo único. O cancelamento depende de requerimento do interessado e
de autorização do Presidente do Tribunal de Justiça.

Art. 183. A pena de demissão acarretam a incompatibilidade para nova
investidura em cargo efetivo ou em comissão, no âmbito do Poder Judiciário,
pelo prazo de dez anos.
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Art. 184. Será aplicada a pena de demissão, nos casos de:

I - crime contra a administração pública;

II - condenação pela justiça comum, a pena privativa de liberdade superior a
quatro anos;

III - incontinência pública ou escandalosa;

IV - prática contumaz de jogos proibidos e comércio ilegal de bebidas e
substâncias que resulte dependência física e psíquica;
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Art. 184. Será aplicada a pena de demissão, nos casos de:

V - ofensa física, em serviço, contra servidor ou particulares, salvo em legítima
defesa, própria ou de outrem;

VI - aplicação irregular de dinheiro público;

VII - lesão ao Erário e dilapidação do patrimônio público;

VIII - revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde
que o faça dolosamente e em prejuízo da Administração, de particulares ou
das partes litigantes;
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Art. 184. Será aplicada a pena de demissão, nos casos de:

IX - receber ou solicitar propinas, comissões ou vantagens de qualquer
espécie, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas;

X - exercer advocacia administrativa;

XI - acumulação ilícita de cargo ou função, comprovada a má fé;

XII - desídia no cumprimento do dever;

XIII - abandono de cargo ou inassiduidade habitual;

TJMS  - Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul
Prof.  Emerson Bruno

Estatuto dos Servidores do TJMS

71

72



Art. 184. Será aplicada a pena de demissão, nos casos de:

XIV - residência fora do território do Estado de Mato Grosso do Sul, salvo
quando em exercício em outro ponto do País, na forma da lei.

Art. 185. Atendida a gravidade da falta, a pena de demissão poderá ser
aplicada com a nota “a bem do serviço público”, a qual constará,
obrigatoriamente, do ato demissório.

Art. 186. A pena de demissão prevista no inciso I do art. 184 será aplicada em
decorrência de decisão judicial com trânsito em julgado.
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Art. 189. São competentes para aplicar penas disciplinares:

I - o Conselho Superior da Magistratura, nos casos de demissão e cassação de
aposentadoria ou disponibilidade;

II - o Presidente do Tribunal, no âmbito da Secretaria do Tribunal de Justiça,
nos casos de advertência e suspensão;

III - o Juiz Diretor do Foro, no âmbito das comarcas, nos casos de advertência
ou de suspensão;
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Parágrafo único. Caberá recurso ao Tribunal Pleno, da decisão do Conselho
Superior da Magistratura, e ao Conselho Superior da Magistratura, da decisão
do Presidente do Tribunal de Justiça ou do Juiz Diretor do Foro, no prazo de
dez dias contados da decisão que aplicar a pena.

Art. 190. Prescreverá a punibilidade:

I - em cinco anos, as infrações puníveis com demissão, cassação de
aposentadoria e disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou de
função de confiança;

II - em dois anos, quanto a suspensão ou multa;
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Art. 190. Prescreverá a punibilidade:

III - em cento e oitenta dias, quanto à advertência.

§ 1º O prazo de prescrição, de medida disciplinar, começa a correr a partir da
data em que o fato se tornou conhecido.

§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal, aplicam-se as infrações
disciplinares capituladas como crime.
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§ 3º O curso da prescrição interrompe-se:

I - com a abertura de sindicância ou a instauração de processo administrativo
disciplinar.

II - com a decisão final proferida por autoridade competente

§ 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do
dia em que cessar a interrupção.
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OBRIGADO
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DIREITO ADMINISTRATIVO

Prof. Herbert Almeida

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Desconcentração

Órgãos públicos

Mesma pessoa jurídica

Com hierarquia / Com subordinação

Descentralização

Entidades – Pessoas jurídicas distintas

Sem hierarquia / com vinculação

Por outorga / Por delegação
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Entidade Criação Natureza Atividades Resp. Civil Regime de pessoal

Autarquias Por lei Direito Público Típicas Objetiva Estatutário

Fundações 
Públicas

Por lei Direito Público

Interesse social Objetiva

Estatutário

Autorizada
por lei Direito Privado CLT

Empresas 
públicas /

SEM

Autorizada
por lei Direito Privado

1) Atividade 
econômica

Subjetiva (direito 
privado)

CLT

2) Serviços 
Públicos Objetiva

Empresas estatais e subsidiárias

Autorização em
lei específica

Autorização em lei genérica

Não precisa de 
autorização em lei

Criação de
EP / SEM

Criação de
EP / SEM

Extinção de 
EP / SEM

Extinção de 
EP / SEM

Criação de 
Subsidiária
Criação de 
Subsidiária

Alienação de 
Subsidiária

Alienação de 
Subsidiária
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Diferenças entre EP e SEM

Capital Forma jurídica Foro (entidades 
federais)

Empresa 
pública Público Qualquer Justiça federal

Sociedade de 
economia mista

Público / 
Privado S.A. (sempre) Justiça estadual

Autarquização das estatais
 Aplicação às empresas estatais (prestadoras de serviços públicos / regime não

concorrencial) das mesmas regras aplicáveis às autarquias

 Exemplos:

 Delegação do poder de polícia;

 Regime de precatórios

 Imunidade tributária recíproca
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Regime jurídico-administrativo
 Expressos

 Legalidade
 Impessoalidade
 Moralidade
 Publicidade
 Eficiência

 Implícitos
 Supremacia e indisponibilidade

 Autotutela

 Segurança jurídica

 Continuidade

 Razoabilidade e proporcionalidade

 Intranscendência subjetiva das sanções

AGENTES PÚBLICOS
Concurso público

Regra: Cargos e empregos públicos;

Validade: até dois anos (prorrogável por igual período)

Acumulação

Regra: não pode;

Exceções: 2 profs; 1 prof. + 1 téc. ou cient. / 2 saúde / outros*

Estabilidade

Provimento efetivo (concurso) + 3 anos exercício + avaliação especial

Perda do cargo: Judicial (trans. julg.) / PAD (ampla defesa) / avaliação periódica (LC /
ampla defesa)
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AGENTES PÚBLICOS

Teto constitucional

 Alcance:

 Administração direta, autárquica e fundacional

 EP, SEM e subsidiárias: que recebam recursos para pagamento de
despesas de pessoal ou de custeio em geral

 Magistrados: carreira de âmbito nacional (não seguem subteto do estado)

 Procuradores municipais: não se submetem ao subteto do prefeito.

 Acumulação (remuneração ou proventos): cada cargo

AGENTES PÚBLICOS
Greve

Judiciário não pode:

Aumentar vencimentos ou verbas indenizatórias

Conceder, determinar, fixar índice, fixar indenização: ausência de revisão
geral anual

Direito à nomeação

Devolução de valores (erro administrativo vs. interpretação)

Aposentadoria compulsória

Reintegração (verbas decorrentes do exercício ficto – vencimentos, auxílio-
alimentação, etc.)
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Agentes Públicos
Responsabilidades

Administrativa

Penal

Civil

Independentes e cumuláveis

Exceto: absolvição penal por:
 negativa do fato ou

 negativa da autoria

Prof.

PODERES ADMINISTRATIVOS
Discricionário vs. vinculado

Hierárquico (ordens, fiscalizar, rever, delegar, avocar, punir)

Disciplinar (punir -> servidores + particulares disciplina interna)

Regulamentar / normativo (regulamentos, decretos autônomos)

Polícia: (condicionar / restringir -> coletividade)

Judiciária vs. Administrativa

Ciclo/delegação: ordem, consentimento, fiscalização e sanção
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Requisitos

Delegação por lei

PJ de direito privado: integrante da Administração Pública

Capital: majoritariamente público

Atividade exclusiva
Prestadora de serviço público

Regime não concorrencial

Prof.

ATOS ADMINISTRATIVOS
Elementos: Com Fi For M Ob

Atributos: PATI

Desfazimento:

Anulação (ilegal, ex tunc, Judiciário + Administração)

Revogação (mérito, ex nunc, Administração)

Cassação, caducidade, contraposição

Convalidação: competência / forma (sanáveis)
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CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
Controle administrativo

hierarquia e autotutela

regra: amplo (legalidade e mérito)

recursos administrativos (representação, reclamação admin., pedido de
reconsideração, recurso hierárquico – próprio e impróprio –, revisão).

Controle judicial

Legalidade, provocado, posterior (regra)

Controle legislativo

Político (parlamentar direto): casas do Legislativo;

Técnico ou financeiro (parlamentar indireto): Tribunais de Contas

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Registro de aposentadoria

 Ato complexo

 Não precisa de contraditório

 5 anos (a contar da chegada)

 Execução de título executivo de TC

 Prescreve / LEF (ressarcimento)

 Execução: ente beneficiário

Multa proporcional ao dano (agente municipal): município executa
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RESP. CIVIL DO ESTADO
Pessoas jurídicas: d. público + d. privado prest. sv. público (usuários / não

usuários)

Objetiva: risco administrativo, independe de dolo culpa

Requisitos: dano, conduta estatal e nexo de causalidade

Excludentes: caso fortuito e força maior / culpa exclusiva vítima / ato
terceiros

Omissão: subjetiva (culpa do serviço) / exceto dever específico de cuidado

Regresso: se houver dolo ou culpa do agente

RESP. CIVIL DO ESTADO
Dupla garantia

Responsabilidade subsidiária do Estado (danos causados a candidatos em
concurso organizado por PJ de direito privado)

Notários e oficiais de registro: responsabilidade primária e objetiva do Estado

Morte ou lesão do preso: risco administrativo / admite excludentes

Foragido: nexo causal com a fuga

Profissional de imprensa: objetiva do Estado / admite excludentes
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
 Dolo

 Agente público (político, servidor público, quem exerce função nas entidades)

 Particular (PF / PJ) -> parceria

 Terceiro (induz ou concorre) com dolo

 Não pode acumular: LIA + LAC

 Espécies de atos de improbidade (EI, LE e AP)

 Novos atos que AP: nepotismo e promoção pessoal

 Prescrição: 8 anos

 Ação: MP (LIA) + PJInt (STF)

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Perda dos bens Perda da função Suspensão dos d. 

políticos
Multa Proibição de contratar / 

receber benef.

EI X X Até 14 anos Equiv. acréscimo Até 14 anos

LE Se concorrer X Até 12 anos Equiv. ao dano Até 12 anos

AP - - - Até 24x remun. Até 4 anos

Obs.: ressarcimento será aplicável sempre que houver “dano efetivo”

 Trânsito em julgado

 Perda da função: somente mesmo vínculo (pode estender no EI)

 Multa: pode ser o dobro (condição econômica)

 Proibição de contratar: mesmo ente (salvo motivos relevantes)
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Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS
Concessão

 Licitação (concorrência ou diálogo competitivo)

 Pessoa jurídica ou consórcio de empresas

 Sem precariedade (não admite revogação)

 Natureza contratual

Permissão

 Licitação (sem definir modalidade)

 Pessoa física ou jurídica

 Título precário (admite revogação)

 Natureza contratual / contrato de adesão

Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS
 Advento do termo contratual

 Encampação

 Caducidade

 Anulação

 Rescisão

 Falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou
incapacidade do titular, no caso de empresa individual.

Revisão
Prof. Herbert Almeida

≠ Intervenção
 Decreto / 30 dias para instaurar 

PA / 180 dias para concluir
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LICITAÇÕES PÚBLICAS
Modalidades:

Pregão (obrigatório para bens e serviços comuns)

Concorrência (obras, serviços de engenharia, especiais)

Concurso (trabalho técnico, científico ou artístico)

Leilão (alienação de bens móveis e imóveis)

Diálogo competitivo (inovação / fase de diálogos / fase competitiva)

LICITAÇÕES PÚBLICAS

Inexigibilidade (inviabilidade de competição)

fornecedor exclusivo

serviço técnico + notória especialização

artista consagrado

credenciamento

compra / locação de imóvel (características / localização)
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LICITAÇÕES PÚBLICAS
Dispensável (discricionariedade):

baixo valor (- 108.040,82 / - 54.020,41)

deserta / fracassada (1 ano / mesmas condições)

guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave
perturbação da ordem;

emergência ou calamidade (contrato de até 1 ano a contar da situação)

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Decisão coordenada:

3 ou mais setores

Justificável pela relevância / discordância que prejudique a celeridade;

Não exclui a responsabilidade de cada órgão

Não se aplica:

 Licitação

 Poder Sancionador

 Poderes distintos
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OBRIGADO

Prof. Herbert Almeida

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Prof. Géssica Ehle
@prof.gessicaehle

ESTATUTO DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Ms. Géssica Ehle

@prof.gessicaehle

https://linktr.ee/profgessicaehle

gessica.ehle@gmail.com

Professora Géssica Ehle

ESTATUTO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

LEI Nº 13.146/15

Prof. Géssica Ehle
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

 Finalidade da LBI

 Objetivo da LBI

LIVRO I Parte Geral 
TÍTULO I Disposições preliminares -
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Art. 1º.

Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso 
Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008 , em 
conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da 
República Federativa do Brasil , em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, 
desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de 
agosto de 2009 , data de início de sua vigência no plano interno.
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

 Quem é a PCD?

 Quem é a PMR?

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Art. 2º § 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será 
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar
e considerará:

§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da 
deficiência.
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Art.3º: Definições

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Art. 3º:
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Da igualdade e da não discriminação

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Da proteção às PcDs
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Da capacidade civil
Art.6º: A deficiência não afeta a plena capacidade civil [...].

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Art.9º: Do atendimento prioritário
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Segundo a Lei nº 13.146/15, a avaliação da deficiência, quando necessária, 
será realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e deverá 
considerar os aspectos a seguir, à exceção de um. Assinale-o.

A. As deformidades corporais.
B. A restrição de participação.
C. A limitação no desempenho de certas atividades.
D. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais.
E. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo.

(FGV /  PREFEITURA DE ANGRA DOS 
REIS - RJ / 2019)

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

(FGV /  PREFEITURA DE PAULÍNIA - SP / 
2021)
Leia o trecho a seguir.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece a necessidade da fabricação 
de produtos, equipamentos e dispositivos que promovam de modo funcional 
a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida à vida 
social com autonomia, independência, qualidade e inclusão.

O trecho acima refere-se ao conceito de 
A. projeto acessível. 
B. desenho universal.
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

(FGV /  PREFEITURA DE PAULÍNIA - SP / 
2021)

C. tecnologia assistiva. 
D. mobilidade reduzida. 
E. arquitetura inclusiva.

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15) prescreve que toda 
pessoa com deficiência tem direito à

A. liberdade individual e à tolerância moral.

(FGV / PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS / 
2022)
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

B. cidadania e aos direitos sociais.
C. liberdade de expressão e aos direitos civis.
D. igualdade e à não discriminação.
E. solidariedade e aos direitos humanos.

(FGV / PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS 
/ 2022)

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), ao tratar da 
questão da igualdade e da não discriminação, estabelece que:

A. a deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para 
exercer direitos sexuais e reprodutivos;
B. a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios 
decorrentes de ação afirmativa;
C. a pessoa com deficiência não pode exercer diretamente o direito à 
guarda, à tutela, à curatela e à adoção;

(FGV /  TJ-CE / 2019)
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

D. os profissionais da área de saúde devem promover a esterilização 
compulsória da pessoa com deficiência;
E. a deficiência não compromete a plena capacidade civil da pessoa, 
exceto para casar-se e constituir união estável.

(FGV /  TJ-CE / 2019)

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Marta, pessoa com deficiência, é parte em processo administrativo que 
tramita junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado Alfa.
De acordo com o Estatuto da Pessoa com deficiência (Lei nº 13.146/2015), 
Marta

A. tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade 
de tramitação do referido processo administrativo, em todos os atos e 
diligências. 
B. tem direito a receber atendimento prioritário, exclusivamente no 
momento de distribuição do referido processo administrativo.

(FGV /   SSP-AM / 2022)
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

C. não tem direito a receber atendimento prioritário na tramitação do 
referido processo administrativo, mas seu prazo recursal é contato em 
dobro.
D. não tem direito a receber atendimento prioritário na tramitação do 
referido processo administrativo, mas é isenta de custas processuais. 
E. tem direito a receber atendimento prioritário, de maneira que o 
referido processo administrativo seja concluído no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, permitida uma única prorrogação. 

(FGV /   SSP-AM / 2022)

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

TÍTULO II DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I DO DIREITO À VIDA
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Art.12: Do consentimento PRÉVIO, LIVRE e ESCLARECIDO.

Art. 13: Da dispensa do consentimento.

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Art.14: O processo de habilitação e de reabilitação é um direito 
da pessoa com deficiência.

 desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e 
aptidões;

CAPÍTULO II DO DIREITO À 
HABILITAÇÃO E À REABILITAÇÃO

129

130



Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Art.18:
§ 4º As ações e os serviços de saúde pública destinados à 
pessoa com deficiência devem assegurar: 
V - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e 
atendentes pessoais;

Art. 23:

CAPÍTULO III DO DIREITO À SAÚDE

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Art.27: Do sistema educacional inclusivo;

Art. 28: É vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em 
suas mensalidades, anuidades e matrículas;
§2º:

CAPÍTULO IV DO DIREITO À 
EDUCAÇÃO
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Art.34: A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha 
e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas.

Da Hábilitação Profissional e Reabilitação Profissional

CAPÍTULO VI DO DIREITO AO 
TRABALHO

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus 
direitos de cidadania e de participação social.

TÍTULO III - Da acessibilidade
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Do acesso à informação e à comunicação

Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por 
empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de 
governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às 
informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de 
acessibilidade adotadas internacionalmente.

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Art. 62. É assegurado à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o recebimento 
de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível.

Da tecnologia assistiva

 Plano de medidas a ser renovado a cada 4 (quatro) anos, com avaliações a cada 2 
(dois) anos.
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Do direito à participação na vida pública e política

Art. 76: § 1º À pessoa com deficiência será assegurado o direito 
de votar e de ser votada, inclusive por meio das seguintes 
ações:

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Art. 77. O poder público deve fomentar o desenvolvimento 
científico, a pesquisa e a inovação e a capacitação tecnológicas, 
voltados à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da 
pessoa com deficiência e sua inclusão social.

TÍTULO IV - Da ciência e tecnologia
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Art. 79. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência 
à justiça, em igualdade de oportunidades = adaptações e recursos de 
tecnologia assistiva para que a pessoa com deficiência tenha garantido o 
acesso à justiça, inclusive o acesso ao conteúdo de todos os atos 
processuais de seu interesse, inclusive no exercício da advocacia.

LIVRO II - PARTE ESPECIAL 
TÍTULO I - Do acesso à justiça

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

CAPÍTULO II
DO RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE 
A LEI
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

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

Art. 86. Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a 
situação de curatela da pessoa com deficiência.

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

TÍTULO II - Dos crimes e das infrações 
administrativas
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

TÍTULO II - Dos crimes e das infrações 
administrativas

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

De acordo com o Censo do IBGE de 2010, o Brasil possui 45 milhões de 
Pessoas com Deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência – a Lei nº 13.146/2015 – afirma que o processo de habilitação e 
de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência.
De acordo com a lei mencionada, o processo de habilitação e de reabilitação 
tem por objetivo:

A. educar a pessoa com deficiência para que supere as limitações que a 
impedem de desenvolver um convívio social amplo, abrangente e profuso, de 
modo a produzir padrões avançados de socialidade;

(FGV /  DPE-RJ – TÉCNICO SUPERIOR / 
2019)
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

B. o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e 
aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, 
profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da 
autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em 
igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;
C. a implantação e o incremento de ações, programas e projetos 
voltados à recuperação da autoestima da pessoa com deficiência, de 
modo que ela se sinta segura e apta ao exercício de seus direitos de 
forma plena;

(FGV /  DPE-RJ – TÉCNICO SUPERIOR / 
2019)

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

D. buscar a volta à condição normal existente anterior à deficiência, 
recuperando plenamente as funcionalidades físicas ou mentais
E. instituir um plano visual e de locomoção nas instituições públicas e 
de acesso aberto ao público em geral, tendo em vista a plena 
acessibilidade de todas as pessoas com deficiência.

(FGV /  DPE-RJ – TÉCNICO SUPERIOR / 
2019)
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência estabelece que em 
todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou 
privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas 
próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, 
para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento 
de mobilidade, desde que devidamente identificados.
Nesse contexto, a mencionada lei dispõe que:

A. os veículos estacionados nas vagas reservadas não podem ser obrigados a 
exibir, em local de ampla visibilidade, a credencial de beneficiário, a ser 
confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, para não serem 
estereotipados;

(FGV /  TJ-CE / 2019)

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

B. as citadas vagas devem equivaler a 2% (dois por cento) do total, 
garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente sinalizada e com as 
especificações de desenho e traçado de acordo com as normas 
técnicas vigentes de acessibilidade;
C. as frotas de empresas de táxi devem reservar 1% (um por cento) de 
seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência e os veículos que 
estejam efetivamente transportando pessoa com deficiência terão 
prioridade nas citadas vagas;

(FGV /  TJ-CE / 2019)
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

D. a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo 
serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência é permitida, com o 
escopo de assegurar e custear as adaptações tecnológicas necessárias 
nos veículos;
E. o poder público deve fomentar o aumento do número dos veículos 
acessíveis à pessoa com deficiência nas frotas de empresas de táxi, 
mas não pode instituir incentivos fiscais com vistas a possibilitar tal 
acessibilidade.

(FGV /  TJ-CE / 2019)

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15) dispõe que a pessoa 
com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal 
em igualdade de condições com as demais pessoas.

Nesse sentido, o citado diploma normativo estabelece que:
A. a curatela de pessoa com deficiência será a mais ampla possível, não se 
limitando a afetar tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza 
patrimonial e negocial;

(FGV /  TJ-CE / 2019)
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

B. a definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida 
protetiva ordinária e durará o maior tempo possível;
C. a pessoa com deficiência não poderá ser submetida à curatela, em 
qualquer hipótese;
D. a situação de curatela da pessoa com deficiência será exigida para 
emissão de documentos oficiais;
E. à pessoa com deficiência é facultada a adoção de processo de 
tomada de decisão apoiada.

(FGV /  TJ-CE / 2019)

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

1) Frotas de táxis - 10% - Lei 13146/15 - art. 51.

2) Condutores de táxi → 10%, art. 119.

3) Telecentros e as lan houses - 10% dos computadores - pelo 
menos 1 computador - Lei 13146/15 - art. 63.

4) Vagas de estacionamento - 2% do total de vagas - garantida 
no mínimo uma vaga. Lei 13146/15 - art. 47.

RESERVAS E PERCENTUAIS
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

5) Unidades habitacionais - mínimo de 3%. Lei 13146/15 - art. 32.

6) Vagas em hotéis/pousadas - pelo menos 10% da habitações -
garantido pelo menos uma unidade acessível. Lei 13146/15 - art. 45.

7) Locadora de veículo - 1 veículo adaptado para cada conjunto de 20 
veículos da frota. Lei 13146/15 - art. 52.

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Ms. Géssica Ehle

@prof.gessicaehle

https://linktr.ee/profgessicaehle

gessica.ehle@gmail.com

Professora Géssica Ehle
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle
Direito da Pessoa com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Prof. Géssica Ehle
@prof.gessicaehle

Obrigada!

DIREITO CIVIL

Prof. Paulo H M Sousa
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Direito Civil
Prof. Paulo Sousa

@COMENDADORSOUSA

CONTATO

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ/SC – 2018) Após regular tramitação na Assembleia Legislativa,
lei que fixava o novo salário mínimo estadual foi publicada no Diário
Oficial de Santa Catarina do dia 02. Verificando-se que do texto da lei
não constou o valor correto aprovado pelo Legislativo, foi providenciada
nova publicação corretiva da lei, o que ocorreu no dia 03. Considerando
que não foi designada data para vigência da lei, o novo salário passa a
vigorar:

(A) a partir do dia 02;

(B) a partir do dia 03;

(C) 45 dias após a publicação do dia 02;
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) 30 dias após a publicação do dia 03;

(E) 45 dias após a publicação do dia 03.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ/AL – 2018) Até 07 de abril de 2017, vigorava, no Município X, a
Lei 01, que estipulava em trinta dias prazo para interposição de recursos
à própria administração municipal contra atos praticados por seus
servidores. Na referida data, entrou em vigor a Lei 02, que alterou o
referido prazo para quarenta dias e revogou, neste ponto, a Lei 01.
Contudo, atendendo a pleito local, o Município editou a Lei 03, de 07 de
março de 2018, com o seguinte e único texto: “Art. 1º: Revoga-se Lei 02”.
Quanto a essa situação, é correto afirmar que:

(A) no dia da publicação da Lei 03, a Lei 01 volta a vigorar;

(B) trinta dias após a publicação da Lei 03, a Lei 01 retorna a vigorar;
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) quarenta e cinco dias após a publicação da Lei 03, a Lei 02 deixa de
vigorar;

(D) no dia da publicação da Lei 03, a Lei 02 deixa de vigorar;

(E) trinta dias após a publicação da Lei 03, a Lei 02 deixa de vigorar.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ/AL – 2018) Pedro ajuizou uma ação em face de João e se saiu
vitorioso, sendo-lhe atribuído certo bem. Anos depois, quando já não
mais era cabível qualquer recurso, ação ou impugnação contra a decisão
do Poder Judiciário, foi editada uma lei cuja aplicação faria com que o
bem fosse atribuído a João. À luz da sistemática constitucional, o
referido bem deve:

(A) permanecer com Pedro, por força da garantia do ato jurídico perfeito;

(B) ser transferido a João, com a base no princípio da eficácia imediata da
lei;
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) permanecer com Pedro, por força da garantia do direito adquirido;

(D) ser transferido a João, salvo se a lei estabelecer regra de transição;

(E) permanecer com Pedro, por força da garantia da coisa julgada.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ/AL – 2018) A Lei X entrou em vigor na data de sua publicação,
por força de dispositivo legal expresso nesse sentido. Quarenta e cinco
dias após, nova lei (Lei Y), sem dispor sobre sua vigência, alterou
determinado artigo da Lei X.

O dispositivo com a alteração passa a vigorar:

(A) na data da publicação da Lei Y;

(B) quarenta e cinco dias após a publicação da Lei Y;

(C) trinta dias após a publicação da Lei X;

(D) noventa dias após a publicação da Lei Y;

(E) cinco dias após a publicação da Lei X.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ/AL – 2018) Joaquim, brasileiro, conheceu, Jeniffer, australiana,
e com ela se casou no Brasil, pelo regime da separação de bens. Três
anos após o casamento, Jeniffer adquire um imóvel em Maceió, no qual
o casal passa a residir. Em razão de dificuldades financeiras, o casal
resolve se mudar para Sydney, Austrália, local em que estabelecem
domicílio e ambos adquirem, em razão de sucesso profissional, vultoso
patrimônio. Contudo, aos 40 anos Jeniffer vem a falecer, sem deixar
testamento, ascendentes e descendentes. De sua família biológica,
apenas é vivo seu irmão, James, o qual, para a lei australiana, é o único
herdeiro legítimo.

Diante dessa situação e considerando que, para a lei brasileira, Joaquim
é o herdeiro legítimo, o bem localizado em Maceió será:

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(A) partilhado entre Joaquim e James;

(B) destinado a James;

(C) incorporado ao Município de Maceió;

(D) adjudicado a Joaquim;

(E) entregue ao Município de Sydney.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV - TJ-RS - Oficial de Justiça- 2020) Maria, grávida de 5 meses,
preocupa-se com a proteção dos direitos do seu futuro bebê. O marido
de Maria, pai da criança, está hospitalizado em quadro de saúde
gravíssimo e a relação de Maria com a família do seu marido não é
harmoniosa. A afirmação que melhor reflete a situação do nascituro é:

(A) nascituro goza de proteção jurídica;

(B) nascituro tem personalidade civil plena;

(C) nascituro não é titular de direitos subjetivos;

(D) embrião e nascituro têm o mesmo tratamento legal;

(E) material genético humano congelado é um nascituro.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV/ TJ-SC – 2018) Joaquim, de 10 anos, é contemplado, em testamento
deixado por seu tio avô, Antônio, com um pequeno apartamento no
Município de Florianópolis. Surpresos com a deixa, os genitores de
Joaquim procuram assistência jurídica. Nesse caso, Joaquim:

(A) não poderá receber a propriedade do imóvel, visto ser absolutamente
incapaz;

(B) não possui personalidade civil, assim seus pais receberão a
propriedade do bem;

(C) poderá receber a propriedade do imóvel, mediante a assistência dos
pais;
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) poderá receber a propriedade do bem, já que possui capacidade de
direito;

(E) poderá receber a propriedade do bem quando atingir a maioridade
civil.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ-PI – 2016). Maria tomou um voo comercial no Brasil com
destino a Portugal. Após a decolagem, a aeronave sofreu uma pane e o
avião caiu no Oceano Atlântico. As equipes de busca encontraram alguns
destroços. Não encontraram corpos, mas não há qualquer indício de
sobrevivente. Pedro, marido de Maria, para receber o seguro de vida do
qual é beneficiário, poderá solicitar:

(A) que seja declarada a morte presumida de Maria, pelas equipes de
busca, em documento escrito;

(B) à seguradora o pagamento da indenização independentemente da
declaração de morte de sua esposa;
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) a decretação de ausência e a nomeação de curador para administrar os
interesses da esposa desaparecida;

(D) ao Judiciário a declaração, por sentença, da morte presumida, com a
fixação da data provável da morte de Maria;

(E) à companhia aérea uma declaração oficial sobre o acidente para
apresentar à seguradora e requerer a indenização.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ-AL – 2018) Um grupo de biólogos decide organizar uma pessoa
jurídica para apoiar a pesquisa científica. Não pretendem acometer
finalidade econômica à atividade do novo ente, mas desejam, de toda
forma, participar ativamente da administração da entidade. Diante
desse quadro, deve-se indicar ao grupo de biólogos a constituição de:

(A) partido político;

(B) associação;

(C) grupo de amigos;

(D) sociedade;

(E) organização religiosa.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ-RO – 2015) Sobre o tema “pessoas jurídicas”, é correto afirmar
que:

(A) Os Estados estrangeiros, a União e o Distrito Federal são pessoas
jurídicas de direito público externo;

(B) Todas as entidades de caráter público criadas por lei são pessoas
jurídicas de direito público interno;

(C) As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente
responsáveis por atos de seus agentes, desde que não tenham eles
condições de responder com seu patrimônio pelo ressarcimento dos
prejuízos causados à vítima;

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público interno;

(E) As associações são constituídas por pessoas que se organizam para fins
econômicos.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ-SC – 2018) Jorge, Felipe e Marcela pretendem exercer,
conjuntamente, atividade econômica voltada para prestação de serviços
de barbearia, por meio da qual buscarão distribuir lucros para o sustento
de suas famílias. Para tanto, pretendem constituir uma pessoa jurídica,
sendo-lhes adequado o tipo:

(A) fundação;

(B) associação;

(C) sociedade;

(D) organização religiosa;

(E) empresa individual de responsabilidade limitada.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ-AL – 2018) A Associação Amigos de Ponta Verde, constituída
por moradores do bairro, decide, em assembleia regular, explorar
cantina em sua sede, com o propósito de melhorar seu caixa com o lucro
da atividade. Essa deliberação é considerada:

(A) válida, pois o lucro será destinado à associação;

(B) nula, pois a associação não pode ter fins econômicos;

(C) ineficaz quanto aos associados, uma vez que não receberão os lucros;

(D) ilícita, já que não faz parte do objeto social;

(E) legal, pois o lucro deverá ser partilhado entre os associados.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV - TJ-RS - Oficial de Justiça- 2020) O direito civil identifica e classifica
os diferentes tipos de bens, com o objetivo de facilitar a aplicação do
direito ao caso concreto. De acordo com o Código Civil brasileiro, é
correto afirmar que os bens:

(A) fungíveis e móveis podem ser substituídos por outros de mesma
espécie e quantidade;

(B) singulares incluem os que se consideram de per si independentemente
dos demais, embora reunidos;

(C) imóveis incluem tudo que for incorporado ao solo, desde que seja de
forma natural, inclusive o próprio solo;

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) móveis são suscetíveis de movimento próprio sem alteração da
substância ou destinação econômica e social, exceto os bens de remoção
por força alheia;

(E) divisíveis podem ser fracionados sem alterar sua substância, mesmo
com diminuição considerável de valor, desde que sem prejuízo do uso a
que se destina.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ-PI – 2015) Margarida, artista plástica, contratou a compra de
madeira de demolição, proveniente de um prédio do centro histórico de
Teresina. Sobre a situação narrada, é correto afirmar que os bens são
considerados:

(A) Imóveis, pois são materiais de obra pertencentes ao prédio histórico;

(B) Móveis, pois, por serem provenientes de demolição, não mais
integram o prédio;

(C) Fora do comércio por falta de valor econômico;

(D) Coisas abandonadas, e é possível adquiri-los por ocupação;

(E) Imóveis, pois adquirem a natureza do prédio, bem principal.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TCE-RJ – 2015) Augusto conferiu mandato, com poderes
representativos, a Angélica, com a finalidade de venda de um imóvel do
mandante. Em seguida, a mandatária substabeleceu os poderes para
Semprônio. O substabelecido, por sua vez, vendeu o bem para Angélica e
repassou o preço para Augusto, que reagiu, tendo em vista a confiança
depositada na mandatária. Pode-se assegurar que:

(A) a venda é anulável, configurado o conflito de interesses no chamado
“negócio consigo mesmo”;

(B) a venda é inexistente, pois apenas Augusto poderia conferir os poderes
a Semprônio;
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) ocorreu o mandato em causa própria, que dispensa a prestação de
contas;

(D) para a alienação de bens, não depende a procuração de poderes
especiais;

(E) o poder de transigir importa o de firmar compromisso.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / PREF. DE CUIABÁ-MT – 2016) Francisco deseja doar seu
apartamento para Joaquim, seu sobrinho mais novo. Ao realizar a
transferência, exige que o sobrinho pinte o apartamento, a cada 6
meses, na cor que ele determinar. Joaquim aceita a oferta. Assinale a
opção que indica o elemento acidental presente no negócio jurídico.

(A) Condição suspensiva.

(B) Condição resolutiva.

(C) Encargo.

(D) Termo inicial.

(E) Termo final.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ-PI – 2016) Elisa convencionou com Lourdes a doação periódica
de certa quantia em dinheiro caso ela seja aprovada e curse a faculdade
de Administração no estado vizinho à cidade onde moram. Sobre a
situação descrita, é correto afirmar que o ajuste negocial está sujeito:

(A) A encargo, no qual caberá a Lourdes cumprir os requisitos em questão
para aquisição do direito às verbas;

(B) A termo inicial, apenas produzindo efeitos após o ingresso de Lourdes
no curso;

(C) À condição suspensiva, somente se adquirindo o direito aos valores se
Lourdes for aprovada e cursar a faculdade;

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) À condição resolutiva, adquirindo Lourdes o direito aos valores desde o
início e os restituindo caso não seja aprovada;

(E) A termo final, extinguindo o negócio jurídico com o ingresso de
Lourdes no curso superior.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV - MPE-RJ - Analista do Ministério Público - Processual- 2019) Rejane mora
com seu filho menor na comunidade do Milharal, onde vem disputando com seu
vizinho parte de um terreno. O vizinho, contudo, ameaçou a integridade de seu
filho para que ela assinasse acordo de transação, pelo qual renunciava a direitos
sobre o terreno. Diante disso, o referido acordo é:

(A) nulo, em razão do objeto ilícito;

(B) nulo, em razão da ausência de vontade;

(C) anulável, em razão de estado de perigo;

(D) anulável, em razão de coação;

(E) anulável, em razão de dolo.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV - MPE-RJ - Estágio Forense- 2018) Durante a greve dos
caminhoneiros, que atingiu as principais rodovias brasileiras, com
duração de quase duas semanas e com diversos bloqueios, impedindo o
abastecimento, o Posto Brazil, em Magalhães Bastos, Rio de Janeiro,
negociou seus estoques de óleo diesel a R$ 20,00 o litro, mais de 15
vezes o valor cobrado no dia anterior, o que tornaria o negócio jurídico
de compra do mencionado combustível eivado de:

(A) erro;

(B) dolo;

(C) coação;
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) fraude contra credores;

(E) lesão.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ–AM – 2013) João, premido pela necessidade de conseguir
dinheiro para purgar a mora referente a alugueis e encargos da casa em
que reside e evitar o despejo, vendeu uma joia de família a Ricardo, por
R$5.000,00, embora o seu preço de mercado seja de aproximadamente
R$50.000,00. Posteriormente, não conseguindo desfazer amigavelmente
o negócio realizado, propõe ação para anular a venda da joia. De acordo
com as informações apresentadas, assinale a alternativa que indica, em
tese, o defeito do negócio jurídico.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(A) Lesão.

(B) Dolo.

(C) Coação.

(D) Estado de perigo.

(E) Erro.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ-AM – 2013) Cláudio e Cristina celebram um negócio jurídico
que aparenta conferir direitos à Maria, quando, na verdade e com
anuência de Maria, Pedro é que será beneficiado realmente pelo negócio
jurídico celebrado. Com base no caso descrito, assinale a afirmativa
correta.

(A) Trata-se de lesão, pois Maria foi prejudicada em razão do negócio
jurídico celebrado.

(B) Trata-se de simulação e independe de ação judicial para ser
reconhecida.

(C) Trata-se de erro, pois Cláudio e Cristina indicaram, de forma
equivocada, o beneficiado pelo negócio jurídico.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) Trata-se de dolo, pois Cláudio e Cristina tiveram a intenção de
prejudicar Maria.

(E) Trata-se de fraude contra credores e admite confirmação pelas partes.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ-AL – 2018) Felipe, com quinze anos, desfere agressões verbais
contra a honra de Marcela, maior e sua vizinha, na presença de vários
vizinhos de condomínio. Embora aborrecida, Marcela é por todos os
presentes amparada e acolhe, por certo tempo, o conselho de não
buscar indenização pelos danos morais sofridos, visto se tratar de um
adolescente “rebelde”. Contudo, decorridos vinte e quatro meses das
agressões e em razão da mudança de Felipe, que deixou o prédio,
Marcela resolve buscar “seus direitos” e receber indenização dos pais do
agressor. A pretensão de Marcela:

a) é incabível, pois a falta de exercício de seu direito configurou um
perdão;
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

b) pode ser perpetuamente acolhida, visto que direito da personalidade é
imprescritível;

c) não poderá prosperar, pois Felipe, à época dos fatos, era absolutamente
incapaz;

d) pode ser acolhida, desde que ajuizada dentro do prazo prescricional;

e) é abusiva, pois o acolhimento do conselho dos vizinhos representa
consumação da prescrição.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ-SC – 2018) Ao celebrar um contrato de locação, Camila, locadora,
convenciona com Marcos, locatário, que em até 30 (trinta) dias o inquilino
deve exercer a opção de permanecer, ou não, com o mobiliário do imóvel
locado, valendo o silêncio como a rejeição da manutenção dos bens. A
respeito dessa cláusula, é correto afirmar que se trata de prazo:

a) prescricional e, portanto, regular a convenção;

b) decadencial e, dessa forma, válido o lapso temporal;

c) prescricional, pelo que irregular a convenção do período;

d) decadencial, mas inválida a disposição acerca da duração;

e) prescricional, mas deve observar o prazo de 5 anos.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TCE-RJ – 2015) Pedro teve seu táxi atingido pelo caminhão da
Sociedade Transvelocidade S.A. no dia 10 de dezembro de 2010.
Esgotadas as tentativas de acordo, Pedro propôs ação de indenização em
25 de maio de 2015. Sobre o caso, é correto concluir que:

a) embora o abalroamento constitua um ato ilícito, a pretensão de
indenização está prescrita;

b) o direito potestativo à indenização decai em cinco anos, a contar da
data do fato;

c) são imprescritíveis as consequências civis dos acidentes de trânsito,
ainda que as multas administrativas tenham caducado;

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) constitui abuso de direito a exigência de lucros cessantes, decorrentes
do fato narrado;

e) o prazo prescricional ficou suspenso enquanto as partes negociaram o
acordo frustrado, devendo o juiz conceder a indenização dos danos
comprovados.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ-GO – 2014) Em virtude de contrato de Seguro Saúde, Silvio,
após submeter-se a uma cirurgia de emergência, solicitou a restituição
das despesas médicas e hospitalares à seguradora. A resposta negativa à
restituição por parte da seguradora foi enviada a Silvio sete meses
depois da cirurgia, o que o levou a contratar um advogado para que
fossem tomadas as devidas providências. A ação objetivando a
condenação da Seguradora a reembolsar os valores gastos com a cirurgia
foi ajuizada oito meses após a data da ciência da recusa da seguradora.
Considerando que o prazo prescricional para o exercício do direito do
segurado é de um ano, é correto afirmar que:

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

a) Transcorreu o prazo prescricional, cujo cômputo teve início na data da
cirurgia;

b) Transcorreu o prazo prescricional, cujo cômputo teve início no dia posterior
à data da cirurgia;

c) Não transcorreu o prazo prescricional, cujo cômputo teve início no dia que
Silvio tomou ciência da recusa da seguradora em reembolsar os valores;

d) Não transcorreu o prazo prescricional, cujo cômputo teve início na data do
ajuizamento da ação;

e) Não transcorreu o prazo prescricional, pois em caso de enfermidade o
cômputo é em dobro.
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DIREITO PENAL

Prof. Antonio Pequeno

FGV/ANALISTA JUDICIÁRIO/2022/TJDFT

01 - Majoritariamente a doutrina salienta que são duas as espécies de culpa: inconsciente e
consciente. Sobre o tema, é correto afirmar que na culpa:

(A) inconsciente, o agente considera possível a realização do resultado típico, porém confia que
isso não sucederá;
(B) inconsciente, faz parte da representação do agente a violação do dever de cuidado e do
resultado lesivo;
(C) consciente, faz parte da representação do agente apenas a violação do dever de cuidado;
(D) consciente, a censura penal deve ser menor quando considerada a mesma violação do risco
proibido;
(E) consciente, o agente sabe do risco de seu comportamento, mas acredita que não acontecerá
o resultado.
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FGV/ANALISTA JUDICIÁRIO/2022/TJDFT

02 - Sobre a distinção entre inidoneidade absoluta e inidoneidade relativa, é correto afirmar
que no(a):

(A) crime impossível, a inidoneidade pode ser constatada a posteriori;
(B) inidoneidade absoluta, a consumação ocorreria se o comportamento seguisse sem percalços
alheios à vontade;
(C) inidoneidade absoluta, uma situação apriorística elimina a possibilidade de consumação do
delito;
(D) tentativa relativamente inidônea, circunstâncias anteriores impedem a consumação do
delito;
(E) crime impossível, situações posteriores tornam inviável a realização integral do tipo.

FGV/ANALISTA JUDICIÁRIO/2022/TJDFT

03- Dentro dos critérios de solução do conflito aparente de normas, é correto afirmar que o
princípio da:

(A) subsidiariedade é presidido por mera análise lógica respeitante aos elementos constitutivos
dos tipos penais decorrentes;
(B) subsidiariedade estabelece que a incidência da norma principal, que tem uma sanção mais
grave, afasta a incidência da norma subsidiária;
(C) subsidiariedade é presidido por mera análise lógica referente a em que medida haveria uma
relação de gênero e espécie essencialmente formal;
(D) especialidade tem uma estrutura lógica de interferência, exigindo um juízo de valor do fato
em relação às normas;
(E) especialidade tem uma estrutura lógica de interferência, não de subordinação, exigindo uma
verificação em concreto.
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FGV/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2022/TJDFT

04- O estado de necessidade caracteriza-se por ser um conflito entre interesses legítimos, no
qual um destes é salvo à custa do outro, em face da impossibilidade fática de que ambos
subsistam. São requisitos legais do estado de necessidade:

(A) risco atual não provocado, evitabilidade do sacrifício ao bem jurídico, direito próprio ou
alheio e inexigibilidade do sacrifício;
(B) perigo atual não provocado, evitabilidade do sacrifício ao bem jurídico, direito próprio ou
alheio e inexigibilidade do sacrifício;
(C) perigo atual não provocado, evitabilidade do sacrifício ao bem jurídico, direito próprio ou
alheio e exigibilidade do sacrifício;
(D) risco atual não provocado, inevitabilidade do sacrifício ao bem jurídico, direito próprio ou
alheio e exigibilidade do sacrifício;
(E) perigo atual não provocado, inevitabilidade do sacrifício ao bem jurídico, direito próprio ou
alheio e inexigibilidade do sacrifício.

FGV/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2022/TJDFT

05- Constituem elementos da culpabilidade:

(A) inimputabilidade, potencial consciência da lei e inexigibilidade de uma conduta diversa;
(B) maioridade, potencial consciência da lei e inexigibilidade de uma conduta diversa;
(C) imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa;
(D) maioridade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa;
(E) imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e inexigibilidade de uma conduta
diversa..
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FGV/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2022/TJDFT

06- Acerca do princípio da legalidade, é correto afirmar que:

(A) os costumes podem atuar como fonte mediata do direito penal, na compreensão de
determinados elementos do tipo;
(B) os usos e costumes podem embasar a punição de um ato ou agravamento das
consequências penais;
(C) o direito consuetudinário pode embasar a punição de um ato ou agravamento das
consequências penais;
(D) a incriminação de comportamentos pode ocorrer por meio de resoluções e decretos
legislativos;
(E) a incriminação de comportamentos anteriores à vigência da lei é possível nas hipóteses de
leis excepcionais.

FGV/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2022/TJDFT

06- Acerca do princípio da legalidade, é correto afirmar que:

(A) os costumes podem atuar como fonte mediata do direito penal, na compreensão de
determinados elementos do tipo;
(B) os usos e costumes podem embasar a punição de um ato ou agravamento das
consequências penais;
(C) o direito consuetudinário pode embasar a punição de um ato ou agravamento das
consequências penais;
(D) a incriminação de comportamentos pode ocorrer por meio de resoluções e decretos
legislativos;
(E) a incriminação de comportamentos anteriores à vigência da lei é possível nas hipóteses de
leis excepcionais.

213

214



FGV/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2022/TJDFT

07-Sobre a eficácia da sentença estrangeira, é correto afirmar que:

(A) depende de homologação para produzir reincidência;
(B) depende de homologação para impedir a obtenção de sursis;
(C) depende de homologação para aumentar o período para concessão de livramento
condicional;
(D) não depende de homologação para revogação do livramento condicional;
(E) não depende de homologação para aplicar medida de segurança.

FGV/INVESTIGADOR/2022/PCAM

08- O crime de Estelionato, após recente alteração legislativa empreendida pela Lei nº
13.964/19, sofreu mudança no que diz respeito ao tipo de ação penal, que anteriormente era
pública incondicionada em todos os casos. Com a mudança, o crime de estelionato passou a ser
de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, preservando, no entanto,
algumas hipóteses de ação penal pública incondicionada, todas previstas no §5º do Art. 171.
Dentre tais hipóteses não encontramos estelionato cometido contra

(A) a Administração Pública indireta.
(B) adolescente.
(C) pessoa com deficiência mental.
(D) pessoa maior de 60 anos.
(E) pessoa incapaz
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FGV/INVESTIGADOR/2022/PCAM

08- O crime de Estelionato, após recente alteração legislativa empreendida pela Lei nº
13.964/19, sofreu mudança no que diz respeito ao tipo de ação penal, que anteriormente era
pública incondicionada em todos os casos. Com a mudança, o crime de estelionato passou a ser
de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, preservando, no entanto,
algumas hipóteses de ação penal pública incondicionada, todas previstas no §5º do Art. 171.
Dentre tais hipóteses não encontramos estelionato cometido contra

(A) a Administração Pública indireta.
(B) adolescente.
(C) pessoa com deficiência mental.
(D) pessoa maior de 60 anos.
(E) pessoa incapaz

FGV/INVESTIGADOR/2022/PCAM

09 - O conceito analítico de crime o divide em Fato Típico; Ilícito ou Antijurídico e Culpável. A
culpabilidade, por sua vez, é composta pela imputabilidade, pela potencial consciência da
ilicitude e pela inexigibilidade de conduta diversa. Dentre as causas que excluem a
imputabilidade penal encontram-se

(A) coação física irresistível, menoridade e embriaguez acidental completa.
(B) embriaguez acidental incompleta, menoridade e obediência hierárquica.
(C) embriaguez acidental completa, menoridade e doença mental.
(D) embriaguez preordenada, coação moral irresistível e erro de proibição.
(E) coação moral irresistível, exercício regular de direito e menoridade.

217

218



FGV/INVESTIGADOR/2022/PCAM

10- Na madrugada de 01/01/2022, José estava dirigindo seu veículo regularmente, dentro do
limite de velocidade da via, portando sua carteira nacional de habilitação, quando foi
surpreendido por Manoel, 71 anos, que conduzia sua bicicleta e atravessava a estrada. José não
conseguiu frear para evitar a colisão,; tomado de violenta emoção, José fugiu do local. Ao
prosseguir pela estrada, José avistou um posto da Polícia Rodoviária a 20 minutos do local,
porém prosseguiu a viagem. Manoel morreu de hemorragia ao chegar no hospital.
Posteriormente, exame constatou a presença de 8 dg/L de álcool no sangue de Manoel. Em
relação ao caso, é correto afirmar que

(A) José praticou o crime de omissão de socorro, previsto no Art. 135 do CP.
(B) José praticou o crime de omissão de socorro, previsto no Art. 304 do CTB.
(C) José praticou o crime de homicídio culposo na condução de veículo, previsto no Art. 302 do
CTB, com a incidência da causa de aumento pela omissão de socorro.

FGV/ANALISTA JURÍDICO/2022/MPGO
11- Joaquim, desejando subtrair um veículo automotor, abordou Paula que estava parada no
semáforo de uma rua com pouco movimento. Ao anunciar o assalto, Paula ficou assustada e,
por não ter veículos à sua frente, acelerou seu carro, avançando a sinalização. Joaquim, diante
da conduta de Paula, efetuou disparo com sua arma de fogo na direção da condutora, vindo a
matá-la. Assustado, Joaquim fugiu do local sem levar qualquer objeto pertencente à vítima.
Com base no entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal é correto afirmar que
Joaquim responderá pelo crime de

A) latrocínio tentado.
B) latrocínio consumado.
C) roubo tentado em concurso com homicídio consumado.
D) roubo impróprio consumado em concurso com homicídio consumado.
E) furto majorado pelo emprego de arma de fogo tentado e homicídio consumado
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FGV/DELEGADO/2022/PCAM
12 - Determinado ocupante de cargo público indicou duas servidoras para o exercício de cargos
em comissão. Valendo-se da posição hierárquica, desde a data da investidura de cada uma
delas, o agente passou a exigir, para si, vantagem mensal indevida, à ordem de R$ 2.000,00.
Referido comportamento foi reiterado 49 vezes, alcançando o valor total de R$ 146.000,00. Os
pagamentos ocorriam mediante envelopes depositados sobre a mesa de trabalho do acusado
ou mediante transferências bancárias, com manutenção de rigoroso controle por parte do
agente, que mantinha contracheque das servidoras e caderno de registro de créditos. Para o
enquadramento jurídico-penal, é correto afirmar que tal comportamento constitui o delito de

A) apropriação indébita.
B) concussão.
C) extorsão.
D) constrangimento ilegal.
E) peculato.

FGV/DELEGADO/2022/PCAM
12 - Determinado ocupante de cargo público indicou duas servidoras para o exercício de cargos
em comissão. Valendo-se da posição hierárquica, desde a data da investidura de cada uma
delas, o agente passou a exigir, para si, vantagem mensal indevida, à ordem de R$ 2.000,00.
Referido comportamento foi reiterado 49 vezes, alcançando o valor total de R$ 146.000,00. Os
pagamentos ocorriam mediante envelopes depositados sobre a mesa de trabalho do acusado
ou mediante transferências bancárias, com manutenção de rigoroso controle por parte do
agente, que mantinha contracheque das servidoras e caderno de registro de créditos. Para o
enquadramento jurídico-penal, é correto afirmar que tal comportamento constitui o delito de

A) apropriação indébita.
B) concussão.
C) extorsão.
D) constrangimento ilegal.
E) peculato.
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CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

Prof. Antonio Pequeno

LEI MARIA DA PENHA – LEI Nº 11340/2006
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» SÚM.536 STJ - A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na
hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

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

» SÚM.588 STJ - A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave
ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.

» SÚM.589 STJ - É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais
praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

» SÚM.600 STJ - Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei
n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima.

Prof. Antonio Pequeno

» LEI DE DROGAS
» LEI Nº 11343/2006

Prof. Antonio Pequeno
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» SÚM.607 STJ

» SÚM.587 STJ

» SÚM.501 STJ

Prof. Antonio Pequeno

» LEI DOS CRIMES HEDIONDOS
» LEI Nº 8072/1990

Prof. Antonio Pequeno

227

228



 SISTEMA LEGAL

 ROUBO

 EXTORSÃO

 FURTO

 ESTATUTO DO DESARMAMENTO

»

Prof. Antonio Pequeno

» ESTATUTO DO DESARMAMENTO
» LEI Nº 10826/2006

Prof. Antonio Pequeno
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 CRIME DE PERIGO ABSTRATO

 POSSE

 PORTE

 CRIME CULPOSO

 BEM JURÍDICO

»

Prof. Antonio Pequeno

 CRIME DE PERIGO ABSTRATO

 POSSE

 PORTE

 CRIME CULPOSO

 BEM JURÍDICO

»

Prof. Antonio Pequeno
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» LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE
» LEI Nº 13869/2019

Prof. Antonio Pequeno

 ELEMENTO SUBJETIVO

 SUJEITO ATIVO

 TIPO DE AÇÃO PENAL

 EFEITO DA CONDENAÇÃO

 EXCLUDENTES DE ILICITUDE

»

Prof. Antonio Pequeno
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» LEI DE LAVAGEM DE CAPITAIS
» LEI Nº 9613/1998

Prof. Antonio Pequeno

» LEI 9503/1997 – CRIMES DE TRÂNSITO

Prof. Antonio Pequeno
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» Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se 
as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo 
diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

» § 1o Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei 
no 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver:

» I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência; (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

» II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou 
demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade 
competente; (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

» III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinqüenta
quilômetros por hora). (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

Prof. Antonio Pequeno

» § 2o Nas hipóteses previstas no § 1o deste artigo, deverá 
ser instaurado inquérito policial para a investigação da 
infração penal.

Prof. Antonio Pequeno
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» Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em 
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine 
dependência:

» Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

» § 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

» I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 
igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

» II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da 
capacidade psicomotora

Prof. Antonio Pequeno

» § 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de 
alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou 
outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova

» § 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia 
ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

» § 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto 
no caput

Prof. Antonio Pequeno
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» LEI 9455/1997 – LEI DE TORTURA

Prof. Antonio Pequeno

BEM JURÍDICO

 SUJEITO ATIVO

 SUJEITO PASSIVO

CONDUTA

 ELEMENTO SUBJETIVO

Prof. Antonio Pequeno
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QUALIFICADORAS

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

 EFEITO DA CONDENAÇÃO

CONSEQUÊNCIAS

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Prof. Antonio Pequeno

 EXTRATERRITORIALIDADE

Prof. Antonio Pequeno
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OBRIGADO

Prof. Antonio Pequeno

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Prof. Renan Araujo
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INSTAGRAM: @profrenanaraujo

TELEGRAM: 
https://t.me/profrenanaraujo

(FGV / 2021 / PCRN)
Concluídas investigações de inquérito policial, a autoridade policial
indiciou Francisco, sem envolvimento anterior com o aparato policial ou
judicial pela prática de crimes, como incurso nas sanções penais do delito
de lesão corporal de natureza gravíssima (Art. 129, §2º, CP –pena:
reclusão de 2 a 8 anos). Tendo Francisco confessado formal e
circunstancialmente a prática da infração penal na delegacia, o acordo de
não persecução penal, no caso em tela:
(...)
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(FGV / 2021 / PCRN)
(...)
A) poderá ser proposto pelo delegado, considerando a confissão e a pena
mínima cominada ao delito;
B) não poderá ser proposto, diante da natureza do delito imputado;
C) não poderá ser proposto, pois a pena máxima cominada é superior a
quatro anos;
D) poderá ser proposto pelo órgão ministerial, mas não pelo delegado,
considerando a pena cominada e a confissão em sede policial;
E) poderá ser proposto pelo órgão ministerial, mas não pelo delegado, e,
havendo concordância do indiciado e de sua defesa técnica, independerá de
homologação judicial.

(FGV / 2019 / TJCE)
Lauro figura como indiciado em inquérito policial em que se investiga a prática
do crime de concussão. Intimado a comparecer na Delegacia para prestar
declarações, fica preocupado com as medidas que poderiam ser determinadas
pela autoridade policial, razão pela qual procura seu advogado.
Com base nas informações expostas, a defesa técnica de Lauro deverá
esclarecer que:
A) a reprodução simulada dos fatos poderá ser determinada pela autoridade
policial, não podendo, contudo, ser Lauro obrigado a participar contra sua
vontade;
B) a defesa técnica do indiciado não poderá ter acesso às peças de informação
constantes do inquérito, ainda que já documentadas, em razão do caráter
sigiloso do procedimento;(...)
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(FGV / 2019 / TJCE)
(...)
C) o indiciado e o eventual ofendido, diante do caráter inquisitivo do
inquérito policial, não poderão requerer a realização de diligências
durante a fase de investigações;
D) o procedimento investigatório, caso venha a ser arquivado com base
na falta de justa causa, não poderá vir a ser desarquivado, ainda que
surjam novas provas;
E) a autoridade policial, em sendo de interesse das investigações, poderá
determinar a incomunicabilidade do indiciado pelo prazo de 10 (dez)
dias.

(FGV / 2021 / PCRN)
Ao sair de sua casa, em 17/05/2020, Miriam foi surpreendida por faixa
anônima estendida na via pública com diversas ofensas à sua honra. Diante
da humilhação sofrida, Miriam deixou o país e foi morar no exterior sem se
interessar em descobrir o responsável pelos fatos. Em 03/01/2021, Miriam
recebeu mensagem de Sandra, sua antiga vizinha, confessando ser ela
a autora das ofensas, bem como esclarecendo que informou os fatos ao
delegado de polícia, em razão de seu arrependimento. Miriam entrou em
contato com seu advogado, em 25/01/2021, para esclarecimentos jurídicos,
informando que permanece no exterior. O advogado deverá esclarecer
naquela data que o crime praticado seria de injúria, de ação penal privada,
logo:
(...)
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(FGV / 2021 / PCRN)
(...)
A) a abertura do inquérito policial poderá ser determinada pela autoridade
policial, diretamente, mas a ação penal depende da iniciativa da vítima;
B) a abertura do inquérito policial não poderá ser determinada pela
autoridade policial nem requerida por Miriam, pois operou-se o prazo
prescricional para representação;
C) a queixa-crime poderá ser oferecida por Miriam, mas, se através de
procurador, exigem-se poderes especiais;
D) a inicial acusatória não poderá ser oferecida por Miriam, pois operou-se o
prazo decadencial;
E) a queixa-crime poderá ser oferecida por Miriam, pessoalmente ou por
procurador sem poderes especiais.

(FGV / 2022 / PCERJ)
Policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando
avistaram indivíduos que fugiram ao ver a viatura policial, um dos
quais entrou em sua residência. Sem que houvesse denúncia anônima e
sem autorização judicial, a guarnição policial ingressou na residência,
momento em que se logrou apreender entorpecentes. Apresentando a
ocorrência na unidade de Polícia Judiciária, a guarnição policial fez
constar que um vizinho teria autorizado o ingresso na residência.
(...)
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(FGV / 2022 / PCERJ)
(...)
Diante desse cenário, é correto afirmar que a prisão é:
A) ilegal, diante da ausência de prévia autorização judicial para busca na
residência;
B) legal, por haver flagrante de crime permanente, o que dispensa a prévia
autorização judicial;
C) legal, diante do consentimento válido do vizinho para ingresso na
residência;
D) legal, diante da configuração de justa causa para a ação policial;
E) ilegal, pois a busca e apreensão não poderia ser executada pela Polícia
Militar.

(FGV/2022/TJMG/JUIZ)
Considerando as disposições do Código de Processo Penal, da Lei nº 7.960/1989
(Lei que dispõe sobre a prisão temporária) e da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da
Penha), as afirmativas a seguir estão corretas, à exceção de uma. Assinale-a.
A) O órgão responsável por decretar a prisão preventiva deverá, de ofício, revisar
a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão
fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.
B) É cabível a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do
inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com as provas dos
autos, de autoria ou participação do indiciado na prática do crime tipificado no
Art. 267, § 1º, do Código Penal (causar epidemia, mediante a propagação de
germes patogênicos, com o resultado morte).
(...)
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(FGV/2022/TJMG/JUIZ)
(...)
C) A prisão preventiva do agressor, no contexto da Lei nº 11.340/2006, é
medida subsidiária, que pode ser decretada após serem frustradas outras
medidas cautelares menos gravosas, mesmo que o réu seja primário e o crime
cometido tenha pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
D) Nos termos do Art. 318 do Código de Processo Penal, o juiz poderá
substituir a prisão preventiva pela domiciliar somente quando o agente for:
maior de 80 (oitenta) anos; gestante; mulher com filho de até 12 (doze) anos
de idade completos; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do
filho de até 12 (doze) anos de idade completos.

(FGV/2022/MPE-GO/PROMOTOR)
Sobre a prisão preventiva, é correto afirmar que:
A) a gravidade em abstrato do crime constitui uma das fundamentações
idôneas para a decretação ou manutenção da custódia cautelar;
B) a periculosidade do agente não constitui uma das fundamentações
idôneas para a decretação ou manutenção da custódia cautelar;
C) a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa não
constitui uma das fundamentações idôneas para a decretação ou
manutenção da custódia cautelar;
(...)
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(FGV/2022/MPE-GO/PROMOTOR)
(...)
D) a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do
Art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação
da prisão preventiva, devendo o juiz ser instado a reavaliar a legalidade e
a atualidade de seus fundamentos;
E) a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do
Art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação
da prisão preventiva, desde que o Ministério Público se manifeste pela
manutenção da custódia cautelar.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FGV/2021/TJRO)
Nos crimes previstos no Art. 171 do Código Penal, a partir de junho de
2021, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques
sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o
pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência
será definida, no caso de vítima única:
A) pela prevenção;
B) pelo local da ação;
C) pelo local da consumação;
D) pelo domicílio do réu;
E) pelo domicílio da vítima.
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(FGV/2021/TJSC/NOTÁRIO)
Após instrução probatória e apresentação de alegações finais pelas
partes, no momento de proferir sentença, o magistrado competente
entendeu que a conduta narrada na denúncia e provada melhor se
adequaria à capitulação jurídica diversa daquela que constava na
inicial acusatória.
Com base nas informações expostas, é correto afirmar que o
magistrado:
A) não poderá condenar o réu por crime diverso do que consta na
inicial sem que haja correção da capitulação por parte do Ministério
Público, exigindo-se nova instrução probatória, ainda que não
alterados os fatos;
(...)

(FGV/2021/TJSC/NOTÁRIO)
(...) B) não poderá condenar o réu por crime diverso do que consta na inicial
em razão do princípio da correlação, bem como não poderá ocorrer
aditamento da denúncia por parte do Ministério Público;
C) poderá condenar o réu como incurso nas sanções penais do crime que
entende ter sido efetivamente praticado, ainda que mais grave, desde que
considere os fatos descritos na denúncia;
D) poderá condenar o réu pela prática de crime diverso do imputado na
denúncia, considerando os fatos descritos na inicial, desde que o novo delito
seja de menor ou igual gravidade;
E) poderá condenar o réu por crime diferente do imputado, desde que haja
aditamento da denúncia, sendo desnecessária nova instrução probatória ou
oitiva da defesa.
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(FGV/2018/TJAL)
Após a instrução probatória e a apresentação de alegações finais pelas partes, caberá ao
magistrado proferir sentença, observando as disposições previstas no Código de Processo
Penal.
De acordo com as disposições legais sobre o tema, é correto afirmar que:
A) o juiz, entendendo que deve ser mantida a prisão do réu, não precisará justificar tal
manutenção por ocasião da sentença; mas, caso conceda a liberdade, deverá justificar;
B) o juiz não poderá fixar o valor da indenização por ocasião da sentença, ainda que haja
requerimento do ofendido, dependendo de ação civil ex delicto;
C) o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime
inicial de pena privativa de liberdade;
D) a intimação do assistente de acusação será necessariamente pessoal, não podendo
ocorrer por meio de seu advogado;
E) o réu somente poderá ser intimado da sentença condenatória pessoalmente se estiver
preso.

(FGV/2018/TJAL)
O Código de Processo Penal, em seus artigos 563 e seguintes, disciplina o tema “
as Nulidades”, sendo certo que o diploma legal confere tratamento próprio de
acordo com as peculiaridades do processo penal brasileiro.
Sobre o tema, com base nas previsões do Código de Processo Penal, é correto
afirmar que:
A) o ato deverá ser declarado nulo quando verificada a existência de nulidade,
independentemente de resultar prejuízo para acusação ou defesa;
B) a nulidade de intimação estará sanada quando o interessado comparecer e
indicar ter conhecimento do ato, que poderá ser adiado pelo juiz quando
verificado que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte;
(...)
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(FGV/2018/TJAL)
(...)
C) a nulidade, sempre que gerar prejuízo, poderá ser arguida por qualquer das
partes, ainda que tenha sido aquela que a arguiu a dar causa ao ato nulo;
D) o reconhecimento de incompetência do juízo, em regra, anula, de imediato,
tanto os atos decisórios quanto os despachos e demais atos sem conteúdo
decisório;
E) a nulidade, mesmo diante de ato que não tenha influído na apuração da
verdade substancial ou na decisão da causa, deverá ser reconhecida quando
houver desrespeito à formalidade do ato.

APOSTAS FINAIS

 Excesso de prazo no IP ou na instrução

 Réu citado por edital – Art. 366 e súmulas 351 e 366 do STF.

 Citação via Whatsapp – Possibilidade

 Ordem dos atos na audiência e oitiva de testemunha por carta precatória

 Reavaliação periódica da prisão preventiva

 Leitura da pronúncia em plenário do Júri
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