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INTRODUÇÃO 

Olá, futuro advogado(a)! 

Se você está lendo esse e-book, provavelmente deseja ser aprovado no Exame de Ordem e, de preferência, 
no XXXV, que é o próximo. Sabemos da importância dessa reta final para os alunos e, justamente por isso, 
resolvemos fazer algo diferente dessa vez. 

No intuito de tentarmos estar mais perto de vocês nesse período, iniciaremos, entre os dias 13/06 e 03/07, 
a Jornada do Futuro Advogado. Nessa jornada, que será composta de transmissões diárias feitas pelos 
melhores professores do Brasil, nós teremos um só objetivo: passar os melhores conteúdos para que 
alcancem a sua tão sonhada aprovação da OAB. 

Já esse e-book, elaborado conjuntamente por todos os nossos professores, servirá como uma bússola para 
essa jornada. Nele, nossa equipe compilou as principais informações que serão passadas pelos professores 
em cada uma das diversas transmissões diárias que faremos. 

Por fins didáticos, e para que o e-book esteja em sintonia com todo o nosso projeto de eventos, o dividiremos 
em três grandes livros ou categorias, que na nossa Jornada nós chamamos de Atos. 

1ºAto 

Estudo por Questões
No 1º Ato da nossa Jornada, que acontecerá entre os dias 13/06 e 17/06, focaremos no estudo por questões. 
Nessa primeira parte do e-book, você poderá encontrar os exercícios e resoluções que os professores 
utilizarão nas transmissões e praticar bastante até o dia da prova. 

2ºAto 

Apostas Finais
Entre os dias 20/06 e 30/06, nossos professores farão as suas apostas finais para a prova, mostrando quais 
sãos os assuntos que mais possuem chances de serem cobrados, dado o contexto atual da prova da OAB. 
Nessa segunda parte do e-book, compilamos todas essas informações. 
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Ato Final 

Revisão de Véspera
Por fim, no dia 02/07, um antes da prova, realizaremos a nossa tradicional Revisão de Véspera. Teremos um 
dia inteiro de transmissões onde os professores irão revisar de forma objetiva os principais conteúdos de 
todas as disciplinas que serão cobradas na 1ª Fase do XXXV Exame de Ordem.  

Mais uma vez, compilamos todos esses conteúdos e colocamos aqui, nesse e-book, para que você consiga 
acompanhar as nossa Jornada da melhor forma possível. 

Antes de finalizar e iniciarmos a nossa Jornada, um aviso importante: esse e-book foi montado para seja 
realmente um manual de uso, com um compilado de todas as informações que julgamos essenciais para a 
sua aprovação. Além disso, fizemos uma divisão estrutural em formato de timeline, de forma que o aluno 
poderá saber exatamente quais conteúdos estão sendo abordados em cada dia da Jornada. 

Esperamos que gostem. Vamos juntos nessa Jornada! 

Equipe Estratégia OAB 
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NOSSOS CANAIS 
Convidamos você para participar dos nossos Canais do Estratégia OAB. Neles, você terá acesso a conteúdos 
exclusivos para essa reta final. Além disso, é por lá que enviaremos todos os links das transmissões que 
faremos.  

Clique nos botões abaixo e participe gratuitamente! ���� 

NOSSOS CURSOS 
No Estratégia OAB, nós temos produtos que atendem à necessidade de vários perfis de alunos. 

Para quem deseja estudar até passar na OAB, sem a necessidade de comprar um novo curso a cada Exame, 
oferecemos a Assinatura OAB “Até a Aprovação”. Além dela, temos também pacotes específicos de 1ª e 2ª 
Fases, além de cursos para Repescagem. 

Para conhecer o material que mais aprova na OAB, clique no botão abaixo e visite o nosso site: 

#vemsercoruja 

https://www.redirectmais.com/run/jornadaxxxv
https://t.me/xxxvjornada
https://www.youtube.com/c/Estrat%C3%A9giaOAB
https://oab.estrategia.com/catalogo-produtos/
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1º ATO - REVISÃO POR QUESTÕES 

DIA 01 - 13/06 

ÉTICA PROFISSIONAL - PRISCILA SILVEIRA 

Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e com saúde. Neste 
curso vamos resolver questões de Ética Profissional com os principais temas cobrados pela banca FGV. 
Vamos com tudo? Contem comigo nessa caminhada!  

Bora que dá!!! 

Forte abraço, Prof. Priscila Silveira 

Questões 

Questão 01 - (OAB - XXXII EXAME DE ORDEM) O advogado Júnior foi procurado pela família de João, preso 
em razão da decretação de prisão temporária em certo estabelecimento prisional. Dirigindo-se ao local, 
Júnior foi informado que João é considerado um preso de alta periculosidade pelo sistema prisional, tendo 
em vista o cometimento de diversos crimes violentos, inclusive contra um advogado, integração a 
organização criminosa e descobrimento de um plano de fuga a ser executado pelo mesmo grupo. Diante de 
tais circunstâncias, o diretor do estabelecimento conduziu Júnior a uma sala especial, onde poderia 
conversar com João na presença de um agente prisional destinado a garantir a segurança do próprio Júnior 
e dos demais. Além disso, foi exigida a apresentação de procuração pelo advogado antes de deixar o 
estabelecimento prisional. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. 

A) É exigível a apresentação de procuração. Quanto às condições exigidas para a realização da entrevista,
por serem devidamente justificadas, não indicam violação de direitos.

B) Não é exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a realização da entrevista
violam direitos e implicam o cometimento de fato penalmente típico pelo diretor do estabelecimento.

C) É exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a realização da entrevista indicam
violação de direitos, devendo ser combatidas por meio das medidas judiciais cabíveis, tais como a
impetração de habeas corpus.

D) Não é exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a realização da entrevista
indicam violação de direitos, devendo ser combatidas por meio das medidas judiciais cabíveis, tais como a
impetração de habeas corpus, não se tratando de fato tipificado penalmente.

Questão 02 - (OAB - XXXII EXAME DE ORDEM) Maria, advogada, adotou o recém-nascido João. A fim de 
organizar sua rotina, Maria verifica que tem contestação a apresentar em quinze dias e audiência agendada 
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em quarenta dias, em processos distintos, nos quais figura como única advogada das partes que representa. 
Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta. 

A) Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, terá direito a reserva de vaga na garagem.

B) Maria terá preferência de ordem para a realização da audiência, mediante comprovação de sua condição.

C) Maria terá o prazo para apresentar a contestação interrompido, desde que notifique o cliente por escrito.

D) Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, não deverá ser submetida a detectores
de metais e aparelhos de raio X, se estiver acompanhada de João.

Questão 03 - (OAB - XXXII EXAME DE ORDEM) A advogada Clotilde, em manifestação oral em juízo, proferiu 
algumas palavras sobre o adversário processual de seu cliente. Na ocasião, a pessoa mencionada alegou que 
teria sido vítima de crime de injúria. 

Considerando o disposto no Estatuto da Advocacia e da OAB, é correto afirmar que 

A) as palavras proferidas podem constituir crime de injúria, a fim de se tutelar a adequada condução da
atividade jurisdicional. Além disso, Clotilde poderá responder disciplinarmente perante a OAB pelos excessos
que tiver cometido.

B) a imunidade profissional conferida a Clotilde assegura que as palavras proferidas não constituem injúria,
tampouco são passíveis de responsabilização disciplinar perante a OAB, independentemente da alegação de
excesso.

C) a imunidade profissional conferida a Clotilde assegura que as palavras proferidas não constituem injúria.
Contudo, ela poderá responder disciplinarmente perante a OAB pelos excessos que tiver cometido.

D) as palavras proferidas podem constituir crime de injúria, a fim de se tutelar a adequada condução da
atividade jurisdicional. Contudo, não são passíveis de responsabilização disciplinar perante a OAB,
independentemente da alegação de excesso.

Questão 04 - (OAB - XXX EXAME DE ORDEM) Antônio e José são advogados e atuam em matéria trabalhista. 
Antônio tomou conhecimento de certos fatos relativos à vida pessoal de seu cliente, que respondia a 
processo considerado de interesse acadêmico. Após o encerramento do feito judicial, Antônio resolveu 
abordar os fatos que deram origem ao processo em sua dissertação pública de mestrado. Então, a fim de se 
resguardar, Antônio notificou o cliente, indagando se este solicitava sigilo sobre os fatos pessoais ou se estes 
podiam ser tratados na aludida dissertação. Tendo obtido resposta favorável do cliente, Antônio abordou o 
assunto na dissertação. Por sua vez, o advogado José também soube de fatos pessoais de seu cliente, em 
razão de sua atuação em outro processo. Entretanto, José foi difamado em público, gravemente, por uma 
das partes da demanda. Por ser necessário à defesa de sua honra, José divulgou o conteúdo particular de 
que teve conhecimento. Considerando os dois casos narrados, assinale a afirmativa correta. 

A) Antônio infringiu o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, violando o dever de sigilo profissional.
Por outro lado, José não cometeu infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede na situação
descrita.

B) Antônio e José infringiram, ambos, o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, violando seus
deveres de sigilo profissional.
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C) José infringiu o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, violando o dever de sigilo profissional.
Por outro lado, Antônio não cometeu infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede na situação
descrita.

D) Antônio e José não cometeram infração ética, já que o dever de sigilo profissional, em ambos os casos,
cede nas situações descritas.

Questão 05 - (OAB - XXVIII EXAME DE ORDEM) Gabriel, advogado, teve aplicada contra si penalidade de 
suspensão, em razão da prática das seguintes condutas: atuar junto a cliente para a realização de ato 
destinado a fraudar a lei; recusar-se a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele e incidir em erros 
reiterados que evidenciaram inépcia profissional. Antes de decorrido o prazo para que pudesse requerer a 
reabilitação quanto à aplicação dessas sanções e após o trânsito em julgado das decisões administrativas, 
instaurou-se contra ele, em razão dessas punições prévias, novo processo disciplinar. Com base no caso 
narrado, assinale a opção que indica a penalidade disciplinar a ser aplicada. 

A) De exclusão, para a qual é necessária a manifestação da maioria absoluta dos membros do Conselho
Seccional competente.

B) De suspensão, que o impedirá de exercer o mandato e implicará o cancelamento de sua inscrição na OAB.

C) De exclusão, ficando o pedido de nova inscrição na OAB condicionado à prova de reabilitação.

D) De suspensão, que o impedirá de exercer o mandato e o impedirá de exercer a advocacia em todo o
território nacional, pelo prazo de doze a trinta meses.

Questão 06 - (OAB - XXVIII EXAME DE ORDEM) A advogada Leia Santos confeccionou cartões de visita para 
sua apresentação e de seu escritório. Nos cartões, constava seu nome, número de inscrição na OAB, bem 
como o site do escritório na Internet e um QR code para que o cliente possa obter informações sobre o 
escritório. Já o advogado Lucas Souza elaborou cartões de visita que, além do seu nome e número de 
inscrição na OAB, apresentam um logotipo discreto e a fotografia do escritório. Considerando as situações 
descritas e o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta. 

A) Leia e Lucas cometeram infrações éticas, pois inseriram elementos vedados pelo Código de Ética e
Disciplina da OAB nos cartões de apresentação.

B) Nenhum dos advogados cometeu infração ética, pois os elementos inseridos por ambos nos cartões de
apresentação são autorizados.

C) Apenas Leia cometeu infração ética, pois inseriu elementos vedados pelo Código de Ética e Disciplina da
OAB nos cartões de apresentação. Os elementos empregados por Lucas são autorizados.

D) Apenas Lucas cometeu infração ética, pois inseriu elementos vedados pelo Código de Ética e Disciplina da
OAB nos cartões de apresentação. Os elementos empregados por Leia são autorizados.

Questão 07 - (OAB - XXIX EXAME DE ORDEM) Milton, advogado, exerceu fielmente os deveres decorrentes 
de mandato outorgado para defesa do cliente Tomás, em juízo. Todavia, Tomás deixou, injustificadamente, 
de efetuar o pagamento dos valores acordados a título de honorários. 

Em 08/04/19, após negar-se ao pagamento devido, Tomás solicitou a Milton que agendasse uma reunião 
para que este esclarecesse, de forma pormenorizada, questões que entendia pertinentes e necessárias sobre 
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o processo. Contudo, Milton informou que não prestaria nenhum tipo de informação judicial sem 
pagamento, a fim de evitar o aviltamento da atuação profissional. 

Em 10/05/19, Tomás solicitou que Milton lhe devolvesse alguns bens móveis que haviam sido confiados ao 
advogado durante o processo, relativos ao objeto da demanda. Milton também se recusou, pois pretendia 
alienar os bens para compensar os honorários devidos. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa 
correta. 

A) Apenas a conduta de Milton praticada em 08/04/19 configura infração ética. 

B) Ambas as condutas de Milton, praticadas em 08/04/19 e em 10/05/19, configuram infrações éticas. 

C) Nenhuma das condutas de Milton, praticadas em 08/04/19 e em 10/05/19, configura infração ética. 

D)Apenas a conduta de Milton praticada em 10/05/19 configura infração ética. 

 

Questão 08 - (OAB - XXXI EXAME DE ORDEM) Um escritório de renome internacional considera expandir 
suas operações, iniciando atividades no Brasil. Preocupados em adaptar seus procedimentos internos para 
que reflitam os códigos brasileiros de ética profissional, seus dirigentes estrangeiros desejam entender 
melhor as normas a respeito da relação entre clientes e advogados no país. Sobre esse tema, é correto 
afirmar que os advogados brasileiros 

A) podem, para a adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis, aceitar procuração de quem já tenha 
patrono constituído, sem prévio conhecimento deste. 

B) deverão considerar sua própria opinião a respeito da culpa do acusado ao assumir defesa criminal. 

C) podem funcionar, no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto de seu cliente, desde 
que tenham conhecimento direto dos fatos. 

D) podem representar, em juízo, clientes com interesses opostos se não integrarem a mesma sociedade 
profissional, mas estiverem reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca. 

 

Questão 09 - (OAB - XXVIII EXAME DE ORDEM) Maria Lúcia é parte em um processo judicial que tramita em 
determinada Vara da Infância e Juventude, sendo defendida, nos autos, pelo advogado Jeremias, integrante 
da Sociedade de Advogados Y. No curso da lide, ela recebe a informação de que a criança, cujos interesses 
são debatidos no feito, encontra-se em proeminente situação de risco, por fato que ocorrera há poucas 
horas. Ocorre que o advogado Jeremias não se encontra na cidade naquela data. Por isso, Maria Lúcia 
procura o advogado Paulo, o qual, após analisar a situação, conclui ser necessário postular, imediatamente, 
medida de busca e apreensão do infante. Considerando o caso hipotético, assinale a afirmativa correta. 

A) Paulo poderá aceitar procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão, independentemente de 
prévio conhecimento de Jeremias ou da Sociedade de Advogados Y. 

B) Paulo poderá aceitar procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão, apenas após o prévio 
conhecimento de Jeremias, não sendo suficiente informar à Sociedade de Advogados Y, sob pena de 
cometimento de infração ética. 

C) Paulo poderá aceitar procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão, apenas após o prévio 
conhecimento de Jeremias ou da Sociedade de Advogados Y, sob pena de cometimento de infração ética. 
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D) Paulo não poderá aceitar procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão, mesmo que seja
promovido o prévio conhecimento de Jeremias e da Sociedade de Advogados Y, sem antes ocorrer a renúncia
ou revogação do mandato, sob pena de cometimento de infração ética.

Questão 10 - (OAB - XXVI EXAME DE ORDEM) O advogado José Maria celebrou contrato de mandato, há 
muitos anos, com o cliente Antônio para defendê-lo extrajudicialmente em certa questão. O instrumento 
não previu, de forma expressa, o prazo de duração do mandato. Considerando a hipótese descrita, assinale 
a afirmativa correta. 

A) Ausente previsão de prazo no instrumento, o contrato de mandato extrajudicial é válido e será extinto
pelo decurso do prazo de 15 anos, salvo renovação expressa.

B) Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido e não será extinto pelo
decurso de qualquer prazo.

C) Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é anulável e não será extinto pelo
decurso de qualquer prazo, mas a anulabilidade pode ser pronunciada por decisão judicial, mediante
alegação dos interessados.

D) Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido e será extinto pelo decurso
do prazo de 20 anos, salvo renovação expressa.

Questão 11 - (OAB - XXIII EXAME DE ORDEM) O advogado Ramiro foi procurado por Hugo, inventariante, 
para atuar no processo de inventário do genitor deste. Em momento posterior, os irmãos de Hugo, José e 
Luiz, outros herdeiros do de cujus, conferiram procuração a Ramiro, a fim de ele também representá-los na 
demanda. Todavia, no curso do feito, os irmãos, até então concordantes, passam a divergir sobre os termos 
da partilha. Ramiro, então, marca reuniões, em busca de harmonização dos interesses dos três, porém não 
obtém sucesso. Diante do caso narrado, por determinação do Código de Ética e Disciplina da OAB, Ramiro 
deverá 

A) renunciar aos três mandatos, afastando-se do feito.

B) manter-se no patrocínio dos três irmãos, desde que informe o conflito nos autos e atue de forma
imparcial, observando-se a disciplina legal.

C) escolher, de acordo com seus critérios de prudência, apenas um dos mandatos, renunciando aos demais.

D) manter-se no patrocínio daquele que primeiro lhe conferiu o mandato, isto é, o inventariante,
renunciando aos demais.

Questão 12 - (OAB - XXXII EXAME DE ORDEM) Caio procurou o advogado Rodrigo para que este ajuizasse, 
em favor do primeiro, determinada demanda judicial. Rodrigo, interessado no patrocínio da causa, celebrou 
com Caio contrato de prestação de serviços advocatícios com adoção de cláusula quota litis. 

Considerando o contrato celebrado, assinale a afirmativa correta. 

A) A adoção da cláusula quota litis é vedada pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, de modo que o caso
deverá ser regido pela disciplina afeta aos contratos silentes sobre os valores devidos a título de honorários
contratuais.
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B) A adoção da mencionada cláusula é admitida, mas é vedado que os honorários contratados, acrescidos 
dos honorários da sucumbência, sejam superiores às vantagens advindas por Caio; além disso, não é 
admitido que os honorários advocatícios incidam sobre o valor de prestações vincendas. 

C) A inclusão da cláusula em questão é autorizada, caso em que os honorários contratuais devem ser 
limitados às vantagens advindas por Caio, excluídos de tal limitação os honorários da sucumbência; além 
disso, não é admitido que os honorários advocatícios incidam sobre o valor de prestações vincendas. 

D) A cláusula quota litis, incluída no contrato, é permitida, mas é vedado que os honorários contratados, 
acrescidos dos honorários da sucumbência, sejam superiores às vantagens advindas por Caio; além disso, 
admite-se que os honorários advocatícios incidam sobre o valor de prestações vincendas, se estabelecidos 
com moderação e razoabilidade. 

 

Questão 13 - (OAB - XXXII EXAME DE ORDEM) O advogado Filipe, em razão de sua notoriedade na atuação 
em defesa das minorias, foi procurado por representantes de certa pessoa jurídica X, que solicitaram sua 
atuação pro bono em favor da referida pessoa jurídica, em determinados processos judiciais. De acordo com 
o Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a opção que apresenta a resposta que deve ser dada por Filipe 
a tal consulta. 

A) É vedada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, embora seja possível a defesa das pessoas 
físicas que sejam destinatárias das suas atividades, desde que estas não disponham de recursos para 
contratação de profissional. 

B) É autorizada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, desde que consideradas instituições 
sociais e que não se destinem a fins econômicos, e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não 
dispuserem de recursos para a contratação de profissional. 

C) É autorizada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, mesmo que destinadas a fins econômicos, 
desde que a atividade advocatícia atenda a motivos considerados socialmente relevantes, 
independentemente da existência de recursos para contratação de profissional. 

D) É autorizada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, mesmo que destinadas a fins econômicos, 
desde que a atividade advocatícia se dirija a motivos considerados socialmente relevantes e as pessoas 
físicas beneficiárias das suas atividades não disponham de recursos para contratação de profissional. 

 

Questão 14 - (OAB - XXXI EXAME DE ORDEM) O advogado Fernando foi contratado por Flávio para defendê-
lo, extrajudicialmente, tendo em vista a pendência de inquérito civil em face do cliente. O contrato celebrado 
por ambos foi assinado em 10/03/15, não prevista data de vencimento. Em 10/03/17, foi concluída a atuação 
de Fernando, tendo sido homologado o arquivamento do inquérito civil junto ao Conselho Superior do 
Ministério Público. Em 10/03/18, Fernando notificou extrajudicialmente Flávio, pois este ainda não havia 
adimplido os valores relativos aos honorários contratuais acordados. A ação de cobrança de honorários a ser 
proposta por Fernando prescreve em 

A) três anos, contados de 10/03/15. 

B) cinco anos, contados de 10/03/17. 

C) três anos, contados de 10/03/18. 

D) cinco anos, contados de 10/03/15. 
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Questão 15 - (OAB - XXXIII EXAME DE ORDEM) Gabriel, advogado, exerce o patrocínio de Bruno em certo 
processo administrativo. Todavia, foi necessário o substabelecimento do mandato a Henrique. 

Considerando a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. 

A) O substabelecimento do mandato com reserva de poderes a Henrique exigirá inequívoco conhecimento
de Bruno.

B) Diante de substabelecimento com reserva de poderes, Henrique deverá ajustar antecipadamente os seus
honorários com Bruno.

C) Caso Bruno não aceite a atuação de Henrique, por preferir o trabalho de outro advogado, Gabriel deverá
privilegiar a atuação do outro profissional com ele no processo.

D) Diante de substabelecimento com reserva de poderes a Henrique, este não poderá cobrar honorários sem
a intervenção de Gabriel.

Questão 16 - (OAB - XXVIII EXAME DE ORDEM) Eduardo contrata o advogado Marcelo para propor ação 
condenatória de obrigação de fazer em face de João. São convencionados honorários contratuais, porém o 
contrato de honorários advocatícios é omisso quanto à forma de pagamento. Proposta a ação, Marcelo cobra 
de Eduardo o pagamento de metade dos honorários acordados. De acordo com o Estatuto da OAB, assinale 
a afirmativa correta. 

A) Marcelo pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação sobre a forma
de pagamento, metade dos honorários é devida no início do serviço e metade é devida no final.

B) Marcelo pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação sobre a forma
de pagamento, os honorários são devidos integralmente desde o início do serviço.

C) Marcelo não pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação sobre a
forma de pagamento, os honorários somente são devidos após a decisão de primeira instância.

D) Marcelo não pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação sobre a
forma de pagamento, apenas um terço é devido no início do serviço.

Gabarito 

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 
B B C A C B B 

Questão 08 Questão 09 Questão 10 Questão 11 Questão 12 Questão 13 Questão 14 
A A B C D B B 

Questão 15 Questão 16 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
D D -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

Questionário - Revisão 

QUESTÕES TEMÁTICAS: 



 

 

   
37 

509 

 
 O advogado pode acessar autos de inquérito sem procuração? 
 É direito do advogado entrevistar-se com seu cliente? 
 A advogada grávida tem quais direitos resguardados em razão da gestação? 
 A advogada lactante, adotante ou que deu à luz, também possuem direitos resguardados pelo 

Estatuto da Advocacia e da OAB? 
 A violação do sigilo profissional constitui infração disciplinar? 
 Quais a sanções disciplinares preceituadas no EAOAB? 
 Quando ocorre a prescrição no processo disciplinar? 
 O advogado pode juntar procuração em processo que já tenha defensor constituído? 
 O que contrato de honorários quota litis? 
 É possível atuação pro bono em qualquer causa? 

 
Bons estudos! 
Profa. Priscila Silveira 

DIREITO PENAL - CRISTIANO RODRIGUES 

Questões 

Questão 01 - (OAB - XXX EXAME DE ORDEM) Regina dá à luz seu primeiro filho, Davi. Logo após realizado o 
parto, ela, sob influência do estado puerperal, comparece ao berçário da maternidade, no intuito de matar 
Davi. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ela, com uma corda, asfixia Bruno, filho recém-nascido do 
casal Marta e Rogério, causando-lhe a morte. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de 
homicídio qualificado pela asfixia com causa de aumento de pena pela idade da vítima. 

 Diante dos fatos acima narrados, o(a) advogado(a) de Regina, em alegações finais da primeira fase do 
procedimento do Tribunal do Júri, deverá requerer: 

A) o afastamento da qualificadora, devendo Regina responder pelo crime de homicídio simples com causa 
de aumento, diante do erro de tipo.  

B) a desclassificação para o crime de infanticídio, diante do erro sobre a pessoa, não podendo ser 
reconhecida a agravante pelo fato de quem se pretendia atingir ser descendente da agente.  

C) a desclassificação para o crime de infanticídio, diante do erro na execução (aberratio ictus), podendo ser 
reconhecida a agravante de o crime ser contra descendente, já que são consideradas as características de 
quem se pretendia atingir.  

D) a desclassificação para o crime de infanticídio, diante do erro sobre a pessoa, podendo ser reconhecida a 
agravante de o crime ser contra descendente, já que são consideradas as características de quem se 
pretendia atingir. 

 

Questão 02 - (OAB - II EXAME DE ORDEM) Arlete, em estado puerperal, manifesta a intenção de matar o 
próprio filho recém nascido. Após receber a criança no seu quarto para amamentá-la, a criança é levada para 
o berçário. Durante a noite, Arlete vai até o berçário, e, após conferir a identificação da criança, a asfixia, 
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causando a sua morte. Na manhã seguinte, é constatada a morte por asfixia de um recém nascido, que não 
era o filho de Arlete. Diante do caso concreto, assinale a alternativa que indique a responsabilidade penal 
da mãe. 

A) Crime de homicídio, pois, o erro acidental não a isenta de responsabilidade. 

B) Crime de homicídio, pois, uma vez que o art. 123 do CP trata de matar o próprio filho sob influência do 
estado puerperal, não houve preenchimento dos elementos do tipo. 

C) Crime de infanticídio, pois houve erro quanto à pessoa. 

D) Crime de infanticídio, pois houve erro essencial. 

 

Questão 03 - (XXXII Exame) Após uma discussão em razão de futebol, Paulo efetua um disparo de arma de 
fogo no peito de Armando, pretendendo causar sua morte, empreendendo fuga em seguida. Levado para o 
hospital por familiares, Armando não é atendido pelo médico plantonista Ismael, que presenciou o estado 
grave do paciente, mas alegava estar em greve. Armando vem a falecer enquanto aguardava atendimento 
em uma maca, ficando demonstrado que o não atendimento médico contribuiu para o resultado morte. 
Revoltados com o resultado, os familiares de Armando procuram você para assistência jurídica, destacando 
o interesse na habilitação como futuro assistente de acusação. Indagado sobre a responsabilidade penal de 
Paulo e Ismael, você deverá esclarecer que  

A) Paulo deverá responder por tentativa de homicídio doloso e Ismael, por homicídio doloso consumado em 
razão da omissão.  

B) Paulo deverá responder por homicídio doloso consumado e Ismael, por omissão de socorro qualificada 
pelo resultado morte.  

C) Paulo deverá responder por homicídio doloso consumado, e Ismael não praticou conduta típica.  

D) Paulo e Ismael deverão responder por homicídio doloso consumado. 

 

Questão 04 - (OAB - XVI EXAME DE ORDEM) Paloma, sob o efeito do estado puerperal, logo após o parto, 
durante a madrugada, vai até o berçário onde acredita encontrar-se seu filho recém-nascido e o sufoca até 
a morte, retornando ao local de origem sem ser notada. No dia seguinte, foi descoberta a morte da criança 
e, pelo circuito interno do hospital, é verificado que Paloma foi a autora do crime. Todavia, constatou-se que 
a criança morta não era o seu filho, que se encontrava no berçário ao lado, tendo ela se equivocado quanto 
à vítima desejada. 

Diante desse quadro, Paloma deverá responder pelo crime de 

A) Homicídio culposo.  

B) Homicídio doloso simples.  

C) infanticídio.  

D) Homicídio doloso qualificado.  

 

Questão 05 - (OAB XXXIII EXAME DE ORDEM) Joana, sob influência do estado puerperal, levanta da cama 
do quarto do hospital, onde estava internada após o parto, com o propósito de matar seu filho recém-
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nascido, que se encontrava no berçário. Aproveitando-se da distração do segurança que, ao sair para ir ao 
banheiro, deixara sua arma sobre a mesa no corredor, Joana pega a arma e se dirige até o vidro do berçário. 
Lá chegando, identifica o berço de seu filho, aponta a arma e efetua o disparo. Ocorre que, devido ao tranco 
da arma, Joana erra o disparo e atinge o berço onde estava o filho de Maria. Acerca do caso, é correto afirmar 
que Joana responderá pelo crime de: 

A) homicídio, uma vez que acertou o filho de Maria e não o seu próprio filho.  

B) infanticídio, em razão da incidência do erro sobre a pessoa. 

C) infanticídio, em razão da incidência do erro na execução.  

D) infanticídio, em razão da incidência do resultado diverso do pretendido  

 

Questão 06 - (OAB - XXVI EXAME DE ORDEM) Pretendendo causar unicamente um crime de dano em 
determinado estabelecimento comercial, após discussão com o gerente do local, Bruno, influenciado pela 
ingestão de bebida alcoólica, arremessa uma grande pedra em direção às janelas do estabelecimento. 
Todavia, sua conduta imprudente fez com que a pedra acertasse a cabeça de Vitor, que estava jantando no 
local com sua esposa, causando sua morte. Por outro lado, a janela do estabelecimento não foi atingida, 
permanecendo intacta. 

Preocupado com as consequências de seus atos, após indiciamento realizado pela autoridade policial, Bruno 
procura seu advogado para esclarecimentos. 

Considerando a ocorrência do resultado diverso do pretendido pelo agente, o advogado deve esclarecer que 
Bruno tecnicamente será responsabilizado pela(s) seguinte(s) prática(s) criminosa(s): 

A) homicídio culposo e tentativa de dano, em concurso material. 

B) homicídio culposo, apenas. 

C) homicídio culposo e tentativa de dano, em concurso formal. 

D) homicídio doloso, apenas. 

 

Questão 07 - (OAB - XXXI EXAME DE ORDEM) Maria, em uma loja de departamento, apresentou roupas no 
valor de R$ 1.200 (mil e duzentos reais) ao caixa, buscando efetuar o pagamento por meio de um cheque de 
terceira pessoa, inclusive assinando como se fosse a titular da conta. Na ocasião, não foi exigido qualquer 
documento de identidade. Todavia, o caixa da loja desconfiou do seu nervosismo no preenchimento do 
cheque, apesar da assinatura perfeita, e consultou o banco sacado, constatando que aquele documento 
constava como furtado. Assim, Maria foi presa em flagrante naquele momento e, posteriormente, 
denunciada pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público, em concurso material. 

Confirmados os fatos, o advogado de Maria, no momento das alegações finais, sob o ponto de vista técnico, 
deverá buscar o reconhecimento: 

A) do concurso formal entre os crimes de estelionato consumado e falsificação de documento público.  

B) do concurso formal entre os crimes de estelionato tentado e falsificação de documento particular.  

C) de crime único de estelionato, na forma consumada, afastando-se o concurso de crimes.  

D) de crime único de estelionato, na forma tentada, afastando-se o concurso de crimes. 
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Questão 08 - (OAB - VI EXAME DE ORDEM) Otelo objetiva matar Desdêmona para ficar com o seguro de 
vida que esta havia feito em seu favor. Para tanto, desfere projétil de arma de fogo contra a vítima, 
causando-lhe a morte. Todavia, a bala atravessa o corpo de Desdêmona e ainda atinge Iago, que passava 
pelo local, causando-lhe lesões corporais. Considerando-se que Otelo praticou crime de homicídio doloso 
qualificado em relação a Desdêmona e, por tal crime, recebeu pena de 12 anos de reclusão, bem como que 
praticou crime de lesão corporal leve em relação a Iago, tendo recebido pena de 2 meses de reclusão, é 
correto afirmar que: 

A) o juiz deverá aplicar a pena mais grave e aumentá-la de um sexto até a metade.  

B) o juiz deverá somar as penas. 

C) é caso de concurso formal homogêneo.  

D) é caso de concurso formal impróprio.  

 

Questão 09 - (OAB - V EXAME DE ORDEM) As regras do concurso formal perfeito (em que se adota o sistema 
da exasperação da pena) foram adotadas pelo Código Penal com o objetivo de beneficiar o agente que, 
mediante uma só conduta, praticou dois ou mais crimes. No entanto, quando o sistema da exasperação for 
prejudicial ao acusado, deverá prevalecer o sistema do cúmulo material (em que a soma das penas será mais 
vantajosa do que o aumento de uma delas com determinado percentual, ainda que no patamar mínimo). A 
essa hipótese, a doutrina deu o nome de: 

A) concurso material benéfico. 

B) concurso formal imperfeito. 

C) concurso formal heterogêneo. 

D) exasperação sui generis. 

 

Questão 10 - (OAB - II EXAME DE ORDEM) Com relação ao concurso de delitos, é correto afirmar que: 

A) no concurso de crimes as penas de multa são aplicadas distintamente, mas de forma reduzida. 

B) o concurso material ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 
mais crimes com dependência fática e jurídica entre estes. 

C) o concurso formal perfeito, também conhecido como próprio, ocorre quando o agente, por meio de uma 
só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos, caso em que as penas serão somadas. 

D) o Código Penal Brasileiro adotou o sistema de aplicação de pena do cúmulo material para os concursos 
material e formal imperfeito, e da exasperação para o concurso formal perfeito e crime continuado. 

 

Questão 11 - (OAB - XV EXAME DE ORDEM) Roberto estava dirigindo seu automóvel quando perdeu o 
controle da direção e subiu a calçada, atropelando dois pedestres que estavam parados num ponto de 
ônibus. Nesse contexto, levando-se em consideração o concurso de crimes, assinale a opção correta, que 
contempla a espécie em análise:  

A) concurso material.  
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B) concurso formal próprio ou perfeito.  

C) concurso formal impróprio ou imperfeito. 

D) crime continuado. 

 

Questão 12 - (OAB - XXII EXAME DE ORDEM) Gilson, 35 anos, juntamente com seu filho Rafael, de 15 anos, 
em dificuldades financeiras, iniciaram atos para a subtração de um veículo automotor. Gilson portava arma 
de fogo e, quando a vítima tentou empreender fuga, ele efetua disparos contra ela, a fim de conseguir 
subtrair o carro. O episódio levou o proprietário do automóvel a falecer. Apesar disso, os agentes não 
levaram o veículo, já que outras pessoas que estavam no local chamaram a Polícia.  

Descobertos os fatos, Gilson é denunciado pelo crime de latrocínio consumado e corrupção de menores em 
concurso formal, sendo ao final da instrução, após confessar os fatos, condenado à pena mínima de 20 anos 
pelo crime do Art. 157, 

§ 3º, do Código Penal, e à pena mínima de 01 ano pelo delito de corrupção de menores, não havendo 
reconhecimento de quaisquer agravantes ou atenuantes. Reconhecido, porém, o concurso formal de crimes, 
ao invés de as penas serem somadas, a pena mais grave foi aumentada de 1/6, resultando em um total de 
23 anos e 04 meses de reclusão. 

Considerando a situação narrada, o advogado de Gilson poderia pleitear, observando a jurisprudência dos 
Tribunais Superiores, em sede de recurso de apelação, 

A) a aplicação da regra do cúmulo material em detrimento da exasperação, pelo concurso formal de crimes. 

B) a aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da 
confissão espontânea. 

C) o reconhecimento da modalidade tentada do latrocínio, já que o veículo automotor não foi subtraído. 

D) o afastamento da condenação por corrupção de menor, pela natureza material do delito. 

 

Questão 13 - (OAB - XXIII EXAME DE ORDEM) Pedro, quando limpava sua arma de fogo, devidamente 
registrada em seu nome, que mantinha no interior da residência sem adotar os cuidados necessários, 
inclusive o de desmuniciá-la, acaba, acidentalmente, por dispará-la, vindo a atingir seu vizinho Júlio e a 
esposa deste, Maria. Júlio faleceu em razão da lesão causada pelo projétil e Maria sofreu lesão corporal e 
debilidade permanente de membro. Preocupado com sua situação jurídica, Pedro o procura para, na 
condição de advogado, orientá-lo acerca das consequências do seu comportamento. Na oportunidade, 
considerando a situação narrada, você deverá esclarecer, sob o ponto de vista técnico, que ele poderá vir a 
ser responsabilizado pelos crimes de 

A) homicídio culposo, lesão corporal culposa e disparo de arma de fogo, em concurso formal. 

B) homicídio culposo e lesão corporal grave, em concurso formal. 

C) homicídio culposo e lesão corporal culposa, em concurso material. 

D) homicídio culposo e lesão corporal culposa, em concurso formal. 
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Questão 14 - (OAB - XXVI EXAME DE ORDEM) Cadu, com o objetivo de matar toda uma família de inimigos, 
pratica, durante cinco dias consecutivos, crimes de homicídio doloso, cada dia causando a morte de cada um 
dos cinco integrantes da família, sempre com o mesmo modus operandi e no mesmo local. Os fatos, porém, 
foram descobertos, e o autor, denunciado pelos cinco crimes de homicídio, em concurso material. 

Com base nas informações expostas e nas previsões do Código Penal, provada a autoria delitiva em relação 
a todos os delitos, o advogado de Cadu: 

A) não poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista que os crimes foram 
praticados com violência à pessoa, somente cabendo reconhecimento do concurso material. 

B) não poderá buscar o reconhecimento de continuidade delitiva, tendo em vista que os crimes foram 
praticados com violência à pessoa, podendo, porém, o advogado pleitear o reconhecimento do concurso 
formal de delitos. 

C) poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, mesmo sendo o delito praticado com violência 
contra a pessoa, cabendo, apenas, aplicação da regra de exasperação da pena de 1/6 a 2/3. 

D) poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, mas, diante da violência contra a pessoa e da 
diversidade de vítimas, a pena mais grave poderá ser aumentada em até o triplo. 

Gabarito 

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 
B C D C C B D 

Questão 08 Questão 09 Questão 10 Questão 11 Questão 12 Questão 13 Questão 14 
B A D B A D D 

Revisão – Questionário 

QUESTÕES TEMÁTICAS: 

 Quais as duas grandes categorias de erros admitidas no nosso ordenamento e quais suas espécies? 
 Quais as diferenças e semelhanças entre o erro sobre a pessoa e o aberratio ictus? 
 Em que situação concreta se aplica as regras do aberratio criminis do Art. 74 CP? 
 Quais os 2 sistemas de aplicarão da pena adotados pelo CP para concurso de crimes? Explique. 
 O que o concurso material e o crime continuado tem em comum, e como identificar a diferença 

entre eles num caso concreto? 
 Quais as semelhanças e diferenças entre as duas modalidades de concurso formal? 
 Quais as duas especies de crimes omissivos adotadas em nosso ordenamento? Cite duas 

características de cada uma delas. 
 O que são garantidores? 
 Quais as hipóteses de aplicação e consequências do crime impossível? 
  Quando é possível se aplicar o arrependimento posterior e quais as suas consequências? 
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DIREITO ADMINISTRATIVO - IGOR MACIEL 

Questões 

Questão 01 - (FGV/OAB -V EXAME - 2011) A estruturação da Administração traz a presença, necessária, de 
centros de competências denominados Órgãos Públicos ou, simplesmente, Órgãos. Quanto a estes, é correto 
afirmar que  

A) possuem personalidade jurídica própria, respondendo diretamente por seus atos. 

B) suas atuações são imputadas às pessoas jurídicas a que pertencem.  

C) não possuem cargos, apenas funções, e estas são criadas por atos normativos do ocupante do respectivo 
órgão. 

D) não possuem cargos nem funções. 

 

Questão 02 - (FGV/OAB-VIII EXAME - 2012) Quanto às pessoas jurídicas que compõem a Administração 
Indireta, assinale a afirmativa correta. 

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

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

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

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

 

Questão 03 - (FGV/OAB-XV EXAME - 2014) No Estado X, foi constituída autarquia para a gestão do regime 
próprio de previdência dos servidores estaduais. A lei de constituição da entidade prevê a possibilidade de 
apresentação de recurso em face das decisões da autarquia, a ser dirigido à Secretaria de Administração do 
Estado (órgão a qual a autarquia está vinculada). 

Sobre a situação descrita, assinale a opção correta. 

A) Não é possível a criação de autarquia para a gestão da previdência dos servidores, uma vez que se trata 
de atividade típica da Administração Pública. 

B) Não cabe recurso hierárquico impróprio em face das decisões da autarquia, uma vez que ela goza de 
autonomia técnica, administrativa e financeira. 

C) A previsão de recurso dirigido à Secretaria de Administração do Estado (órgão ao qual a autarquia está 
vinculada) configura exemplo de recurso hierárquico próprio. 

D) São válidas tanto a constituição da autarquia para a gestão do regime previdenciário quanto a previsão 
de cabimento do recurso ao órgão ao qual a autarquia está vinculada. 
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Questão 04 - (FGV/OAB-XII EXAME - 2013) O Estado ABCD, com vistas à interiorização e ao incremento das 
atividades econômicas, constituiu empresa pública para implantar distritos industriais, elaborar planos de 
ocupação e auxiliar empresas interessadas na aquisição dessas áreas. Considerando que esse objeto significa 
a exploração de atividade econômica pelo Estado, assinale a afirmativa correta. 

A) Não é possível a exploração de atividade econômica por pessoa jurídica integrante da Administração 
direta ou indireta. 

B) As pessoas jurídicas integrantes da Administração indireta não podem explorar atividade econômica. 

C) Dentre as figuras da Administração Pública indireta, apenas a autarquia pode desempenhar atividade 
econômica, na qualidade de agência reguladora. 

D) A constituição de empresa pública para exercer atividade econômica é permitida quando necessária ao 
atendimento de relevante interesse coletivo. 

 

Questão 05 - (FGV/OAB-XVII EXAME - 2015) Após autorização em lei, o Estado X constituiu empresa pública 
para atuação no setor bancário e creditício. Por não possuir, ainda, quadro de pessoal, foi iniciado concurso 
público com vistas à seleção de 150 empregados, entre economistas, administradores e advogados. 

A respeito da situação descrita, assinale a afirmativa correta. 

A) Não é possível a constituição de empresa pública para exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado. 

B) A lei que autorizou a instituição da empresa pública é, obrigatoriamente, uma lei complementar, por 
exigência do texto constitucional. 

C) Após a Constituição de 1988, cabe às empresas públicas a prestação de serviços públicos e às sociedades 
de economia mista cabe a exploração de atividade econômica. 

D) A empresa pública que explora atividade econômica sujeita-se ao regime trabalhista próprio das 
empresas privadas, o que não afasta a exigência de concurso público. 

 

Questão 06 - (FGV/OAB-XX EXAME - 2016) Caio, policial militar do Estado X, abalroou, com sua viatura, um 
veículo particular estacionado em local permitido, durante uma perseguição. Júlio, proprietário do veículo 
atingido, ingressou com demanda indenizatória em face do Estado. A sentença de procedência reconheceu 
a responsabilidade civil objetiva do Estado, independentemente de se perquirir a culpa do agente. 

Nesse caso, 

A) não pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do policial militar, eis que atuava, no 
momento do acidente, na condição de agente público. 

B) pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do policial militar, devendo o ente público 
demonstrar a existência de dolo do agente. 

C) pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do policial militar, devendo o ente público 
demonstrar a existência de culpa ou dolo do agente. 

D) não pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do agente público, uma vez que o Estado 
não foi condenado com base na culpa ou dolo do agente. 
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Questão 07 - (FGV/OAB-XXI EXAME - 2016) José, acusado por estupro de menores, foi condenado e preso 
em decorrência da execução de sentença penal transitada em julgado. Logo após seu recolhimento ao 
estabelecimento prisional, porém, foi assassinado por um colega de cela. 

Acerca da responsabilidade civil do Estado pelo fato ocorrido no estabelecimento prisional, assinale a 
afirmativa correta. 

A) Não estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque está 
presente o fato exclusivo de terceiro, que rompe o nexo de causalidade, independentemente da 
possibilidade de o Estado atuar para evitar o dano. 

B) estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque não existe a 
causalidade necessária entre a conduta de agentes do Estado e o dano ocorrido no estabelecimento estatal. 

C) Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque o ordenamento 
jurídico brasileiro adota, na matéria, a teoria do risco integral. 

D) Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque o poder público 
tem o dever jurídico de proteger as pessoas submetidas à custódia de seus agentes e estabelecimentos. 

 

Questão 08 - (FGV/OAB-XX EXAME - 2016) A fim de pegar um atalho em seu caminho para o trabalho, Maria 
atravessa uma área em obras, que está interditada pela empresa contratada pelo Município para a reforma 
de um viaduto. Entretanto, por desatenção de um dos funcionários que trabalhava no local naquele 
momento, um bloco de concreto se desprendeu da estrutura principal e atingiu o pé de Maria. 

Nesse caso, 

A) a empresa contratada e o Município respondem solidariamente, com base na teoria do risco integral. 

B) a ação de Maria, ao burlar a interdição da área, exclui o nexo de causalidade entre a obra e o dano, 
afastando a responsabilidade da empresa e do Município. 

C) a empresa contratada e o Município respondem de forma atenuada pelos danos causados, tendo em 
vista a culpa concorrente da vítima. 

D) a empresa contratada responde de forma objetiva, mas a responsabilidade do Município demanda 
comprovação de culpa na ausência de fiscalização da obra. 

 

Questão 09 - (FGV/OAB-XIX EXAME - 2016) Um paciente de um hospital psiquiátrico estadual conseguiu 
fugir da instituição em que estava internado, ao aproveitar um momento em que os servidores de plantão 
largaram seus postos para acompanhar um jogo de futebol na televisão. Na fuga, ao pular de um viaduto 
próximo ao hospital, sofreu uma queda e, em razão dos ferimentos, veio a falecer. 

Nesse caso, 

A) o Estado não responde pela morte do paciente, uma vez que não configurado o nexo de causalidade 
entre a ação ou omissão estatal e o dano. 

B) o Estado responde de forma subjetiva, uma vez que não configurado o nexo de causalidade entre a ação 
ou omissão estatal e o dano. 
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C) o Estado não responde pela morte do paciente, mas, caso comprovada a negligência dos servidores, 
estes respondem de forma subjetiva. 

D) o Estado responde pela morte do paciente, garantido o direito de regresso contra os servidores no caso 
de dolo ou culpa. 

 

Questão 10 - (FGV/OAB-XXXI EXAME - 2020) Rafael, funcionário da concessionária prestadora do serviço 
público de fornecimento de gás canalizado, realizava reparo na rede subterrânea, quando deixou a tampa 
do bueiro aberta, sem qualquer sinalização, causando a queda de Sônia, transeunte que caminhava pela 
calçada. 

Sônia, que trabalha como faxineira diarista, quebrou o fêmur da perna direita em razão do ocorrido e ficou 
internada no hospital por 60 dias, sem poder trabalhar. 

Após receber alta, Sônia procurou você, como advogado(a), para ajuizar ação indenizatória em face 

A) da concessionária, com base em sua responsabilidade civil objetiva, para cuja configuração é 
desnecessária a comprovação de dolo ou culpa de Rafael. 

B) do Estado, como poder concedente, com base em sua responsabilidade civil direta e subjetiva, para cuja 
configuração é prescindível a comprovação de dolo ou culpa de Rafael. 

C) de Rafael, com base em sua responsabilidade civil direta e objetiva, para cuja configuração é desnecessária 
a comprovação de ter agido com dolo ou culpa, assegurado o direito de regresso contra a concessionária. 

D) do Município, como poder concedente, com base em sua responsabilidade civil objetiva, para cuja 
configuração é imprescindível a comprovação de dolo ou culpa de Rafael. 

 

Questão 11 - (FGV/OAB-XXVII EXAME - 2018) A sociedade empresária Beta assinou, na década de 1990, 
contrato de concessão de serviço de transporte público. Desde então, vem utilizando os mesmos ônibus no 
transporte de passageiros, não se preocupando com a renovação da frota, tampouco com o conforto dos 
usuários ou com o nível de emissão de poluentes. Em paralelo, com a natural evolução tecnológica, sabe•se 
que os veículos atualmente estão mais bem equipados, são mais seguros e, naturalmente, emitem menos 
poluentes. 

Com base no caso narrado, assinale a afirmativa correta. 

A) A renovação da frota visa a atender ao princípio da atualidade, que exige das concessionárias o emprego 
de equipamentos modernos. 

B) Constitui interesse público a utilização de ônibus novos, mais econômicos, eficientes e confortáveis; por 
isso, independentemente de lei autorizativa, pode o poder concedente encampar o contrato de concessão, 
retomando o serviço público. 

C) Se a concessionária desrespeitar os parâmetros de qualidade do serviço estabelecidos no contrato, a 
concessão poderá ser extinta unilateralmente pelo poder concedente, aplicando•se o instituto da rescisão. 

D) Ao fim da concessão, os veículos utilizados retornam ao poder concedente, independentemente de 
expressa previsão no edital e no contrato. 
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Questão 12 - (FGV/OAB-XXIX EXAME - 2019) O Município Alfa planeja estabelecer uma parceria público-
privada para a construção e operação do metrô, cujo contrato terá vigência de trinta e cinco anos. Como a 
receita com a venda das passagens é inferior ao custo de implantação/operação do serviço, o ente local 
aportará recursos como complementação da remuneração do parceiro privado. 

Sobre a questão, assinale a afirmativa correta. 

A) Como o parceiro privado será remunerado pela tarifa do serviço de transporte e por uma contrapartida 
do poder público, a concessão será celebrada na modalidade administrativa. 

B) A contrapartida do parceiro público somente pode se dar em dinheiro, não sendo permitido qualquer 
outro mecanismo, a exemplo da outorga de direitos em face da Administração Pública. 

C) A vigência do futuro contrato é adequada, mas, por se tratar de negócio com duração de trinta e cinco 
anos, não poderá haver prorrogação contratual. 

D) Independentemente da proporção da contrapartida do parceiro público frente ao total da receita auferida 
pelo parceiro privado, não haverá necessidade de autorização legislativa específica. 

  

Questão 13 - (FGV/OAB-XIV EXAME - 2014) Caso o Estado delegue a reforma, manutenção e operação de 
uma rodovia estadual à iniciativa privada, com a previsão de que a amortização dos investimentos e a 
remuneração do particular decorram apenas da tarifa cobrada dos usuários do serviço, estaremos diante de 
uma 

A) concessão de obra pública. 

B) concessão administrativa. 

C) concessão patrocinada. 

D) concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. 

 

Questão 14 - (FGV/OAB-XVI EXAME - 2015) O Estado X, após regular processo licitatório, celebrou contrato 
de concessão de serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, por ônibus regular, com a 
sociedade empresária “F”, vencedora do certame, com prazo de 10 (dez) anos. Entretanto, apenas 5 (cinco) 
anos depois da assinatura do contrato, o Estado publicou edital de licitação para a concessão de serviço de 
transporte de passageiros, por ônibus do tipo executivo, para o mesmo trecho. Diante do exposto, assinale a 
afirmativa correta. 

A) A sociedade empresária “F” pode impedir a realização da nova licitação, uma vez que a lei atribui caráter 
de exclusividade à outorga da concessão de serviços públicos. 

B) A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade 
técnica ou econômica devidamente justificada. 

C) A lei atribui caráter de exclusividade à concessão de serviços públicos, mas a violação ao comando legal 

somente confere à sociedade empresária “F” direito à indenização por perdas e danos. 

D) A lei veda a atribuição do caráter de exclusividade à outorga de concessão, o que afasta qualquer 
pretensão por parte da concessionária, salvo o direito à rescisão unilateral do contrato pela concessionária, 
mediante notificação extrajudicial. 



 

 

   
48 

509 

 

Questão 15 - (FGV/OAB-XXVIII EXAME - 2019) O Governo do Estado Alfa, para impulsionar o potencial 
turístico de uma região cercada de belíssimas cachoeiras, pretende asfaltar uma pequena estrada que liga a 
cidade mais próxima ao local turístico. Com vistas à melhoria do serviço público e sem dinheiro em caixa 
para arcar com as despesas, o Estado decide publicar edital para a concessão da estrada, com fundamento 
na Lei nº 8.987/95, cabendo ao futuro concessionário a execução das obras. 

Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. 

a) O edital poderá prever, em favor da concessionária, outras fontes de receita além daquela oriunda do 
pedágio; a renda adicional deve favorecer a modicidade tarifária, reduzindo a tarifa paga pelos usuários. 

b) Um grande investidor (pessoa física) pode ser contratado pelo poder concedente, caso demonstre 
capacidade de realização das obras. 

c) A concessão pode ser feita mediante licitação na modalidade tomada de preços, caso as obras necessárias 
estejam orçadas em até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 

O poder concedente não poderá exigir no edital garantias do concessionário de que realizará as obras a 
contento, dado que a essência do contrato de concessão é a delegação de serviço público. 

 

Questão 16 - (FGV - OAB UNI NAC/OAB/XXV EXAME/2018) A União celebrou com a empresa Gama contrato 
de concessão de serviço público precedida de obra pública. O negócio jurídico tinha por objeto a exploração, 
incluindo a duplicação, de determinada rodovia federal. Algum tempo após o início do contrato, o poder 
concedente identificou a inexecução de diversas obrigações por parte da concessionária, o que motivou a 
notificação da contratada. Foi autuado processo administrativo, ao fim do qual o poder concedente concluiu 
estar prejudicada a prestação do serviço por culpa da contratada. 

Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. 

A) O contrato é nulo desde a origem, eis que a concessão de serviços públicos não pode ser precedida da 
execução de obras públicas. 

B) O poder concedente pode declarar a caducidade do contrato de concessão, tendo em vista a inexecução 
parcial do negócio jurídico por parte da concessionária. 

C) O poder concedente deve, necessariamente, aplicar todas as sanções contratuais antes de decidir pelo 
encerramento do contrato. 

D) O processo administrativo tem natureza de inquérito e visa coletar informações precisas dos fatos; por 

isso, não há necessidade de observar o contraditório e a ampla defesa da concessionária. 

 

Questão 17 - (FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVII EXAME/2015) Manoel da Silva é comerciante, proprietário de 
uma padaria e confeitaria de grande movimento na cidade ABCD. 

A fim de oferecer ao público um serviço diferenciado, Manoel formulou pedido administrativo de 
autorização de uso de bem público (calçada), para a colocação de mesas e cadeiras. Com a autorização 
concedida pelo Município, Manoel comprou mobiliário de alto padrão para colocá-lo na calçada, em frente 
ao seu estabelecimento. 
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Uma semana depois, entretanto, a Prefeitura revogou a autorização, sem apresentar fundamentação. A 
respeito do ato da prefeitura, que revogou a autorização, assinale a afirmativa correta. 

A) Por se tratar de ato administrativo discricionário, a autorização e sua revogação não podem ser 
investigadas na via judicial. 

B) A despeito de se tratar de ato administrativo discricionário, é admissível o controle judicial do ato. 

C) A autorização de uso de bem público é ato vinculado, de modo que, uma vez preenchidos os 
pressupostos, não poderia ser negado ao particular o direito ao seu uso, por meio da revogação do ato. 

D) A autorização de uso de bem público é ato discricionário, mas, uma vez deferido o uso ao particular, 
passa-se a estar diante de ato vinculado, que não admite revogação. 

 

Questão 18 - (FGV • OAB UNI NAC/OAB/XXXI EXAME/2020) Alfa, entidade de classe de abrangência 
regional, legalmente constituída e em funcionamento há mais de 1 ano, ingressa, perante o Supremo 
Tribunal Federal, com mandado de segurança coletivo para tutelar os interesses jurídicos de seus 
representados. Considerando a urgência do caso, Alfa não colheu autorização dos seus associados para a 
impetração da medida. 

Com base na narrativa acima, assinale a afirmativa correta. 

A) Alfa não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, de modo que a defesa dos seus 
associados em juízo deve ser feita pelo Ministério Público ou, caso evidenciada situação de vulnerabilidade, 
pela Defensoria Pública. 

B) Alfa goza de ampla legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, inclusive para tutelar 
direitos e interesses titularizados por pessoas estranhas à classe por ela representada. 

C) Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses jurídicos 
dos seus associados, sendo, todavia, imprescindível a prévia autorização nominal e individualizada dos 
representados, em assembleia especialmente convocada para esse fim. 

D) Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses jurídicos 
da totalidade ou mesmo de parte dos seus associados, independentemente de autorização. 

 

Questão 19 - (FGV - OAB UNI NAC/OAB/XXX EXAME/2019) Giuseppe, italiano, veio ainda criança para o 
Brasil, juntamente com seus pais. Desde então, nunca sofreu qualquer tipo de condenação penal, constituiu 
família, sendo pai de um casal de filhos nascidos no país, possui título de eleitor e nunca deixou de participar 
dos pleitos eleitorais. Embora tenha se naturalizado brasileiro na década de 1990, não se sente brasileiro. 
Nesse sentido, Giuseppe afirma que é muito grato ao Brasil, mas que, apesar do longo tempo aqui vivido, não 
partilha dos mesmos valores espirituais e culturais dos brasileiros. 

Giuseppe mora em Vitória/ES e descobriu o envolvimento do Ministro de Estado Alfa em fraude em uma 
licitação cujo resultado beneficiou, indevidamente, a empresa de propriedade de seus irmãos. Indignado 
com tal atitude, Giuseppe resolveu, em nome da intangibilidade do patrimônio público e do princípio da 
moralidade administrativa, propor ação popular contra o Ministro de Estado Alfa, ingressando no juízo de 
primeira instância da justiça comum, não no Supremo Tribunal Federal. 

Sobre o caso, com base no Direito Constitucional e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a 
afirmativa correta. 
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A) A ação não deve prosperar, uma vez que a competência para processá-la e julgá-la é do Supremo Tribunal 
Federal, e falta legitimidade ativa para o autor da ação, porque não possui a nacionalidade brasileira, não 
sendo, portanto, classificado como cidadão brasileiro. 

B) A ação deve prosperar, porque a competência para julgar a ação popular em tela é do juiz de primeira 
instância da justiça comum, e o autor da ação tem legitimidade ativa porque é cidadão no pleno gozo de 
seus direitos políticos, muito embora não faça parte da nação brasileira. 

C) A ação não deve prosperar, uma vez que a competência para julgar a mencionada ação popular é do 
Supremo Tribunal Federal, muito embora não falte legitimidade ad causam para o autor da ação, que é 
cidadão brasileiro, detentor da nacionalidade brasileira e no pleno gozo dos seus direitos políticos. 

D) A ação deve prosperar, porque a competência para julgar a ação popular em tela tanto pode ser do juiz 
de primeira instância da justiça comum quanto do Supremo Tribunal Federal, e não falta legitimidade ad 
causam para o autor da ação, já que integra o povo brasileiro. 

 

Questão 20 - (FGV - OAB UNI NAC/OAB/XXX EXAME/2019) O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 
periculosidade inerente ao ofício desempenhado pelos agentes penitenciários, por tratar-se de atividade de 
risco. Contudo, ante a ausência de norma que regulamente a concessão da aposentadoria especial no Estado 
Alfa, os agentes penitenciários dessa unidade federativa encontram-se privados da concessão do referido 
direito constitucional. 

Diante disso, assinale a opção que apresenta a medida judicial adequada a ser adotada pelo Sindicato dos 
Agentes Penitenciários do Estado Alfa, organização sindical legalmente constituída e em funcionamento há 
mais de 1 (um) ano, em defesa da respectiva categoria profissional. 

A) Ele pode ingressar com mandado de injunção coletivo para sanar a falta da norma regulamentadora, 
dispensada autorização especial dos seus membros. 

B) Ele não possui legitimidade ativa para ingressar com mandado de injunção coletivo, mas pode pleitear 
aplicação do direito constitucional via ação civil pública. 

C) Ele tem legitimidade para ingressar com mandado de injunção coletivo, cuja decisão pode vir a ter eficácia 
ultra partes, desde que apresente autorização especial dos seus membros. 

D) Ele pode ingressar com mandado de injunção coletivo, mas, uma vez reconhecida a mora legislativa, a 
decisão não pode estabelecer as condições em que se dará o exercício do direito à aposentadoria especial, 
sob pena de ofensa à separação dos Poderes. 

 

Questão 21 - (FGV - OAB UNI NAC/OAB/XXI EXAME/2016) O Município Beta verificou grave 
comprometimento dos serviços de educação das escolas municipais, considerando o grande número de 
professoras gozando licença maternidade e de profissionais em licença de saúde, razão pela qual fez editar 
uma lei que autoriza a contratação de professores, por tempo determinado, sem a realização de concurso, 
em situações devidamente especificadas na norma local. 

Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. 

A) A Constituição da República não autoriza a contratação temporária sem a realização de concurso público. 

B) O Município Beta somente poderia se utilizar da contratação temporária para os cargos permanentes de 
direção, chefia e assessoramento. 
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C) A contratação temporária, nos termos da lei, é possível, considerando que a situação apresentada 
caracteriza necessidade temporária de excepcional interesse público. 

D) A contratação temporária de servidores, independentemente de previsão legal, é possível. 

 

Questão 22 - (FGV - OAB UNI NAC/OAB/XXXI EXAME/2020) Maria foi contratada, temporariamente, sem a 
realização de concurso público, para exercer o cargo de professora substituta em entidade autárquica 
federal, em decorrência do grande número de professores do quadro permanente em gozo de licença. A 
contratação foi objeto de prorrogação, de modo que Maria permaneceu em exercício por mais três anos, 
período durante o qual recebeu muitos elogios. Em razão disso, alunos, pais e colegas de trabalho levaram 
à direção da autarquia o pedido de criação de um cargo em comissão de professora, para que Maria fosse 
nomeada para ocupá-lo e continuasse a ali lecionar. 

Avalie a situação hipotética apresentada e, na qualidade de advogado(a), assinale a afirmativa correta. 

A) Não é possível a criação de um cargo em comissão de professora, visto que tais cargos destinam-se apenas 
às funções de direção, chefia e assessoramento. 

B) É adequada a criação de um cargo em comissão para que Maria prolongue suas atividades como 
professora na entidade administrativa, diante do justificado interesse público. 

C) Maria tem estabilidade porque exerceu a função de professora por mais de três anos consecutivos, 
tornando desnecessária a criação de um cargo em comissão para que ela continue como professora na 
entidade autárquica. 

D) Não é necessária a criação de um cargo em comissão para que Maria permaneça exercendo a função de 
professora, porque a contratação temporária pode ser prorrogada por tempo indeterminado. 

 

Questão 23 - (FGV OAB UNI NAC/OAB/XXII EXAME/2017) O Município Beta procedeu ao recadastramento 
de seus servidores efetivos e constatou que 6 (seis) bacharéis em contabilidade exerciam variados cargos na 
estrutura administrativa, todos providos mediante concurso público. Verificou também que existiam 10 
(dez) cargos vagos de auditores fiscais de tributos, decorrentes de aposentadorias havidas nos últimos anos. 

O Município, considerando a necessidade de incrementar receitas, editou lei reorganizando sua estrutura 
funcional de modo a reenquadrar aqueles servidores como auditores fiscais de tributos. 

Com base na hipótese apresentada, acerca do provimento de cargo público, assinale a afirmativa correta. 

A) A medida é inválida, porque o provimento originário de cargo efetivo em uma determinada carreira exige 
concurso público específico. 

B) A medida é válida, porque os servidores reenquadrados são concursados, configurando¬se na espécie 
mera transformação de cargos, expressamente prevista na CRFB/88. 

C) A medida é inválida, porque o provimento de todo e qualquer cargo faz¬se exclusivamente mediante 
concurso público. 

D) A medida é válida, porque os servidores reenquadrados são concursados e não há aumento de despesa, 
uma vez que os cargos preenchidos já existiam. 
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Questão 24 - (FGV OAB UNI NAC/OAB/XXVI EXAME/2018) Maria foi aprovada em concurso para o cargo de 
analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mas, após ter adquirido a estabilidade, foi 
demitida sem a observância das normas relativas ao processo administrativo disciplinar. Em razão disso, 
Maria ajuizou ação anulatória do ato demissional, na qual obteve êxito por meio de decisão jurisdicional 
transitada em julgado. Nesse interregno, contudo, Alfredo, também regularmente aprovado em concurso e 
estável, foi promovido e passou a ocupar o cargo que era de Maria. 

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. 

A) A invalidação do ato demissional de Maria não poderá importar na sua reintegração ao cargo anterior, 
considerando que está ocupado por Alfredo. 

B) Maria, em razão de ter adquirido a estabilidade, independentemente da existência e necessidade do cargo 
que ocupava, deverá ser posta em disponibilidade. 

C) Maria deverá ser readaptada em cargo superior ao que ocupava anteriormente, diante da ilicitude de seu 
ato demissional. 

D) Em decorrência da invalidade do ato demissional, Maria deve ser reintegrada ao cargo que ocupava e 
Alfredo deverá ser reconduzido para o cargo de origem. 

 

Questão 25 - (FGV OAB UNI NAC/OAB/XXV EXAME/2018) João foi aprovado em concurso público para 
ocupar um cargo federal. Depois de nomeado, tomou posse e entrou em exercício imediatamente. Porém, 
em razão da sua baixa produtividade, o órgão ao qual João estava vinculado entendeu que o servidor não 
satisfez as condições do estágio probatório. 

Considerando o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, à luz do caso narrado, assinale a afirmativa 
correta. 

A) A Administração Pública deve exonerar João, após o devido processo legal, visto que ele não mostrou 
aptidão e capacidade para o exercício do cargo. 

B) A Administração Pública deve demitir João, solução prevista em lei para os casos de inaptidão no estágio 
probatório. 

C) João deve ser redistribuído para outro órgão ou outra entidade do mesmo Poder, a fim de que possa 
desempenhar suas atribuições em outro local. 

D) João deve ser readaptado em cargo de atribuições afins. 

Gabarito  

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 
B A D D D C D 

Questão 08 Questão 09 Questão 10 Questão 11 Questão 12 Questão 13 Questão 14 
C D A A C D B 

Questão 15 Questão 16 Questão 17 Questão 18 Questão 19 Questão 20 Questão 21 
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Revisão – Questionário 

QUESTÕES TEMÁTICAS: 

 Conceitue as principais entidade da administração pública:
 Como posso diferenciar Descentralização e Desconcentração?
 Quais os tipos de desapropriação?
 Como funciona a Responsabilidade da Administração Pública por atos comissivos?
 É possível delegar o poder de polícia?
 É possível usucapião dos bens públicos?
 Qual a diferença da concessão de serviço público comum para a PPP?
 É possível a prática de ato de improbidade culposo?

DIA 02 - 14/06 

ÉTICA - PRISCILA SILVEIRA 

Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e com saúde. Neste 
curso vamos resolver questões de Ética Profissional com os principais temas cobrados pela banca FGV. 
Vamos com tudo? Contem comigo nessa caminhada!  
Bora que dá!!! 
Forte abraço, Prof. Priscila Silveira 

Questões 

Questão 01 - (OAB - XXXI EXAME DE ORDEM) A sociedade Antônio, Breno, Caio & Diego Advogados 
Associados é integrada, exclusivamente, pelos sócios Antônio, Breno, Caio e Diego, todos advogados 
regularmente inscritos na OAB. Em um determinado momento, Antônio vem a falecer. Breno passa a exercer 
mandato de vereador, sem figurar entre os integrantes da Mesa Diretora da Câmara Municipal ou seus 
substitutos legais. Caio passa a exercer, em caráter temporário, função de direção em empresa 
concessionária de serviço público. Considerando esses acontecimentos, assinale a afirmativa correta. 

A) O nome de Antônio poderá permanecer na razão social da sociedade após o seu falecimento, ainda que
tal possibilidade não esteja prevista em seu ato constitutivo.

B) Breno deverá licenciar-se durante o período em que exercer o mandato de vereador, devendo essa
informação ser averbada no registro da sociedade.

C) Caio deverá deixar a sociedade, por ter passado a exercer atividade incompatível com a advocacia.

D) Com o falecimento de Antônio, se Breno e Caio deixarem a sociedade e nenhum outro sócio ingressar
nela, Diego poderá continuar suas atividades, caso em que passará a ser titular de sociedade unipessoal de
advocacia.
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Questão 02 - (OAB - XXX EXAME DE ORDEM) João Pedro, advogado conhecido no Município Alfa, foi eleito 
para mandato na Câmara Municipal, na legislatura de 2012 a 2015. Após a posse e o exercício do cargo de 
vereador em 2012 e 2013, João Pedro licenciou-se do mandato em 2014 e 2015 a convite do Prefeito, para 
exercer o cargo de Procurador-Geral do Município Alfa. Diante desses fatos, João Pedro, 

A) em 2012 e 2013, poderia exercer a advocacia a favor de entidades paraestatais. 

B) em 2012 e 2013, não poderia exercer a advocacia contra empresa concessionária de serviço público 
estadual. 

C) em 2014 e 2015, poderia exercer a advocacia privada, desde que não atuasse contra o Município Alfa ou 
entidade que lhe seja vinculada. 

D) em 2014 e 2015, não poderia exercer a advocacia a favor de autarquia vinculada ao Município Alfa. 

 
Questão 03 - (OAB - XXXIII EXAME DE ORDEM) Carlos é aluno do primeiro período do curso de Direito. 
Vinícius é bacharel em Direito, que ainda não realizou o Exame da Ordem. Fernanda é advogada inscrita na 
OAB. Todos eles são aprovados em concurso público realizado por Tribunal de Justiça para o preenchimento 
de vagas de Técnico Judiciário. 

Após a investidura de Carlos, Vinícius e Fernanda em tal cargo efetivo e, enquanto permanecerem em 
atividade, é correto afirmar que 

A) Carlos não poderá frequentar o estágio ministrado pela instituição de ensino superior em que está 
matriculado.  

B) Vinícius preencherá os requisitos necessários para ser inscrito como advogado na OAB, caso venha a ser 
aprovado no Exame da Ordem. 

C) Fernanda deverá ter sua inscrição na OAB cancelada de ofício ou em virtude de comunicação que pode 
ser feita por qualquer pessoa. 

D) Fernanda deverá ter sua inscrição na OAB suspensa, restaurando-se o número em caso de novo pedido. 

 

Questão 04 - (OAB - XXII EXAME DE ORDEM) Carolina, Júlia, Bianca e Maria são advogadas. Carolina é 
servidora estadual não enquadrada em hipótese de incompatibilidade; Júlia está cumprindo suspensão por 
infração disciplinar; Bianca está licenciada por requerimento próprio justificado; e Maria é servidora federal 
não enquadrada em hipótese de incompatibilidade. As quatro peticionam, como advogadas, isoladamente 
e em atos distintos, em ação judicial proposta em face da União. Diante da situação narrada, de acordo com 
o Estatuto da OAB, são válidos os atos praticados 

A) por Carolina, apenas. 

B) por Carolina e Bianca, apenas. 

C) por Carolina, Bianca e Maria, apenas. 

D) por Carolina, Julia, Bianca e Maria. 

 

Questão 05 - (OAB - XXX EXAME DE ORDEM) Maria, formada em uma renomada faculdade de Direito, é 
transexual. Após a aprovação no Exame de Ordem e do cumprimento dos demais requisitos, Maria receberá 
a carteira de identidade de advogado, relativa à sua inscrição originária. Sobre a hipótese apresentada, de 
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acordo com o disposto na Lei nº 8.906/94 e no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, 
assinale a afirmativa correta. 

A) É admitida a inclusão do nome social de Maria, em seguida ao nome registral, havendo exigência 
normativa de que este seja o nome pelo qual Maria se identifica e é socialmente reconhecida, mediante 
mero requerimento formulado pela advogada.  

B) É admitida a inclusão do nome social de Maria, desde que, por exigência normativa, este seja o nome pelo 
qual Maria se identifica e que consta em registro civil de pessoas naturais, originariamente ou por alteração, 
mediante mero requerimento formulado pela advogada.  

C) É admitida a inclusão do nome social de Maria, independentemente de menção ao nome registral, 
havendo exigência normativa de que este seja o nome pelo qual Maria se identifica, e é socialmente 
reconhecida, e de que haja prévia aprovação em sessão do Conselho Seccional respectivo.  

D) Não há previsão na Lei nº 8.906/94 e no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB sobre a 
inclusão do nome social de Maria na carteira de identidade do advogado, embora tal direito possa advir de 
interpretação do disposto na Constituição Federal, desde que haja cirurgia prévia de redesignação sexual e 
posterior alteração do nome registral da advogada para aquele pelo qual ela se identifica e é socialmente 
reconhecida.  

 

Questão 06 - (OAB - XXX EXAME DE ORDEM) Jailton, advogado, após dez anos de exercício da advocacia, 
passou a apresentar comportamentos incomuns. Após avaliação médica, ele foi diagnosticado com uma 
doença mental curável, mediante medicação e tratamento bastante demorado. Segundo as disposições do 
Estatuto da Advocacia e da OAB, o caso do advogado Jailton incide em causa de 

 

A) suspensão do exercício profissional.   

B) impedimento para o exercício profissional.  

C) cancelamento da inscrição profissional.  

D)  licença do exercício profissional.   

 

Questão 07 - (OAB - XXIV EXAME DE ORDEM) O advogado Gennaro exerce suas atividades em sociedade de 
prestação de serviços de advocacia, sediada na capital paulista. Todas as demandas patrocinadas por 
Gennaro tramitam perante juízos com competência em São Paulo. Todavia, recentemente, a esposa de 
Gennaro obteve trabalho no Rio de Janeiro. Após buscarem a melhor solução, o casal resolveu que fixaria 
sua residência, com ânimo definitivo, na capital fluminense, cabendo a Gennaro continuar exercendo as 
mesmas funções no escritório de São Paulo. Nos dias em que não tem atividades profissionais, o advogado, 
valendo-se da ponte área, retorna ao domicílio do casal no Rio de Janeiro. 

Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. 

A) O Estatuto da Advocacia e da OAB impõe que Gennaro requeira a transferência de sua inscrição principal 
como advogado para o Conselho Seccional do Rio de Janeiro.  

B) O Estatuto da Advocacia e da OAB impõe que Gennaro requeira a inscrição suplementar como advogado 
junto ao Conselho Seccional do Rio de Janeiro.  
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C) O Estatuto da Advocacia e da OAB impõe que Gennaro requeira a inscrição suplementar como advogado 
junto ao Conselho Federal da OAB.  

D) O Estatuto da Advocacia e da OAB não impõe que Gennaro requeira a transferência de sua inscrição 
principal ou requeira inscrição suplementar.  

 

Questão 08 - (OAB - XXIII EXAME DE ORDEM) Júnior é bacharel em Direito. Formou-se no curso jurídico há 
seis meses e não prestou, ainda, o Exame de Ordem para sua inscrição como advogado, embora pretenda 
fazê-lo em breve. Por ora, Júnior é inscrito junto à OAB como estagiário e exerce estágio profissional de 
advocacia em certo escritório credenciado pela OAB, há um ano. Nesse exercício, poucas semanas atrás, 
juntamente com o advogado José dos Santos, devidamente inscrito como tal, prestou consultoria jurídica 
sobre determinado tema, solicitada por um cliente do escritório. Os atos foram assinados por ambos. 
Todavia, o cliente sentiu-se lesado nessa consultoria, alegando culpa grave na sua elaboração. 

Considerando o caso hipotético, bem como a disciplina do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a opção 
correta. 

A) Júnior não poderia atuar como estagiário e deverá responder em âmbito disciplinar por essa atuação 
indevida. Já a responsabilidade pelo conteúdo da atuação na atividade de consultoria praticada é de José. 

B) Júnior não poderia atuar como estagiário e deverá responder em âmbito disciplinar por essa atuação 
indevida. Já a responsabilidade pelo conteúdo da atuação na atividade de consultoria praticada é solidária 
entre Júnior e José. 

C) Júnior poderia atuar como estagiário. Já a responsabilidade pelo conteúdo da atuação na atividade de 
consultoria praticada é solidária entre Júnior e José. 

D) Júnior poderia atuar como estagiário. Já a responsabilidade pelo conteúdo da atuação na atividade de 
consultoria praticada é de José. 

 

Questão 09 - (OAB - XXV EXAME DE ORDEM) O advogado Valter instalou, na fachada do seu escritório, um 
discreto painel luminoso com os dizeres “Advocacia Trabalhista”. A sociedade de advogados X contratou a 
instalação de um sóbrio painel luminoso em um dos pontos de ônibus da cidade, onde constava apenas o 
nome da sociedade, dos advogados associados e o endereço da sua sede. Já a advogada Helena fixou, em 
todos os elevadores do prédio comercial onde se situa seu escritório, cartazes pequenos contendo inscrições 
sobre seu nome, o ramo do Direito em que atua e o andar no qual funciona o escritório. 

Considerando as situações descritas e o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa 
correta. 

A) Apenas Valter e a sociedade de advogados X violaram a disciplina quanto à ética na publicidade 
profissional. 

B) Apenas Helena violou a disciplina quanto à ética na publicidade profissional. 

C) Valter, Helena e a sociedade de advogados X violaram a disciplina quanto à ética na publicidade 
profissional. 

D) Apenas a sociedade de advogados X e Helena violaram a disciplina quanto à ética na publicidade 
profissional. 
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Questão 10 - (OAB - XXIV EXAME DE ORDEM) Em determinada edição de um jornal de grande circulação, 
foram publicadas duas matérias subscritas, cada qual, pelos advogados Lúcio e Frederico. Lúcio assina, com 
habitualidade, uma coluna no referido jornal, em que responde, semanalmente, a consultas sobre matéria 
jurídica. Frederico apenas subscreveu matéria jornalística naquela edição, debatendo certa causa, de 
natureza criminal, bastante repercutida na mídia, tendo analisado a estratégia empregada pela defesa do 
réu no processo. 

Considerando o caso narrado e o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa 
correta. 

A) Lúcio e Frederico cometeram infração ética. 

B) Apenas Lúcio cometeu infração ética. 

C) Apenas Frederico cometeu infração ética. 

D) Nenhum dos advogados cometeu infração ética. 

 

Questão 11 - (OAB - XXXIII EXAME DE ORDEM) Luiz Felipe, advogado, mantém uma coluna semanal em 
portal na internet destinado ao público jurídico. Para que a conduta de Luiz Felipe esteja de acordo com as 
normas relativas à publicidade da profissão de advogado, ele poderá 

A) debater causa sob o patrocínio de outro advogado. 

B) externar posicionamento que induza o leitor a litigar.  

C) responder à consulta sobre matéria jurídica de forma esporádica. 

D)  fazer referência ao seu telefone e e-mail de contato ao final da coluna. 

 

Questão 12 - (OAB - XX EXAME DE ORDEM) Luiz Felipe, advogado, mantém uma coluna semanal em portal 
na internet destinado ao público jurídico. Para que a conduta de Luiz Felipe esteja de acordo com as normas 
relativas à publicidade da profissão de advogado, ele poderá 

A) debater causa sob o patrocínio de outro advogado. 

B) externar posicionamento que induza o leitor a litigar.  

C) responder à consulta sobre matéria jurídica de forma esporádica. 

D)  fazer referência ao seu telefone e e-mail de contato ao final da coluna. 

 

Questão 13 - (OAB - XXXI EXAME DE ORDEM) Havendo indícios de que Sara obteve inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil mediante prova falsa, foi instaurado contra ela processo disciplinar. 

Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. 

A) O processo disciplinar contra Sara pode ser instaurado de ofício ou mediante representação, que pode 
ser anônima. 

B) Em caso de revelia de Sara, o processo disciplinar seguirá, independentemente de designação de defensor 
dativo. 

C) O processo disciplinar instaurado contra Sara será, em regra, público. 
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D) O recurso contra eventual decisão que determine o cancelamento da inscrição de Sara não terá efeito 
suspensivo. 

 

Questão 14 - (OAB - XXV EXAME DE ORDEM) O Tribunal de Ética e Disciplina de certo Conselho Seccional da 
OAB decidiu pela suspensão preventiva do advogado Hélio, acusado em processo disciplinar. Hélio, todavia, 
interpôs o recurso cabível contra tal decisão. 

Considerando as regras sobre os recursos em processos que tramitam perante a OAB, bem como a situação 
descrita, assinale a afirmativa correta. 

A) Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB têm efeito suspensivo. Assim, no caso 
narrado, o recurso interposto por Hélio será dotado do aludido efeito. 

B) Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB não têm efeito suspensivo. Todavia, 
nesse caso, excepcionalmente, pode ser atribuído o efeito, se demonstrada a probabilidade de provimento 
ou se, sendo relevante a fundamentação, o recorrente indicar risco de dano grave ou de difícil reparação. 

C) Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB têm efeito suspensivo. Todavia, o 
recurso manejado por Hélio se inclui em hipótese excepcional, na qual é vedado o efeito suspensivo. 

D) Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB não têm efeito suspensivo, não sendo 
permitida a concessão de tal efeito por decisão da autoridade julgadora. Assim, no caso narrado, o recurso 
interposto por Hélio não será dotado de efeito suspensivo. 

 

Questão 15 - (OAB - XXXI EXAME DE ORDEM) Havendo indícios de que Sara obteve inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil mediante prova falsa, foi instaurado contra ela processo disciplinar. 

Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. 

A) O processo disciplinar contra Sara pode ser instaurado de ofício ou mediante representação, que pode 
ser anônima. 

B) Em caso de revelia de Sara, o processo disciplinar seguirá, independentemente de designação de defensor 
dativo. 

C) O processo disciplinar instaurado contra Sara será, em regra, público. 

D) O recurso contra eventual decisão que determine o cancelamento da inscrição de Sara não terá efeito 
suspensivo. 

Gabarito 

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 
D B C A A D D 

Questão 08 Questão 09 Questão 10 Questão 11 Questão 12 Questão 13 Questão 14 
D D A C C D C 

Questão 15 -------------- --------------  -------------- -------------- -------------- -------------- 
D -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
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Revisão – Questionário 

QUESTÕES TEMÁTICAS: 

 Qual a diferença entre incompatibilidade e impedimento? 
 Todos os vereadores estão incompatíveis para o exercício da advocacia? 
 Se o bancário exerce gerência na instituição financeira estará incompatível ou impedido de 

advogar? 
 Se o advogado for diagnosticado com uma doença mental curável sua inscrição deverá ser 

cancelada? 
 Se o advogado ultrapassar a quantidade de 5 causas por ano fora da inscrição principal, o que 

deverá fazer para continuar advogando? 
 O estagiário pode fazer petições judiciais e assinar sozinho? 
 O advogado pode colocar fotografia no cartão de visitas? 
 Caso o advogado seja corretor de imóveis e também advogado, está proibido de advogar? 
 Como pode ser instaurado o processo disciplinar? 
 Qual o prazo para manifestar no processo disciplinar? 
 Os recursos têm efeito suspensivo? 

 
Bons estudos!! 
Prof. Priscila Silveira 

DIREITO DO TRABALHO - PRISCILA FERREIRA 

Olá, pessoal.  
Sejam bem-vindos a nossa aula de Resolução de Questões da Banca FGV.  
Nesta aula, iremos abordar os principais temas que a banca costuma cobrar em prova, mas através de um 
estudo de questões.  
Então, vamos buscar juntos essa aprovação. 

Bons estudos,  

Prof.ª Priscila Ferreira 

Questões 

Questão 01 - (OAB - XXXIV EXAME DE ORDEM) Eduarda é auditora contábil e trabalha na sociedade 
empresarial Calculadora Certa Ltda., exercendo sua atividade junto aos vários clientes do seu empregador. 
Por necessidade de serviço, e tendo em vista a previsão expressa em seu contrato de trabalho, Eduarda será 
transferida por 4 (quatro) meses para um distante Estado da Federação, pois realizará a auditoria física no 
maior cliente do seu empregador. 

Considerando essa situação e os termos da CLT, assinale a afirmativa correta. 
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A) A transferência é nula, porque o empregado tem a expectativa de permanecer em um só lugar. 

B) A empregada pode ser transferida e receberá um adicional de 10% (dez por cento), que será incorporado 
ao seu salário mesmo após o retorno. 

C) A transferência somente será possível se houver prévia autorização judicial e, caso permitida, Eduarda 
fará jus a um adicional mínimo de 50% (cinquenta por cento). 

D) Eduarda poderá ser transferida e terá direito a um adicional não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) 
sobre seu salário, enquanto estiver na outra localidade. 

 

Questão 02 - (OAB - XVI EXAME DE ORDEM) Hugo, José e Luiz são colegas de trabalho na mesma empresa. 
Hugo trabalha diretamente com o transporte de material inflamável, de modo permanente, nas 
dependências da empresa. José faz a rendição de Hugo durante o intervalo para alimentação e, no restante 
do tempo, exerce a função de teleoperador. Luiz também exerce a função de teleoperador. Acontece que, 
no intervalo para a alimentação, Luiz pega carona com José no transporte de inflamáveis, cujo trajeto dura 
cerca de dois minutos.  

Diante dessa situação, assinale a afirmativa correta. 

A) Como Hugo, José e Luiz têm contato com inflamáveis, os três têm direito ao adicional de periculosidade.  

B) Apenas Hugo, que lida diretamente com os inflamáveis em toda a jornada, tem direito ao adicional de 
periculosidade.  

C) Hugo faz jus ao adicional de periculosidade integral; José, ao proporcional ao tempo de exposição ao 
inflamável; e Luiz não tem direito ao adicional, sendo certo que a empresa não exerce qualquer atividade na 
área de eletricidade.  

D) Hugo e José têm direito ao adicional de periculosidade. Luiz não faz jus ao direito respectivo. 

 

Questão 03 - (OAB - XXXIII EXAME DE ORDEM) Jorge e Manoel integram a Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) da empresa na qual trabalham. Jorge é representante do empregador e Manoel, 
representante dos empregados. Durante a vigência dos seus mandatos, ambos foram dispensados, sem justa 
causa, na mesma semana, recebendo aviso prévio indenizado. 

Considerando a situação de fato e a previsão da CLT, assinale a afirmativa correta. 

A) Não há empecilho à dispensa de Jorge, mas Manoel tem garantia no emprego e não poderia ser desligado 
sem justa causa. 

B) Ambos os empregados podem ser dispensados, porque o empregador concedeu aviso prévio indenizado. 

C) Jorge, por ser representante do empregador junto à CIPA e dele ter confiança, não poderá ser dispensado, 
exceto por justa causa. 

D) Nenhum empregado integrante da CIPA pode ser dispensado sem justa causa durante o mandato e até 1 
ano após. 

 

Questão 04 - (OAB - XIII EXAME DE ORDEM) Maria, empregada de uma panificadora, adotou uma criança 
em idade de alfabetização. Quando da adoção, obteve a informação de que faria jus à licença-maternidade, 
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daí decorrente. Em conversa com seu empregador, Maria foi informada que não desfrutava do mencionado 
benefício. Na dúvida a empregada requereu a licença-maternidade junto ao INSS. 

Diante do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. 

A) A duração da licença-maternidade de Maria tem variação de acordo com a idade da criança adotada. 

B) Maria não tem direito à licença-maternidade, pois se trata de adoção e a legislação não prevê essa 
hipótese. 

C) Maria tem direito à licença-maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário, 
independentemente da idade da criança adotada. 

D) Maria tem direito a duas semanas de licença-maternidade correspondentes ao período de adaptação 
necessário na adoção. 

 

Questão 05 - (OAB - XXXIII EXAME DE ORDEM) Walmir foi empregado da sociedade empresária Lanchonete 
Chapa Quente Ltda., na qual atuou como atendente por um ano e três meses, sendo dispensado sem justa 
causa em julho de 2021. 

A sociedade empresária procura você, como advogado(a), para saber o modo de pagamento dos direitos 
devidos a Walmir. De acordo com o que dispõe a CLT, sabendo-se que a norma coletiva nada dispõe a 
respeito, assinale a afirmativa correta. 

A) Uma vez que o contrato vigorou por mais de um ano, deve ser feita a homologação perante o sindicato 
de classe do empregado ou perante o Ministério do Trabalho. 

B) O pagamento poderá ocorrer na própria empresa, pois não há mais necessidade de homologação da 
rescisão contratual pelo sindicato profissional ou pelo Ministério do Trabalho. 

C) Não havendo discórdia sobre o valor devido a Walmir, deverá ser apresentada uma homologação de 
acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho, com assinatura de advogado comum. 

D) A sociedade empresária, ao optar por fazer o pagamento em suas próprias instalações, deverá 
obrigatoriamente depositar o valor na conta do trabalhador para ter a prova futura do adimplemento. 

 

Questão 06 - (OAB - XXVII EXAME DE ORDEM) Uma sociedade empresária do ramo de informática, visando 
à redução de custos, decidiu colocar metade de seus funcionários em teletrabalho, com possibilidade de 
revogação, caso não desse certo. 

Sobre o regime de teletrabalho, com base na legislação trabalhista em vigor, assinale a afirmativa correta. 

A) Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do 
empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo 
contratual. 

B) Os materiais fornecidos pelo empregador para a realização do teletrabalho representam utilidades e 
integram a remuneração do empregado. 

C) A jornada do empregado em teletrabalho que exceder o limite constitucional será paga como hora extra. 

D) A empresa pode implementar, por vontade própria, o teletrabalho, sendo desnecessária a concordância 
expressa do empregado, já que seria mais vantajoso para ele. 
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Questão 07 - (OAB - XXXII EXAME DE ORDEM) Regina foi admitida pela sociedade empresária Calçados 
Macios Ltda., em abril de 2020, para exercer a função de estoquista. No processo de admissão, foi ofertado 
a Regina um plano de previdência privada, parcialmente patrocinado pelo empregador. Uma vez que as 
condições pareceram vantajosas, Regina aderiu formalmente ao plano em questão. No primeiro 
contracheque, Regina, verificou que, na parte de descontos, havia subtrações a título de INSS e de 
previdência privada. 

Assinale a opção que indica, de acordo com a CLT, a natureza jurídica desses descontos. 

A) Ambos são descontos legais. 

B) INSS é desconto legal e previdência privada, contratual. 

C) Ambos são descontos contratuais. 

D) INSS é desconto contratual e previdência privada, legal. 

 

Questão 08 - (OAB - XXII EXAME DE ORDEM) Suely trabalha na casa de Rogério como cuidadora de seu pai, 
pessoa de idade avançada e enferma, comparecendo de segunda a sexta-feira, das 8:00 s 17:00 h, com 
intervalo de uma hora para refeição.  

De acordo com o caso narrado e a legislação de regência, assinale a afirmativa correta.  

A) O controle escrito não é necessário, porque menos de 10 empregados trabalham na residência de Rogério. 

B) A lei de regência prevê que as partes podem acertar, por escrito, a isenção de marcação da jornada 
normal, assinalando apenas a eventual hora extra. 

C) A Lei é omissa a respeito, daí por que a existência de controle deve ser acertado entre as partes envolvidas 
no momento da contratação. 

D) Rogério deve, por força de Lei, manter controle escrito dos horários de entrada e saída da empregada 
doméstica. 

 

Questão 09 - (OAB - XXX EXAME DE ORDEM) O sindicato dos empregados X entabulou, com o sindicato dos 
empregadores Y, uma convenção coletiva de trabalho para vigorar de julho de 2019 a junho de 2021. Nela 
ficou acertado que a jornada seria marcada pelos trabalhadores por meio de um aplicativo desenvolvido 
pelos sindicatos; que haveria instituição de banco de horas anual; que, nas jornadas de trabalho de até 7 
horas diárias, haveria intervalo para refeição de 20 minutos; e que a participação nos lucros seria dividida 
em 4 parcelas anuais.  

Considerando o teor da norma coletiva e suas cláusulas, e considerando o disposto na CLT, assinale a 
afirmativa correta.  

A) A convenção é nula quanto à participação nos lucros, que não pode ser dividida em mais de 2 parcelas 
anuais.  

B) É nula a fixação de pausa alimentar inferior a 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas, mesmo que 
por norma coletiva.  
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C) Inválida a cláusula referente à modalidade de registro da jornada de trabalho, que não pode ser feito por 
meio de um aplicativo.  

D) Inválido o banco de horas estipulado, pois, em norma coletiva, ele somente pode ser realizado para 
compensação semestral. 

 

Questão 10 - (OAB - XIII EXAME DE ORDEM) A empresa Infohoje Ltda. firmou contrato com Paulo, pelo qual 
ele prestaria consultoria e suporte de serviços técnicos de informática a clientes da empresa. Para tanto, 
Paulo receberia 20% do valor de cada atendimento, sendo certo que trabalharia em sua própria residência, 
realizando os contatos e trabalhos por via remota ou telefônica. Paulo deveria estar conectado durante o 
horário comercial de segunda a sexta-feira, sendo exigida sua assinatura digital pessoal e intransferível para 
cada trabalho, bem como exclusividade na área de informática. 

Sobre o caso sugerido, assinale a afirmativa correta. 

A) Paulo é prestador de serviços autônomo, não tendo vínculo de emprego, pois ausente a subordinação, já 
que inexistente fiscalização efetiva física. 

B) Paulo é prestador de serviços autônomo, não tendo vínculo de emprego, pois ausente o pagamento de 
salário fixo. 

C) Paulo é prestador de serviços autônomo, não tendo vínculo de emprego, pois ausente o requisito da 
pessoalidade, já que impossível saber se era Paulo quem efetivamente estaria trabalhando. 

D) Paulo é empregado da empresa, pois presentes todos os requisitos caracterizadores da relação de 
emprego. 

 

Questão 11 - (OAB - IX EXAME DE ORDEM) Buscando profissionais experientes para manusear 
equipamentos de alta tecnologia e custo extremamente elevado, uma empresa anuncia a existência de vagas 
para candidatos que possuam dois anos de experiência prévia em determinada atividade. 

A partir da hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. 

A) A manifestação é inválida porque o máximo de experiência que pode ser exigida é de seis meses. 

B) A manifestação é inválida, pois o empregador não tem o direito de exigir experiência pretérita do 
candidato a emprego. 

C) A manifestação é inválida porque o máximo de experiência que pode ser exigida é de um ano. 

D) A manifestação é válida, em razão do valor do equipamento, visando à proteção do patrimônio do 
empregador. 

 

Questão 12 - (OAB - XXIX EXAME DE ORDEM) Fábio trabalha em uma mineradora como auxiliar 
administrativo. A sociedade empresária, espontaneamente, sem qualquer previsão em norma coletiva, 
fornece ônibus para o deslocamento dos funcionários para o trabalho, já que ela se situa em local cujo 
transporte público modal passa apenas em alguns horários, de forma regular, porém insuficiente para a 
demanda. O fornecimento do transporte pela empresa é gratuito, e Fábio despende cerca de uma hora para 
ir e uma hora para voltar do trabalho no referido transporte. Além do tempo de deslocamento, Fábio 
trabalha em uma jornada de 8 horas, com uma hora de pausa para repouso e alimentação. Insatisfeito, ele 
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procura você, como advogado(a), a fim de saber se possui algum direito a reclamar perante a Justiça do 
Trabalho.  

Considerando que Fábio foi contratado em dezembro de 2017, bem como a legislação em vigor, assinale a 
afirmativa correta.  

A) Fábio faz jus a duas horas extras diárias, em razão do tempo despendido no transporte.  

B) Fábio não faz jus às horas extras, pois o transporte fornecido era gratuito.  

C) Fábio faz jus às horas extras, porque o transporte público era insuficiente, sujeitando o trabalhador aos 
horários estipulados pelo empregador.  

D) Fábio não faz jus a horas extras, porque o tempo de transporte não é considerado tempo à disposição do 
empregador. 

 

Questão 13 - (OAB - XXXIV EXAME DE ORDEM) Determinada sociedade empresária propôs, em 2022, a um 
grupo de candidatos a emprego, um contrato de trabalho no qual a duração máxima seria de 30 (trinta) 
horas semanais, sem a possibilidade de horas extras. Como alternativa, propôs um contrato com duração de 
26 (vinte e seis) horas semanais, com a possiblidade de, no máximo, 6 (seis) horas extras semanais. 
Um dos candidatos consultou você, na qualidade de advogado(a), sobre os contratos de trabalho oferecidos. 
Assinale a opção que apresenta, corretamente, sua resposta. 

A) Os dois casos apresentam contratos de trabalho em regime de tempo parcial. 

B) No primeiro caso, trata-se de contrato de trabalho em regime de tempo parcial; no segundo, trata-se de 
contrato de trabalho comum, dada a impossibilidade de horas extras nessa modalidade contratual. 

C) Os dois casos não são contratos em regime de tempo parcial, já que o primeiro excede o tempo total de 
horas semanais e, o segundo, contém horas extras, o que não é cabível. 

D) Não se trata de contrato por tempo parcial, pois, na hipótese, admite-se tempo inferior ao limite máximo, 
quando na modalidade de regime por tempo parcial os contratos só poderão ter 30 (trinta) ou 26 (vinte e 
seis) horas. 

 

Questão 14 - (OAB - XXXI EXAME DE ORDEM) Eduardo e Carla são empregados do Supermercado Praiano 
Ltda., exercendo a função de caixa. Após 10 meses de vigência do contrato, ambos receberam aviso prévio 
em setembro de 2019, para ser cumprido com trabalho. Contudo, 17 dias após, o Supermercado resolveu 
reconsiderar a sua decisão e manter Eduardo e Carla no seu quadro de empregados. Ocorre que ambos não 
desejam prosseguir, porque, nesse período, distribuíram seus currículos e conseguiram a promessa de outras 
colocações num concorrente do Supermercado Praiano, com salário um pouco superior. 

Diante da situação posta e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. 

A) Os empregados não são obrigados a aceitar a retratação, que só gera efeito se houver consenso entre 
empregado e empregador. 

B) Os empregados são obrigados a aceitá-la, uma vez que a retratação foi feita pelo empregador ainda no 
período do aviso prévio. 

C) A retratação deve ser obrigatoriamente aceita pela parte contrária se o aviso prévio for trabalhado, e, se 
for indenizado, há necessidade de concordância das partes. 
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D) O empregador jamais poderia ter feito isso, porque a CLT não prevê a possibilidade de reconsideração de 
aviso prévio, que se torna irreversível a partir da concessão. 

 

Questão 15 - (OAB - XXV EXAME DE ORDEM) Jerônimo Fernandes Silva foi admitido pela sociedade 
empresária Usina Açúcar Feliz S.A. em 12 de fevereiro de 2018 para exercer a função de gerente regional, 
recebendo salário de R$ 22.000,00 mensais. Jerônimo cuida de toda a Usina, analisando os contratos de 
venda dos produtos fabricados, comprando insumos e materiais, além de gerenciar os 80 empregados que 
a sociedade empresária possui. 

A sociedade empresária pretende inserir cláusula compromissória de arbitragem no contrato de trabalho.  

Diante da situação retratada e dos preceitos da CLT, assinale a afirmativa correta. 

A) A cláusula compromissória de arbitragem pode ser estipulada no momento da contratação, desde que o 
empregado manifeste concordância expressa. 

B) A cláusula compromissória de arbitragem é viável, se o empregado for portador de diploma de nível 
superior. 

C) Não cabe arbitragem nas lides trabalhistas individuais, pelo que nula eventual estipulação nesse sentido. 

D) É possível a estipulação de cláusula compromissória de arbitragem, desde que isso seja homologado pelo 
sindicato de classe. 

 

Questão Bônus I - (OAB - XXVIII EXAME DE ORDEM) Em uma greve ocorrida há dois dias dentro de uma 
indústria metalúrgica, o dirigente sindical, que é empregado da referida empresa, agrediu fisicamente o 
diretor com tapas e socos, sendo a agressão gravada pelo sistema de segurança existente no local. 

O dono da empresa, diante dessa prática, pretende dispensar o empregado por justa causa. Em razão disso, 
ele procura você, como advogado(a), no dia seguinte aos fatos narrados, para obter sua orientação. 

De acordo com o disposto na CLT, assinale a opção que apresenta sua recomendação jurídica e a respectiva 
justificativa. 

A) Dispensar imediatamente o empregado por justa causa e ajuizar ação de consignação em pagamento dos 
créditos porventura devidos. 

B) Apresentar notícia-crime e solicitar da autoridade policial autorização para dispensar o empregado por 
justa causa. 

C) Suspender o empregado e, em até 30 dias, ajuizar inquérito para apuração de falta grave. 

D) Não fazer nada, porque a justa causa teria de ser aplicada no dia dos fatos, ocorrendo então perdão tácito. 

 

Questão Bônus II - (OAB - XXXII EXAME DE ORDEM) Desde abril de 2019, Denilson é empregado em uma 
indústria de cosméticos, com carteira profissional assinada. No último contracheque de Denilson verifica-se 
o pagamento das seguintes parcelas: abono, prêmio, comissão e diária para viagem. Considerando essa 
situação, assinale a opção que indica a verba que, de acordo com a CLT, integra o salário e constitui base de 
incidência de encargo trabalhista. 

A) Abono. 
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B) Prêmio. 

C) Comissão. 

D) Diária para viagem. 

Gabarito 

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 
D D A C B A B 

Questão 08 Questão 09 Questão 10 Questão 11 Questão 12 Questão 13 Questão 14 
D B D A D A A 

Questão 15 Questão 
Bônus I 

Questão 
Bônus II 

-------------- -------------- -------------- -------------- 

A C C -------------- -------------- -------------- -------------- 

Revisão – Questionário 

QUESTÕES TEMÁTICAS: 

 Quando o empregado tem direito ao Adicional de Transferência?  
 O empregado quando exposto de forma intermitente a periculosidade, possui direito à percepção 

do adicional? Explique. 
 A estabilidade do Cipeiro é garantida ao Presidente e Vice-Presidente? A estabilidade persiste em 

caso de registro à candidatura no curso do aviso prévio?  
 Qual o prazo da licença maternidade em caso de adesão da empresa ao Programa Empresa Cidadã?  

E quando se tratar de empregada adotante, quais são os seus direitos?  
 Qual o prazo para pagamento das verbas rescisórias e de homologação?  
 Quais são as características do contrato de teletrabalho? Após a sua pactuação, o empregador 

poderá realizar a alteração para o regime presencial? Explique.  
 Quais as possibilidades que autorizam o desconto no salário do empregado?  
 Quando se torna obrigatório o controle de jornada do empregado doméstico? Explique.  
 O intervalo intrajornada pode ser reduzido? Em caso afirmativo, em quais hipóteses?  
 Quais os requisitos para caracterização da relação de trabalho como autônomo? 
 Qual o período máximo de experiência que se pode exigir de um propenso empregado para fins de 

contratação?  
 O tempo despendido pelo empregado no percurso casa-trabalho e trabalho-casa, poderá integrar 

a jornada de trabalho?  
 Qual o limite de jornada frente a estipulação do regime por tempo parcial? Explique. 
 O aviso prévio permite a possibilidade de reconsideração pelas partes? Explique.  
 Quais os requisitos necessários para pactuação da cláusula compromissória de arbitragem?  
 O Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave exige a suspensão do empregado? Explique.  
 Qual a natureza jurídica das comissões pagas ao empregado, durante o pacto laboral?  

 
 



 

 

   
67 

509 

Bons estudos e muito sucesso! 
Prof.ª Priscila Ferreira 

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIEGO CERQUEIRA 

Questões 

Questão 01 - (OAB - XXVI EXAME DE ORDEM) José leu, em artigo jornalístico veiculado em meio de 
comunicação de abrangência nacional, que o Supremo Tribunal Federal poderia, em sede de ADI, reconhecer 
a ocorrência de mutação constitucional em matéria relacionada ao meio ambiente. Em razão disso, ele 
procurou obter maiores esclarecimentos sobre o tema. No entanto, a ausência de uma definição mais clara 
do que seria “mutação constitucional” o impediu de obter um melhor entendimento sobre o tema. Com o 
objetivo de superar essa dificuldade, procurou Jonas, advogado atuante na área pública, que lhe respondeu, 
corretamente, que a expressão “mutação constitucional”, no âmbito do sistema jurídico-constitucional 
brasileiro, refere-se a um fenômeno:  

A) concernente à atuação do poder constituinte derivado reformador, no processo de alteração do texto 
constitucional.  

B) referente à mudança promovida no significado normativo constitucional, por meio da utilização de 
emenda à Constituição.  

C) relacionado à alteração de significado de norma constitucional sem que haja qualquer mudança no texto 
da Constituição Federal.  

D) de alteração do texto constitucional antigo por um novo, em virtude de manifestação de uma Assembleia 
Nacional Constituinte. 

 

Questão 02 - (OAB - XXIV EXAME DE ORDEM) Edinaldo, estudante de Direito, realizou intensas reflexões a 
respeito da eficácia e da aplicabilidade do Art. 14, § 4º, da Constituição da República, segundo o qual “os 
inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis”. A respeito da norma obtida a partir desse comando, à luz da 
sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. 

A) Ela veicula programa a ser implementado pelos cidadãos, sem interferência estatal, visando à realização 
de fins sociais e políticos.  

B) Ela tem eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral, pois, desde que a CRFB/88 entrou em 
vigor, já está apta a produzir todos os seus efeitos.  

C) Ela apresenta contornos programáticos, dependendo sempre de regulamentação infraconstitucional para 
alcançar plenamente sua eficácia.  

D) Ela tem aplicabilidade indireta e imediata, não integral, produzindo efeitos restritos e limitados em 
normas infraconstitucionais quando da promulgação da Constituição da República.  

 

Questão 03 - (OAB - XXVI EXAME DE ORDEM) Uma nova Constituição é promulgada, sendo que um grupo 
de parlamentares mantém dúvidas acerca do destino a ser concedido a várias normas da Constituição antiga, 
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cujas temáticas não foram tratadas pela nova Constituição. Como a nova Constituição ficou silente quanto a 
essa situação, o grupo de parlamentares, preocupado com possível lacuna normativa, resolve procurar 
competentes advogados a fim de sanar a referida dúvida. Os advogados informaram que, segundo o sistema 
jurídico-constitucional brasileiro  

A) as normas da Constituição pretérita que guardarem congruência material com a nova Constituição serão 
convertidas em normas ordinárias.  

B) as matérias tratadas pela Constituição pretérita e não reguladas pela nova Constituição serão por esta 
recepcionadas.  

C) as matérias tratadas pela Constituição pretérita e não reguladas pela nova Constituição receberão, na 
nova ordem, status supralegal, mas infraconstitucional.  

D) a revogação tácita da ordem constitucional pretérita pela nova Constituição se dará de forma completa e 
integral, ocasionando a perda de sua validade. 

 

Questão 04 - (OAB - XXVIII EXAME DE ORDEM) Alisson, cidadão brasileiro, ingressa com requerimento 
administrativo, perante a Secretaria Fazendária do Município Y, pleiteando a revisão do valor do Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), uma vez que não concorda com os cálculos 
empregados pela autoridade fazendária. Alisson, decorridos 90 dias sem qualquer atualização no andamento 
do feito, retorna à repartição administrativa indagando o porquê da demora. Ele obtém como resposta que 
o trâmite do procedimento é sigiloso, mas que seria possível obter uma certidão com as informações 
postuladas mediante o pagamento de determinada quantia, a título de “taxa”. Diante da situação hipotética 
apresentada, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. 

A) A atuação da Secretaria Fazendária revela-se inconstitucional, pois a obtenção de certidões em 
repartições publicas, contendo informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, é 
direito de todos, sem o pagamento de taxa, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado. 

B) Para a obtenção de certidão com informações de direito pessoal, como manifestação do direito de petição 
aos órgãos e poderes públicos, pode ser exigido o pagamento de taxas caso Alisson não demonstre ser 
hipossuficiente econômico. 

C) Embora inexista óbice à cobrança de taxas para cobrir as despesas com a emissão de certidões em 
repartições públicas, ainda que destinadas à defesa e ao esclarecimento de situações de interesse pessoal, 
Alisson poderá ́utilizar o habeas data para obter as informações relativas ao procedimento administrativo 
instaurado. 

D) Alisson não pode ter acesso ao feito, porque os procedimentos administrativos que versem sobre matéria 
tributária são de natureza sigilosa, somente podendo ser acessados, sem autorização judicial, por advogado 
regularmente constituído pelo contribuinte, bem como por órgãos da administração pública direta e 
indireta. 

Questão 05 - (OAB - XIX EXAME DE ORDEM) José, internado em um hospital público para tratamento de 
saúde, solicita a presença de um pastor para lhe conceder assistência religiosa. O pedido, porém, é negado 
pela direção do hospital, sob a alegação de que, por se tratar de instituição pública, a assistência não seria 
possível em face da laicidade do Estado. Inconformado, José consulta um advogado. Após a análise da 
situação, o advogado esclarece, com correto embasamento constitucional, que 
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a) a negativa emanada pelo hospital foi correta, tendo em vista que a Constituição Federal de 1988, ao 
consagrar a laicidade do Estado brasileiro, rejeita a expressão religiosa em espaços públicos. 

b) a direção do hospital não tem razão, pois, embora a Constituição Federal de 1988 reconheça a laicidade 
do Estado, a assistência religiosa é um direito garantido pela mesma ordem constitucional. 

c) a correção ou incorreção da negativa da direção do hospital depende de sua consonância, ou não, com o 
regulamento da própria instituição, já que se está perante direito disponível. 

d) a decisão sobre a possibilidade, ou não, de haver assistência religiosa em entidades públicas de saúde 
depende exclusivamente de comando normativo legal, já que a temática não é de estatura constitucional. 

 

Questão 06 - (OAB - XXXIII EXAME DE ORDEM) A União, com o objetivo de recrudescer o combate aos crimes 
contra o patrimônio, insere, por meio da Lei Ordinária federal X, um novo artigo no Título II da Parte Especial 
do Código Penal, dispondo que “as penas de prestação de serviços à comunidade, se não forem cumpridas 
em até 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da condenação, comunicam-se, desde que maiores de 18 
(dezoito) e menores de 60 (sessenta) anos, aos parentes em linha reta dos condenados.” Sobre a hipotética 
situação narrada, com base no ordenamento constitucional vigente, assinale a afirmativa correta.  

A) A Lei X é formal e materialmente constitucional, pois compete à União legislar privativamente sobre 
direito penal e processual.  

B) A Lei X é inconstitucional, porque, apesar de a edição de normas com conteúdo penal estar inserida no 
rol de competências privativas da União, normas que impliquem em situação mais gravosa aos apenados 
demandam lei complementar.  

C) A Lei X é formal e materialmente constitucional, pois o princípio da intransmissibilidade da pena, inserido 
no rol de direitos e garantias fundamentais, restringe-se às sanções que impliquem em privação ou restrição 
à liberdade.  

D) A Lei X é materialmente inconstitucional, pois as penas de prestação de serviços não podem transcender 
a pessoa do condenado, sob pena de ofensa ao princípio da pessoalidade ou intransmissibilidade da pena. 

 

Questão 07 - (OAB - XXII EXAME DE ORDEM) A Lei nº 13.300/16, que disciplina o processo e o julgamento 
dos mandados de injunção individual e coletivo, surgiu para combater o mal da síndrome da inefetividade 
das normas constitucionais. Nesse sentido, o seu Art. 8º, inciso II, inovou a ordem jurídica positivada ao 
estabelecer que, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para estabelecer as 
condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se 
for o caso, as condições em que o interessado poderá promover ação própria visando a exercê-los, caso não 
seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Considerando o conteúdo normativo do Art. 8º, inciso 
II, da Lei nº 13.300/16 e a teoria acerca da efetividade das normas constitucionais, assinale a afirmativa 
correta. 

A) Foi adotada a posição neoconstitucionalista, na qual cabe ao Poder Judiciário apenas declarar 
formalmente a mora legislativa, atuando como legislador negativo e garantindo a observância do princípio 
da separação dos poderes, sem invadir a esfera discricionária do legislador democrático. 

B) Foi consolidada a teoria concretista, em prol da efetividade das normas constitucionais, estabelecendo as 
condições para o ativismo judicial, revestindo-o de legitimidade democrática, sem ferir a separação de 
Poderes e, ao mesmo tempo, garantindo a força normativa da Constituição. 
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C) Foi promovida a posição não concretista dentro do escopo de um Estado Democrático de Direito, na qual 
cabe ao Poder Judiciário criar direito para sanar omissão legiferante dos Poderes constituídos, geradores da 
chamada “síndrome da inefetividade das normas constitucionais”, em típico processo objetivo de controle 
de constitucionalidade. 

D) Foi retomada a posição positivista normativista, concedendo poderes normativos momentâneos aos 
juízes e tribunais, de modo a igualar os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 
(modalidade do controle abstrato) e do mandado de injunção (remédio constitucional). 

 

Questão 08 - (OAB - XXV EXAME DE ORDEM) Jean Oliver, nascido em paris, na França, naturalizou-se 
brasileiro no ano de 2003. Entretanto, no ano de 2016, foi condenado, na França, por comprovado 
envolvimento de tráfico ilícito de drogas (cocaína), no território francês, entre os anos de 2010 e 2014. Antes 
da condenação, em 2015, Jean passou a residir no Brasil. A França, com quem o Brasil possui tratado de 
extradição de Jean, a fim de que cumpra, naquele país, a pena de oito anos à qual foi condenado. Apreensivo, 
Jean, procura um advogado e o questiona acerca da possibilidade de o Brasil extraditá-lo. O advogado, então, 
responde que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, a extradição 

A) não é possível, já que, a Constituição Federal, por não fazer distinção entre o brasileiro nato e o brasileiro 
naturalizado, não pode autorizar tal procedimento.  

B) não é possível, pois o Brasil não extradita seus cidadãos nacionais naturalizados, por crime comum 
praticado após a oficialização do processo de naturalização.  

C) é possível, pois a Constituição Federal prevê a possibilidade de extradição em caso de comprovado 
envolvimento com tráfico ilícito de drogas, ainda que praticado após a naturalização.  

D) é possível, pois a Constituição Federal autoriza que o Brasil extradite qualquer brasileiro quando 
comprovado o seu envolvimento na prática de crime hediondo em outro país. 

 

Questão 09 - (OAB - XXXI EXAME DE ORDEM) Alfa, entidade de classe de abrangência regional, legalmente 
constituída e em funcionamento há mais de 1 ano, ingressa, perante o Supremo Tribunal Federal, com 
mandado de segurança coletivo para tutelar os interesses jurídicos de seus representados. Considerando a 
urgência do caso, Alfa não colheu autorização dos seus associados para a impetração da medida. Com base 
na narrativa acima, assinale a afirmativa correta. 

A) Alfa não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, de modo que a defesa dos seus 
associados em juízo deve ser feita pelo Ministério Público ou, caso evidenciada situação de vulnerabilidade, 
pela Defensoria Pública. 

B) Alfa goza de ampla legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, inclusive para tutelar 
direitos e interesses titularizados por pessoas estranhas à classe por ela representada. 

C) Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses jurídicos 
dos seus associados, sendo, todavia, imprescindível a prévia autorização nominal e individualizada dos 
representados, em assembleia especialmente convocada para esse fim. 

D) Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses jurídicos 
da totalidade ou mesmo de parte dos seus associados, independentemente de autorização. 
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Questão 10 - (OAB - XXXIV EXAME DE ORDEM) O perfil de proteção jurídica dos direitos fundamentais já 
passou e vem passando por momentos de avanços e involuções atrelados aos diferentes paradigmas 
constitucionais. Formam uma categoria aberta e dinâmica, que se encontra em constante mutação, em razão 
do Art. 5º, § 2º, da CRFB/88. Nessa perspectiva, em 2017, foi editada a Lei X que regulamentou diversos 
direitos sociais do rol constante do seu Art. 6º. Com isso, incorporou vários direitos sociais ao patrimônio 
jurídico do povo. No entanto, em 2019, foi aprovada a Lei Y, que revogou completamente a Lei X, 
desconstituindo pura e simplesmente o grau de concretização que o legislador democrático já havia dado 
ao Art. 6º da CRFB/88, sem apresentar nenhum outro instrumento protetivo no seu lugar. Diante de tal 
situação e de acordo com o direito constitucional contemporâneo, a Lei Y deve ser considerada  

A) inconstitucional, pois a revogação total da Lei X, sem apresentação de lei regulamentadora alternativa, 
viola o princípio da “reserva do possível”.  

B) inconstitucional, pois a revogação total da Lei X, sem apresentação de lei regulamentadora alternativa, 
viola o princípio da “proibição de retrocesso social”.  

C) constitucional, pois predomina no direito brasileiro o princípio da “reserva do possível”, cuja interpretação 
garante a onipotência do Poder Legislativo na concretização dos direitos sociais.  

D) constitucional, pois predomina no direito brasileiro o princípio da “proibição do retrocesso social”, de 
modo que os direitos sociais não têm imperatividade, podendo ser livremente regulamentados.  

 

Questão 11 - (FGV / XXVI EXAME DE ORDEM UNIFICADO/2018) Afonso, nascido em Portugal e filho de pais 
portugueses, mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos, com a intenção de advogar no estado da Bahia, 
local onde moram seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos exigidos e ser regularmente inscrito 
nos quadros da OAB local, Afonso permanece, por 13 (treze) anos ininterruptos, laborando e residindo em 
Salvador. Com base na hipótese narrada, sobre os direitos políticos e de nacionalidade de Afonso, assinale a 
afirmativa correta.  

A) Afonso somente poderá se tornar cidadão brasileiro quando completar 15 (quinze) anos ininterruptos de 
residência na República Federativa do Brasil, devendo, ainda, demonstrar que não sofreu qualquer 
condenação penal e requerer a nacionalidade brasileira.  

B) Uma vez comprovada sua idoneidade moral, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a qualidade de 
brasileiro naturalizado e, nessa condição, desde que preenchidos os demais pressupostos legais, candidatar-
se ao cargo de prefeito da cidade de Salvador.  

C) Afonso poderá se naturalizar brasileiro caso demonstre ser moralmente idôneo, mas não poderá alistar-
se como eleitor ou exercer quaisquer dos direitos políticos elencados na Constituição da República 
Federativa do Brasil.  

D) Afonso, por ser originário de país de língua portuguesa, adquirirá a qualidade de brasileiro nato ao 
demonstrar, na forma da lei, residência ininterrupta por 1 (um) ano em solo pátrio e idoneidade moral.  

 

Questão 12 - (XX EXAME DE ORDEM UNIFICADO - 2016 - REAPLICAÇÃO DE PROVA - SALVADOR/BA) Wilson, 
nascido nos Estados Unidos da América, com 29 anos de   idade, é   filho   de   pais   brasileiros.   Fluente   na   
língua portuguesa, participa com brilho da política partidária regional de um Estado da federação brasileira, 
dominado há várias gerações por sua família.  Esta natural inclinação leva seus familiares a incentivá-lo no 
sentido de concorrer ao cargo de Governador do Estado nas eleições que serão realizadas dali a dois anos.  
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Sobre a possibilidade jurídica de Wilson concorrer ao pleito, mais   precisamente   no   que   se   refere   às   
questões   de nacionalidade e idade, assinale a afirmativa correta.  

A) Wilson já terá completado, na data da eleição, a idade exigível para o exercício do cargo pleiteado, mas 
somente poderá concorrer caso adquira a nacionalidade brasileira.  

B) Wilson poderá concorrer, pois não apenas contemplará o requisito da idade, como, pelo simples fato de 
ser filho de brasileiros, possui automaticamente a nacionalidade de brasileiro nato.  

C) Wilson não estará apto a concorrer nesta próxima eleição para o cargo apontado, pois, mesmo   que   
adquira   a nacionalidade brasileira, não possuirá a idade mínima exigida para o cargo.  

D) Wilson não poderá concorrer, pois, embora a idade não seja um problema, poderá, no máximo, adquirir 
o status de brasileiro naturalizado, enquanto o cargo em questão exige o status de brasileiro nato.  

 

Questão 13 - (OAB - XXXI EXAME DE ORDEM) José Maria, no ano de 2016, foi eleito para exercer o seu 
primeiro mandato como Prefeito da Cidade Delta, situada no Estado Alfa. Nesse mesmo ano, a filha mais 
jovem de José Maria, Janaína (22 anos), elegeu-se vereadora e já se organiza para um segundo mandato 
como vereadora. 

Rosária (26 anos), a outra filha de José Maria, animada com o sucesso da irmã mais nova e com a 
popularidade do pai, que pretende concorrer à reeleição, faz planos para ingressar na política, disputando 
uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado Alfa. 

Diante desse quadro, a família contrata um advogado para orientá-la. Após analisar a situação, seguindo o 
sistema jurídico-constitucional brasileiro, o advogado afirma que 

A) as filhas não poderão concorrer aos cargos almejados, a menos que José Maria desista de concorrer à 
reeleição para o cargo de chefe do Poder Executivo do Município Delta. 

B) Rosária pode se candidatar ao cargo de deputada estadual, mas Janaína não poderá ́ se candidatar ao 
cargo de vereadora em Delta, pois seu pai ocupa o cargo de chefe do Poder Executivo do referido município. 

C) as candidaturas de Janaína, para reeleição ao cargo de vereadora, e de Rosária, para o cargo de deputada 
estadual, não encontram obstáculo no fato de José Maria ser prefeito de Delta. 

D) Janaína pode se candidatar ao cargo de vereadora, mas sua irmã Rosária não poderá se candidatar ao 
cargo de deputada estadual, tendo em vista o fato de seu pai exercer a chefia do Poder Executivo do 
município. 

Questão 14 - (FGV/XXVI EXAME DE ORDEM/2018) Juliano, governador do estado X, casa-se com Mariana, 
deputada federal eleita pelo estado Y, a qual já possuía uma filha chamada Letícia, advinda de outro 
relacionamento pretérito. Na vigência do vínculo conjugal, enquanto Juliano e Mariana estão no exercício 
de seus mandatos, Letícia manifesta interesse em também ingressar na vida política, candidatando se ao 
cargo de deputada estadual, cujas eleições estão marcadas para o mesmo ano em que completa 23 (vinte e 
três) anos de idade. A partir das informações fornecidas e com base no texto constitucional, assinale a 
afirmativa correta.  

A) Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao cargo de deputada estadual, mas não poderá concorrer 
no estado X, por expressa vedação constitucional, enquanto durar o mandato de Juliano.  

B) Uma vez que Letícia está ligada a Juliano, seu padrasto, por laços de mera afinidade, inexiste vedação 
constitucional para que concorra ao cargo de deputada estadual no estado X.  
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C) Letícia não poderá concorrer por não ter atingido a idade mínima exigida pela Constituição como condição 
de elegibilidade para o exercício do mandato de deputada estadual.  

D) Letícia não poderá concorrer nos estados X e Y, uma vez que a Constituição dispõe sobre a inelegibilidade 
reflexa ou indireta para os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau nos territórios de jurisdição dos 
titulares de mandato eletivo.  

 

Questão 15 - (XXVIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO) A população do Estado X, insatisfeita com os rumos da 
política nacional e os sucessivos escândalos de corrupção que assolam todas as esferas do governo, inicia 
uma intensa campanha pleiteando sua separação do restante da Federação brasileira. Um plebiscito é então 
organizado e 92% dos votantes opinaram favoravelmente à independência do Estado. Sobre a hipótese, com 
base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. 

A) Diante do expressivo quórum favorável à separação do Estado X, a Assembleia Legislativa do referido ente 
deverá encaminhar ao Congresso Nacional proposta de Emenda Constitucional que, se aprovada, viabilizará 
a secessão do Estado X. 

B) Para o exercício do direito de secessão, exige-se lei estadual do ente separatista, dentro do período 
determinado por Lei Complementar federal, dependendo ainda de consulta prévia, mediante plebiscito, às 
populações dos demais Estados, após divulgação dos estudos de viabilidade, apresentados e publicados na 
forma da lei. 

C) Diante da autonomia dos entes federados, admite-se a dissolução do vínculo existente entre eles, de 
modo que o Estado X poderia formar um novo país, mas, além da aprovação da população local por meio de 
plebiscito ou referendo, seria necessária a edição de Lei Complementar federal autorizando a separação. 

D) A forma federativa de Estado é uma das cláusulas pétreas que norteiam a ordem constitucional brasileira, 
o que conduz à conclusão de que se revela inviável o exercício do direito de secessão por parte de qualquer 
dos entes federados, o que pode motivar a intervenção federal. 

Gabarito  

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 
C B D A B D B 

Questão 08 Questão 09 Questão 10 Questão 11 Questão 12 Questão 13 Questão 14 
C D B B A C A 

Questão 15 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
D -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

Revisão – Questionário 

QUESTÕES TEMÁTICAS: 

 O que é a mutação constitucional? 
 Com o advento de uma nova Constituição, o que acontece com as normas constitucionais editadas 

sob a égide da constituição anterior? 
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 Qual corrente a Lei nº 13.300/2016 adotou para os efeitos do mandado de injunção? 
 Existe a possibilidade de extraditar brasileiros? 
 A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança quando a pretensão veiculada 

interesse apenas a uma parte da respectiva categoria? 
 Quais cargos são privativos de brasileiros natos? 
 Quem são os afetados pela inelegibilidade reflexa? E quem afeta a elegibilidade de terceiros? 

DIA 03 - 15/06 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO - PRISCILA FERREIRA 

Olá, pessoal. 

Vamos ao estudo de Questões da Banca da FGV e, neste momento, em Direito Processual do Trabalho.  

Reforço atenção aos pontos impactados pela Reforma Trabalhista e que sempre são objetos de prova, como 
abordaremos em nossas aulas.  

No mais, bons estudos e sucesso! 

Prof.ª Priscila Ferreira.  

Questões  

Questão 01 - (OAB - XXIX EXAME DE ORDEM) Em março de 2019, durante uma audiência trabalhista que 
envolvia a sociedade empresária ABC S/A, o juiz indagou à pessoa que se apresentou como preposto se ela 
era empregada da empresa, recebendo como resposta que não. O juiz, então, manifestou seu entendimento 
de que uma sociedade anônima deveria, obrigatoriamente, fazer-se representar por empregado, concluindo 
que a sociedade empresária não estava adequadamente representada. Decretou, então, a revelia, excluiu a 
defesa protocolizada e sentenciou o feito na própria audiência, julgando os pedidos inteiramente 
procedentes. 

Diante desse quadro e do que prevê a CLT, assinale a afirmativa correta. 

A) Nada há a ser feito, porque uma S/A, por exceção, precisa conduzir um empregado para representá-la. 

B) O advogado da ré deverá interpor recurso ordinário no prazo de 8 dias, buscando anular a sentença, pois 
o preposto não precisa ser empregado da reclamada. 

C) O advogado da ré deverá impetrar mandado de segurança, porque a exigência de que o preposto seja 
empregado, por não ser prevista em Lei, violou direito líquido e certo da empresa. 

D) Uma vez que a CLT faculta ao juiz aceitar ou não como preposto pessoa que não seja empregada, o 
advogado deverá formular um pedido de reconsideração judicial. 
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Questão 02 - (OAB - XXVIII EXAME DE ORDEM) Uma sociedade empresária consultou você, como 
advogado(a), para encontrar uma maneira de, periodicamente, firmar com seus empregados uma quitação 
de direitos, de modo a prevenir conflitos trabalhistas. 

Diante disso, na qualidade de advogado(a) da empresa, assinale a opção que indica a solução proposta. 

A) Poderá ser firmado termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o sindicato da categoria 
dos empregados. 

B) Os termos de quitação firmados entre empregados e empregadores nada valem, apenas sendo válidos os 
acordos judiciais; logo, a empresa nada pode fazer. 

C) Poderá ser firmado termo anual de quitação de obrigações trabalhistas no sindicato profissional ou no 
sindicato patronal. 

D) Basta firmar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas por mútuo consentimento. 

 

Questão 03 - (OAB - XXXIII EXAME DE ORDEM) Duas irmãs costureiras trabalharam juntas em uma 
confecção. A mais velha era empregadora da mais nova, que gerenciava a atividade. Devido a um 
desentendimento em família, a irmã mais nova foi dispensada. 

Em decorrência da relação fraternal, chegaram a um bom termo sem a necessidade de ajuizamento da 
demanda. Porém, por segurança de ambas, gostariam de ver garantidos, judicialmente, os termos do acordo 
e procuraram você, como advogado consultor. 

Diante disso, observados os termos da CLT, assinale a afirmativa correta. 

A) Deverá ser distribuída uma petição requerendo a homologação de acordo extrajudicial, sendo que as 
partes deverão obrigatoriamente estar representadas por advogado, ainda que comum. 

B) Deverá ser ajuizada uma ação trabalhista e realizado um acordo na primeira audiência, vigorando o jus 
postulandi. 

C) Deverá ser distribuída uma petição requerendo a homologação de acordo extrajudicial, sendo que as 
partes não precisarão estar representadas por advogado, em razão do jus postulandi. 

D) Deverá ser distribuída uma petição requerendo a homologação de acordo extrajudicial, sendo que as 
partes deverão obrigatoriamente estar representadas por advogados distintos. 

 

Questão 04 - (OAB - XXVII EXAME DE ORDEM) Em uma reclamação trabalhista, o autor afirmou ter sido 
vítima de discriminação estética, pois fora dispensado pelo ex-empregador por não ter querido raspar o 
próprio bigode. Requereu, na petição inicial, tutela de urgência para ser imediatamente reintegrado em 
razão de prática discriminatória. O juiz, não convencido da tese de discriminação, indeferiu a tutela de 
urgência e determinou a designação de audiência, com a respectiva citação. 

Como advogado(a) do autor, assinale a opção que contém, de acordo com a Lei e o entendimento 
consolidado do TST, a medida judicial a ser manejada para reverter a situação e conseguir a tutela de 
urgência desejada. 

A) Interpor recurso ordinário seguido de medida cautelar 

B) Nada poderá ser feito, por tratar-se de decisão interlocutória, que é irrecorrível na Justiça do Trabalho. 
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C) Impetrar mandado de segurança. 

D) Interpor agravo de instrumento. 

 

Questão 05 - (OAB - XXVI EXAME DE ORDEM) Uma entidade filantrópica foi condenada em reclamação 
trabalhista movida por uma ex-empregada, em fevereiro de 2018. A sentença transitou em julgado e agora 
se encontra na fase de execução. Apresentados os cálculos e conferida vista à executada, o juiz homologou 
a conta apresentada pela exequente. 

Em relação à pretensão da entidade de ajuizar embargos de devedor para questionar a decisão 
homologatória, assinale a afirmativa correta. 

A) Não há necessidade de garantia do juízo, no caso apresentado, para o ajuizamento de embargos de 
devedor. 

B) Se a executada deseja questionar os cálculos, deverá garantir o juízo com dinheiro ou bens e, então, 
ajuizar embargos de devedor. 

C) A executada, por ser filantrópica, poderá ajuizar embargos à execução, desde que garanta a dívida em 
50%. 

D) A entidade filantrópica não tem finalidade lucrativa, daí por que não pode ser empregadora, de modo 
que a execução contra ela não se justifica, e ela poderá ajuizar embargos a qualquer momento. 

 
 

Questão 06 - (OAB - XXV EXAME DE ORDEM) Silvio contratou você como advogado para ajuizar ação 
trabalhista em face do empregador. Entretanto, na audiência, o juiz constatou que não havia procuração nos 
autos. Diante disso, você requereu fosse efetivado registro em ata de audiência no qual Silvio o constituía 
como procurador. Silvio anuiu com o requerimento. 

Com base na hipótese narrada, nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. 

A) O mandato, no caso, é válido e os poderes são apenas para o foro em geral. 

B) O mandato, no caso, é inválido, e seria necessário e obrigatório o requerimento de prazo para juntada de 
procuração. 

C) O mandato, no caso, é válido e os poderes são para o foro em geral, bem como os especiais, dentre eles 
os poderes para transigir. 

D) O mandato é válido apenas para a representação na audiência, devendo os demais atos serem 
regularizados e juntada a procuração para atos futuros. 

 

Questão 07 - (OAB - XXX EXAME DE ORDEM) Em sede de reclamação trabalhista proposta por Sávio, os 
pedidos liquidados somaram valor inferior a 40 salários mínimos nacionais. A ação foi movida em face do ex-
empregador e da União, em razão de alegação de responsabilidade subsidiária.  

Sobre o caso apresentado, assinale a opção que indica o procedimento a ser seguido.  

A) A ação correrá sob o rito sumaríssimo, pois cabível o rito especial para qualquer parte na Justiça do 
Trabalho, desde que o valor da causa seja compatível.  
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B) A ação correrá sob o rito ordinário, porque, em que pese o valor da causa, figura ente de direito público 
no polo passivo.  

C) A ação correrá no rito ordinário, mas, caso a primeira ré não seja encontrada, não será possível realizar a 
citação por edital, em vista de a segunda ré ser a União.  

D) A ação correrá no rito sumaríssimo, e, em caso de prova testemunhal, cada parte terá direito a ouvir até 
três testemunhas. 

 

Questão 08 - (OAB - XXIX EXAME DE ORDEM) O réu, em sede de reclamação trabalhista, ajuizada em 
20/04/2018, apresentou defesa no processo eletrônico, a qual não foi oferecida sob sigilo. Feito o pregão, 
logo após a abertura da audiência, a parte autora manifestou interesse em desistir da ação.  

Sobre a desistência da ação pela parte autora, assinale a afirmativa correta.  

A) O juiz deverá, imediatamente, homologar a desistência.  

B) Não é possível desistir da ação após a propositura desta.  

C) Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do 
reclamado, desistir da ação.  

D) O oferecimento da defesa pelo réu em nada se relaciona à questão da desistência de pedidos ou da 
demanda. 

 

Questão 09 - (OAB - XVIII EXAME DE ORDEM - ADAPTADA) Na qualidade de advogado de Mauro, você 
ajuizou reclamação trabalhista no local da prestação de serviços do empregado. Entretanto, o advogado da 
empresa ré, anteriormente a audiência, apresentou exceção de incompetência em razão do lugar.  

Diante disso, à luz da CLT,  

A) O autor-exceto terá o prazo de 5 dias para se manifestar.  

B) O juiz julgará independentemente da manifestação da parte contrária, pois não há previsão para tanto 
em razão do princípio da celeridade.  

C) O autor-exceto terá prazo de 48 horas para manifestação.  

D) O autor-exceto poderá se manifestar até a sessão de julgamento da exceção de incompetência. 

 

Questão 10 - (OAB - XXXI EXAME DE ORDEM) Heloísa era empregada doméstica e ajuizou, em julho de 2019, 
ação contra sua ex-empregadora, Selma Reis. Após regularmente instruída, foi prolatada sentença julgando 
o pedido procedente em parte. 

A sentença foi proferida de forma líquida, apurando o valor devido de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e custas 
de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). A ex-empregadora, não se conformando com a decisão, pretende dela 
recorrer. 

Indique a opção que corresponde ao preparo que a ex-empregadora deverá realizar para viabilizar o seu 
recurso, sabendo-se que ela não requereu gratuidade de justiça porque tem boas condições financeiras. 

A) Tratando-se de empregador doméstico, só haverá necessidade de recolher as custas. 
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B) Deverá recolher integralmente as custas e o depósito recursal. 

C) Por ser empregador doméstico, basta efetuar o recolhimento do depósito recursal. 

D) Deverá recolher as custas integralmente e metade do depósito recursal. 

 

Questão 11 - (OAB - XIV EXAME DE ORDEM) Plínio, empregado da Padaria Pão Bom Ltda., insatisfeito com 
o trabalho, procurou seu empregador pedindo para ser mandado embora. O empregador aceitou a proposta, 
desde que tudo fosse realizado por intermédio de um acordo na Justiça do Trabalho, motivo pelo qual foi 
elaborada ação trabalhista pedindo verbas rescisórias. No dia da audiência, as partes disseram que se 
conciliaram, mas o juiz, ao indagar Plínio, compreendeu o que estava ocorrendo e decidiu não homologar o 
acordo. 

Para a hipótese, assinale a opção correta. 

A) Plínio deverá impetrar Mandado de Segurança para obter a homologação do acordo. 

B) A homologação do acordo é faculdade do juiz, que poderá não homologá-lo. 

C) Sendo a conciliação um princípio do processo do trabalho, deverá o processo ser remetido para outra 
Vara para homologação por outro juiz. 

D) Plínio deverá interpor reclamação correicional para obter a homologação do acordo. 

 

Questão 12 - (OAB - XXV EXAME DE ORDEM) Em determinada Vara do Trabalho foi prolatada uma sentença 
que, após publicada, não foi objeto de recurso por nenhum dos litigantes. Quinze meses depois, uma das 
partes ajuizou ação rescisória perante o Tribunal Regional do Trabalho local, tendo o acórdão julgado 
improcedente o pedido da rescisória. Ainda inconformada, a parte deseja que o TST aprecie a demanda. 

Assinale a opção que indica, na hipótese, o recurso cabível para o Tribunal Superior do Trabalho. 

A) Recurso Ordinário. 

B) Recurso de Revista. 

C) Recurso Especial. 

D) Agravo de Instrumento. 

 

Questão 13 - (OAB - XXIX EXAME DE ORDEM) Considere as situações a seguir.  

Victor é um artista mirim e precisa de autorização judicial para poder participar de uma peça cinematográfica 
como ator coadjuvante.  

A empresa FFX Ltda. foi multada por um auditor fiscal do trabalho e deseja anular judicialmente o auto de 
infração, alegando vícios e nulidades.   

O empregado Regis teve concedido pelo INSS auxílio-doença comum, mas entende que deveria receber 
auxílio-doença acidentário, daí porque pretende a conversão judicial do benefício.  

Jonilson, advogado, foi contratado por um cliente para o ajuizamento de uma ação de despejo, mas esse 
cliente não pagou os honorários contratuais que haviam sido acertados.  
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Diante da norma de regência acerca da competência, assinale a opção que indica quem deverá ajuizar ação 
na Justiça do Trabalho para ver seu pleito atendido.  

A) Victor e Jonilson  

B) Regis e a empresa FFX Ltda.  

C) Victor e Regis  

D) Apenas a empresa FFX Ltda. 

 

Questão 14 - (OAB - XXV EXAME DE ORDEM) Em sede de reclamações trabalhista duas sociedades 
empresárias foram condenadas em primeira instância. A Massa Falida da Calçados Sola Dura Ltda. e a 
Institutos de Seguros Privados do Brasil, sociedade empresária em liquidação extrajudicial. 

Acerca do depósito recursal, na qualidade de advogado das empresas você deverá 

A) deixar de recolher o depósito recursal e custas nos dois casos, já que se trata de massa falida de empresa 
em liquidação extrajudicial. 

B) deixar de recolher o depósito recursal e as custas no caso da massa falida, mas recolher ambos para a 
empresa em liquidação extrajudicial. 

C) recolher nos dois casos o depósito recursal e as custas, sob pena de deserção. 

D) deixar de recolher o depósito recursal no caso da massa falida, mas recolher ambos para a empresa em 
liquidação extrajudicial e as custas para a massa falida. 

 

Questão 15 - (OAB - XXX EXAME DE ORDEM) O juiz, em sede de execução trabalhista, intimou a parte para 
cumprir despacho, determinando que o exequente desse seguimento à execução, indicando os meios de 
prosseguimento na execução, já que não foram encontrados bens no patrimônio do réu.  

Com fundamento na legislação vigente, assinale a afirmativa correta.  

A) O processo ficará parado aguardando a manifestação do exequente por período indefinido de tempo.  

B) A declaração de prescrição somente poderá ocorrer por requerimento da parte contrária.  

C) A prescrição intercorrente ocorrerá após dois anos, se a parte não cumprir com o comando judicial.  

D) O juiz deverá intimar novamente a parte, a fim de dar início ao curso do prazo prescricional. 

 

Questão Bônus I - (OAB - XXVII EXAME DE ORDEM) A sociedade empresária Alfa S. A. está sendo executada 
na Justiça do Trabalho e, em 13/03/2018, recebeu citação para pagamento da dívida que possui em relação 
a um processo. Mesmo citada, a sociedade empresária permaneceu inerte, pelo que, no 10º dia contado da 
citação, o juízo iniciou, a requerimento do exequente a tentativa de bloqueio pelo sistema Bacen-Jud e, 
paralelamente, inscreveu o nome do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT). 

Diante da situação apresentada e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. 

A) A atitude do magistrado está correta, eis que não houve o pagamento voluntário da dívida no prazo legal, 
sendo a inserção imediata no BNDT uma adequada medida coercitiva judicial. 



 

 

   
80 

509 

B) A Lei deixa ao arbítrio do juiz determinar a partir de quando o nome do devedor deve ser inserido em 
cadastro restritivo de crédito, inclusive no BNDT. 

C) A Justiça do Trabalho não atua mais com inserção e retirada do nome de devedores no BNDT, pelo que a 
atitude do magistrado é inócua e contrária às regras da CLT. 

D) A decisão que determinou a inserção do nome do devedor no BNDT está equivocada, porque somente 
poderia ocorrer 45 dias depois de ele não pagar, nem garantir o juízo. 

 

Questão Bônus II - (OAB - XXXIV EXAME DE ORDEM) Ramon conseguiu, em uma reclamação trabalhista, a 
sentença de procedência parcial dos seus pedidos, sendo condenado o ex-empregador a pagar vários 
direitos, mediante condenação subsidiária da União como tomadora dos serviços. A sentença transitou em 
julgado nestes termos, houve liquidação regular e foi homologado o valor da dívida em R$15.000,00 (quinze 
mil reais), conforme cálculos apresentados pelo exequente. Ramon tentou executar por várias formas o ex-
empregador, sem sucesso, e então requereu ao juiz o direcionamento da execução em face da União, que 
foi citada, mas discordou dos cálculos apresentados, reputando-os majorados. Diante da situação 
apresentada e dos termos da legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. 

A) Caberá à União depositar o valor da dívida e, então, no prazo legal, ajuizar embargos à execução. 

B) Se a União não depositar voluntariamente a quantia, terá bens penhorados no valor da dívida e, após, 
poderá ajuizar embargos à execução. 

C) A Lei prevê que sendo o ente público o devedor, ainda que subsidiário, bastará depositar metade do valor 
homologado para ajuizar embargos à execução. 

D) É desnecessária a garantia do juízo para a União ajuizar embargos à execução. 

Gabarito 

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 
B A D C A A B 

Questão 08 Questão 09 Questão 10 Questão 11 Questão 12 Questão 13 Questão 14 
C A D B A D B 

Questão 15 
 

Questão 
Bônus I 

Questão 
Bônus II 

-------------- -------------- -------------- -------------- 

C D D -------------- -------------- -------------- -------------- 

Revisão – Questionário 

QUESTÕES TEMÁTICAS: 

 O empregador precisa comparecer em audiência, obrigatoriamente? Pode ser substituído? Em caso 
afirmativo, por quem e em quais condições? Explique. 

 Quais os efeitos do Termo de Quitação Anual para fins de futura ação trabalhista? Explique.  
 É possível a homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho, caso alguma das partes 

esteja se valendo do jus postulandi? Explique. 
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 Qual o meio processual cabível para impugnar decisão interlocutória que indefere pedido de tutela 
provisória, em sede de ação trabalhista? Explique.  

 A garantia do juízo é requisito para que o executado, em sede de execução, possa apresentar 
Embargos à execução? E quando se tratar de entidade filantrópica?  

 Explique as peculiaridades do rito sumaríssimo, especialmente quanto às partes que podem figurar 
no polo e o limite de testemunhas.   

 Explique as regras de desistência da Reclamação Trabalhista.  
 Qual o prazo para apresentação da Exceção de Incompetência Territorial e as suas consequências?  
 Explique as regras de preparo quanto se tratar de empregadora doméstica.  
 O magistrado é obrigado a homologar acordo judicial? Explique as consequências frente a não 

homologação.  
 Quais as ações de competência originária do Tribunal?  
 Como se opera a prescrição intercorrente? Explique. 

 
Bons estudos e muito sucesso! 
Prof.ª Priscila Ferreira.  

DIREITO CIVIL - PAULO SOUSA 

Olá, pessoal! 

Sejam bem-vindos à nossa aula de Resolução de Questões da Banca FGV! Nesta aula, irei abordar os 
principais temas que a banca costuma cobrar em prova, por meio de um estudo de questões.  

Então, vamos buscar juntos essa aprovação. 

Bons estudos,  

Prof. Paulo H M Sousa 

Questões 

Questão 01 - (V Exame da OAB) Em relação à união estável, assinale a alternativa correta.  

A) Para que fique caracterizada a união estável, é necessário, entre outros requisitos, tempo de convivência 
mínima de cinco anos, desde que durante esse período a convivência tenha sido pública e duradoura.  

B) Quem estiver separado apenas de fato não pode constituir união estável, sendo necessária, antes, a 
dissolução do anterior vínculo conjugal; nesse caso, haverá simples concubinato.  

C) Não há presunção legal de paternidade no caso de filho nascido na constância da união estável.  

D) O contrato de união estável é solene, rigorosamente formal e sempre público.  
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Questão 02 - (VI Exame da OAB) Rejane, solteira, com 16 anos de idade, órfã de mãe e devidamente 
autorizada por seu pai, casa-se com Jarbas, filho de sua tia materna, sendo ele solteiro e capaz, com 23 anos 
de idade. 

A respeito do casamento realizado, é correto afirmar que é 

A) nulo, tendo em vista o parentesco existente entre Rejane e Jarbas. 

B) é anulável, tendo em vista que, por ser órfã de mãe, Rejane deveria obter autorização judicial a fim de 
suprir o consentimento materno. 

C) válido. 

D) anulável, tendo em vista o parentesco existente entre Rejane e Jarbas. 

 

Questão 03 - (I Exame da OAB) Acerca do direito de família, assinale a opção correta. 

A) O casamento religioso com efeitos civis passa a produzir efeitos somente a partir da data em que é 
efetivado o seu registro perante o oficial competente. 

B) A existência de impedimentos dirimentes absolutos acarreta a ineficácia do casamento. 

C) O casamento inexistente não pode ser declarado putativo. 

D) É inválido o casamento contraído por coação a qualquer dos cônjuges. 

 

Questão 04 (III Exame da OAB) João foi registrado ao nascer com o gênero masculino. Em 2008, aos 18 anos, 
fez cirurgia para correção de anomalia genética e teve seu registro retificado para o gênero feminino, 
conforme sentença judicial. No registro não constou textualmente a indicação de retificação, apenas foi 
lavrado um novo termo, passando a adotar o nome de Joana. Em julho de 2010, casou-se com Antônio, 
homem religioso e de família tradicional interiorana, que conheceu em janeiro de 2010, por quem teve uma 
paixão fulminante e correspondida. Joana omitiu sua história registral por medo de não ser aceita e perdê-
lo. Em dezembro de 2010, na noite de Natal, a tia de Joana revela a Antônio a verdade sobre o registro de 
Joana/João. Antônio, não suportando ter sido enganado, deseja a anulação do casamento. Conforme a 
análise da hipótese formulada, é correto afirmar que o casamento de Antônio e Joana  

A) só pode ser anulado até 90 dias da sua celebração.  

B) poderá ser anulado pela identidade errônea de Joana/João perante Antônio e a insuportabilidade da vida 
em comum.  

C) é inexistente, pois não houve a aceitação adequada, visto que Antônio foi levado ao erro de pessoa, o que 
tornou insuportável a vida em comum do casal.  

D) é nulo; portanto, não há prazo para a sua arguição. 

 

Questão 05 - (XII Exame da OAB) José, brasileiro, casado no regime da separação absoluta de bens, professor 
universitário e plenamente capaz para os atos da vida civil, desapareceu de seu domicílio, estando em local 
incerto e não sabido, não havendo indícios ou notícias das razões de seu desaparecimento, não existindo, 
também, outorga de poderes a nenhum mandatário, nem feitura de testamento. Vera (esposa) e Cássia (filha 
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de José e Vera, maior e capaz) pretendem a declaração de sua morte presumida, ajuizando ação pertinente, 
diante do juízo competente. 

De acordo com as regras concernentes ao instituto jurídico da morte presumida com declaração de ausência, 
assinale a opção correta. 

A) Na fase de curadoria dos bens do ausente, diante da ausência de representante ou mandatário, o juiz 
nomeará como sua curadora legítima Cássia, pois apenas na falta de descendentes, tal curadoria caberá ao 
cônjuge supérstite, casado no regime da separação absoluta de bens. 

B) Na fase de sucessão provisória, mesmo que comprovada a qualidade de herdeiras de Vera e Cássia, estas, 
para se imitirem na posse dos bens do ausente, terão que dar garantias da restituição deles, mediante 
penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. 

C) Na fase de sucessão definitiva, regressando José dentro dos dez anos seguintes à abertura da sucessão 
definitiva, terá ele direito aos bens ainda existentes, no estado em que se encontrarem, mas não aos bens 
que foram comprados com a venda dos bens que lhe pertenciam. 

D) Quanto ao casamento de José e Vera, o Código Civil atual reconhece efeitos pessoais e não apenas 
patrimoniais ao instituto da ausência, possibilitando que a sociedade conjugal seja dissolvida como 
decorrência da morte presumida do ausente. 

 

Questão 06 - (III Exame da OAB) Mathias, solteiro e capaz, com 65 anos de idade, e Tânia, solteira e capaz, 
com 60 anos de idade, conheceram-se há um ano e, agora, pretendem se casar. A respeito da situação 
narrada, é correto afirmar que Mathias e Tânia  

A) deverão, necessariamente, celebrar pacto antenupcial optando expressamente pelo regime da separação 
de bens.  

B) poderão casar-se pelo regime da comunhão parcial de bens, desde que obtenham autorização judicial, 
mediante a prévia demonstração da inexistência de prejuízo para terceiros.  

C) poderão optar livremente dentre os regimes de bens previstos em lei, devendo celebrar pacto antenupcial 
somente se escolherem regime diverso da comunhão parcial de bens.  

D) somente poderão se casar pelo regime da separação obrigatória de bens, por força de lei e 
independentemente da celebração de pacto antenupcial. 

 

Questão 07 - (XXX Exame da OAB) Arnaldo, publicitário, é casado com Silvana, advogada, sob o regime de 
comunhão parcial de bens. Silvana sempre considerou diversificar sua atividade profissional e pensa em se 
tornar sócia de uma sociedade empresária do ramo de tecnologia. Para realizar esse investimento, pretende 
vender um apartamento adquirido antes de seu casamento com Arnaldo; este, mais conservador na área 
negocial, não concorda com a venda do bem para empreender. 

Sobre a situação descrita, assinale a afirmativa correta. 

A) Silvana não precisa de autorização de Arnaldo para alienar o apartamento, pois destina-se ao incremento 
da renda familiar. 

B) A autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária, por conta do regime da comunhão 
parcial de bens. 
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C) Silvana não precisa de autorização de Arnaldo para alienar o apartamento, pois se trata de bem particular. 

D) A autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária e decorre do casamento, 
independentemente do regime de bens.  

 

Questão 08 - (XXVIII Exame da OAB) Mônica, casada pelo regime da comunhão total de bens, descobre que 
seu marido, Geraldo, alienou um imóvel pertencente ao patrimônio comum do casal, sem a devida vênia 
conjugal. A descoberta agrava a crise conjugal entre ambos e acaba conduzindo ao divórcio do casal. 

Tempos depois, Mônica ajuíza ação em face de seu ex-marido, objetivando a invalidação da alienação do 
imóvel. 

Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. 

A) O juiz pode conhecer de ofício do vício decorrente do fato de Mônica não ter anuído com a alienação do 
bem. 

B) O fato de Mônica não ter anuído com a alienação do bem representa um vício que convalesce com o 
decurso do tempo. 

C) O vício decorrente da ausência de vênia conjugal não pode ser sanado pela posterior confirmação do ato 
por Mônica. 

D) Para que a pretensão de Mônica seja acolhida, ela deveria ter observado o prazo prescricional de dois 
anos, a contar da data do divórcio. 

 

Questão 09 - (X Exame da OAB) Amélia e Alberto são casados pelo regime de comunhão parcial de bens. 
Alfredo, amigo de Alberto, pede que ele seja seu fiador na compra de um imóvel. 

Diante da situação apresentada, assinale a afirmativa correta. 

A) A garantia acessória poderá ser prestada exclusivamente por Alberto. 

B) A outorga de Amélia se fará indispensável, independente do regime de bens. 

C) A fiança, se prestada por Alberto sem o consentimento de Amélia, será anulável. 

D) A anulação do aval somente poderá ser pleiteada por Amélia durante o período em que estiver casada. 

 

Questão 10 - (XXIII Exame da OAB) Arlindo e Berta firmam pacto antenupcial, preenchendo todos os 
requisitos legais, no qual estabelecem o regime de separação absoluta de bens. No entanto, por motivo de 
saúde de um dos nubentes, a celebração civil do casamento não ocorreu na data estabelecida. 

Diante disso, Arlindo e Berta decidem não se casar e passam a conviver maritalmente. Após cinco anos de 
união estável, Arlindo pretende dissolver a relação familiar e aplicar o pacto antenupcial, com o objetivo de 
não dividir os bens adquiridos na constância dessa união. 

Nessas circunstâncias, o pacto antenupcial é 

A) válido e ineficaz. 

B) válido e eficaz. 

C) inválido e ineficaz. 
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D) inválido e eficaz. 

 

Questão Bônus - (XXXI Exame da OAB) Aldo e Mariane são casados sob o regime da comunhão parcial de 
bens, desde setembro de 2013. Em momento anterior ao casamento, Rubens, pai de Mariane, realizou a 
doação de um imóvel à filha. Desde então, a nova proprietária acumula os valores que lhe foram pagos pelos 
locatários do imóvel. 

No ano corrente, alguns desentendimentos fizeram com que Mariane pretendesse se divorciar de Aldo. Para 
tal finalidade, procurou um advogado, informando que a soma dos aluguéis que lhe foram pagos desde a 
doação do imóvel totalizava R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo que R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais) foram auferidos antes do casamento e o restante, após. Mariane relatou, ainda, que atualmente 
o imóvel se encontra vazio, sem locatários. 

Sobre essa situação e diante de eventual divórcio, assinale a afirmativa correta. 

A) Quanto aos aluguéis, Aldo tem direito à meação sob o total dos valores. 

B) Tendo em vista que o imóvel locado por Mariane é seu bem particular, os aluguéis por ela auferidos não 
se comunicam com Aldo. 

C) Aldo tem direito à meação dos valores recebidos por Mariane, durante o casamento, a título de aluguel. 

D) Aldo faz jus à meação tanto sobre a propriedade do imóvel doado a Mariane por Rubens, quanto sobre 
os valores recebidos a título de aluguel desse imóvel na constância do casamento. 

Gabarito 

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 
C C B e C B D C B 

Questão 08 Questão 09 Questão 10 Questão 
Bônus 

-------------- -------------- -------------- 

B C A C -------------- -------------- -------------- 

Revisão – Questionário 

QUESTÕES TEMÁTICAS: 

 Com quantos anos pode ser identificada a união estável? 
 Quais são os requisitos da união estável? 
 Pode uma pessoa casada manter união estável? 
 É necessária a escritura pública para constituição da união estável? 
 União estável e união concubinária são sinônimos? 
 Posso me casar com quantos anos? 
 Preciso pedir autorização de alguém para me casar? 
 Posso me casar com minha prima? 
 Posso me casar com minha ex-sogra? 
 Existe casamento religioso no Brasil? Ele tem os mesmos efeitos do casamento civil? 
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 Posso anular meu casamento ao invés de me divorciar? 
 Quais são as causas de nulidade do casamento? 
 Me casei com a pessoa errada. Posso anular? 
 Se meu cônjuge está ausente, permaneço casado? 
 Quais são as causas de dissolução do matrimônio? 
 Quais são as causas de dissolução da sociedade conjugal? 
 Quando preciso de pacto antenupcial? 
 Se eu celebrar pacto antenupcial e não me casar, o que acontece? 
 Se eu celebrar pacto antenupcial, não me casar e passar a viver em união estável, qual o regime de 

bens aplicável? 
 Qual é a idade mínima para se casar no regime de separação obrigatória de bens? 
 Posso alterar o regime de bens que escolhi para me casar? 
 Eu preciso de autorização de meu cônjuge para prestar fiança? 
 Eu preciso de autorização de meu cônjuge para vender minha casa? 
 O que eu faço se meu cônjuge alienar nossa casa sem minha autorização? 

 
Bons estudos! 
Prof. Paulo H M Sousa 

DIREITO TRIBUTÁRIO - RODRIGO MARTINS 

Olá, pessoal.  
Sejam bem-vindos à nossa aula de Resolução de Questões da Banca FGV.  
Nesta aula iremos abordar os principais temas que a banca costuma cobrar na prova da 1ª fase do Exame de 
Ordem.   
Nosso estudo será feito por meio da análise de questões. 
Bons estudos,  

Prof.º Rodrigo Martins 

Questões  

Questão 01 - (OAB - XXVIII EXAME DE ORDEM) A União, por meio de lei ordinária, instituiu nova contribuição 
social (nova fonte de custeio) para financiamento da seguridade social. Para tanto, adotou, além da não 
cumulatividade, fato gerador e base de cálculo distintos dos discriminados na Constituição da República. 

A referida lei foi publicada em 1º de outubro de 2018, com entrada em vigor em 1º de fevereiro de 2019, 
determinando, como data de vencimento da contribuição, o dia 1º de março de 2019. 

A pessoa jurídica XYZ não realizou o pagamento, razão pela qual, em 10 de março de 2019, foi aconselhada, 
por seu(sua) advogado(a), a propor uma ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, em face da 
União. 

Assinale a opção que indica o fundamento que poderá ser alegado para contestar a nova contribuição. 

A) Ela somente poderia ser instituída por meio de Lei Complementar. 
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B) Ela violou o princípio da anterioridade anual. 

C) Ela violou o princípio da anterioridade nonagesimal. 

D) Ela somente poderia ser instituída por Emenda Constitucional. 

 

Questão 02 - (OAB - XVIII EXAME DE ORDEM) A União instituiu determinado tributo federal e conferiu a 
uma autarquia as tarefas de fiscalizá-lo e arrecadá-lo. Tendo em vista a situação narrada, assinale a opção 
correta.  

A) A capacidade tributária ativa (realizar atos de fiscalização e arrecadação) é delegável.  

B) Trata-se de caso de delegação da competência tributária da União.  

C) Não é possível que a União revogue, a qualquer tempo e por ato unilateral, a atribuição que conferiu a tal 
autarquia.  

D) Em eventual discussão judicial proposta por um contribuinte do tributo, a autarquia não terá prazo em 
dobro para recorrer. 

 

Questão 03 - (OAB - XXIX EXAME DE ORDEM) O Município X, na tentativa de fazer com que os cofres 
municipais pudessem receber determinado tributo com mais celeridade, publicou, em maio de 2017, uma 
lei que alterava a data de recolhimento daquela exação. A lei dispunha que os efeitos das suas determinações 
seriam imediatos. Nesse sentido, assinale a afirmativa correta.  

A) Segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a lei é válida, mas apenas poderia 
entrar em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após a sua publicação.  

B) A lei é inconstitucional, uma vez que não respeitou o princípio da anterioridade.  

C) A lei é constitucional, uma vez que, nessa hipótese, não se sujeita ao princípio da anterioridade.  

D) A lei é válida, mas só poderia vigorar 90 (noventa) dias após a sua publicação. 

 
 

Questão 04 - (OAB - XVIII EXAME DE ORDEM) Antônio, prestador de serviço de manutenção e reparo de 
instrumentos musicais, sujeito à incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS), deixou de recolher o tributo 
incidente sobre fato gerador consumado em janeiro de 2013 (quando a alíquota do ISS era de 5% sobre o 
total auferido pelos serviços prestados e a multa pelo inadimplemento do tributo era de 25% sobre o ISS 
devido e não recolhido). Em 30 de agosto de 2013, o Município credor aprovou lei que: (a) reduziu para 2% 
a alíquota do ISS sobre a atividade de manutenção e reparo de instrumentos musicais; e (b) reduziu a multa 
pelo inadimplemento do imposto incidente nessa mesma atividade, que passou a ser de 10% sobre o ISS 
devido e não recolhido. Em fevereiro de 2014, o Município X promoveu o lançamento do imposto, exigindo 
do contribuinte o montante de R$ 25.000,00 - sendo R$ 20.000,00 de imposto (5% sobre R$ 400.000,00, 
valor dos serviços prestados) e R$ 5.000,00 a título de multa pela falta de pagamento (25% do imposto 
devido). Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.  

A) O lançamento está correto em relação ao imposto e à multa.  

B) O lançamento está incorreto tanto em relação ao imposto (que deveria observar a nova alíquota de 2%) 
quanto em relação à multa (que deveria ser de 10% sobre o ISS devido e não recolhido).  



 

 

   
88 

509 

C) O lançamento está correto em relação à multa, mas incorreto em relação ao imposto (que deveria 
observar a nova alíquota de 2%).  

D) O lançamento está correto em relação ao imposto, mas incorreto em relação à multa (que deveria ser de 
10% sobre o ISS devido e não recolhido). 

Questão 05 - (OAB - XVII EXAME DE ORDEM) A União ajuizou execução fiscal em face da pessoa jurídica XYZ 
Ltda., devedora de tributos federais. No curso da execução fiscal, a falência da pessoa jurídica foi decretada. 
Após requerimento da União, deferido pelo Juízo, Francisco, sócio da pessoa jurídica XYZ Ltda., é incluído no 
polo passivo da execução fiscal, em razão da decretação de falência. Sobre a hipótese, é possível afirmar que  

A) a decretação de falência autoriza o redirecionamento da execução fiscal para Francisco, por ser 
considerada hipótese de infração à lei, que enseja responsabilidade tributária.  

B) o fato de Francisco ser sócio da XYZ Ltda. acarreta, por si só, responsabilidade pessoal pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias da pessoa jurídica.  

C) Francisco não poderia ser incluído no polo passivo, ainda que fosse administrador da XYZ Ltda. e tivesse 
encerrado ilegalmente as atividades da pessoa jurídica.  

D) Francisco não poderia, unicamente em razão da decretação de falência de XYZ Ltda., ser incluído no polo 
passivo da execução fiscal. 

 

Questão 06 - (OAB - XXIV EXAME DE ORDEM) João e Maria celebraram entre si contrato de locação, sendo 
João o locador e proprietário do imóvel. No contrato, eles estipularam que a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do imóvel será de Maria, 
locatária. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. 

A) O contrato será ineficaz entre as partes, pois transferiu a obrigação de pagar o imposto para pessoa não 
prevista em lei. 

B) O contrato firmado entre particulares não poderá se opor ao fisco municipal, no que tange à alteração do 
sujeito passivo do tributo. 

C) O contrato é válido e eficaz, e, por consequência dele, a responsabilidade pelo pagamento do tributo se 
tornará solidária, podendo o fisco municipal cobrá-lo de João e/ou de Maria. 

D) No caso de o fisco municipal cobrar o tributo de João, ele não poderá ajuizar ação regressiva em face de 
Maria. 

 

Questão 07 - (OAB - XXV EXAME DE ORDEM) João, no final de janeiro de 2016, foi citado em execução fiscal, 
proposta no início do mesmo mês, para pagamento de valores do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU) referente aos anos de 2009 e 2010. Sabe-se que o IPTU em referência aos dois 
exercícios foi lançado e notificado ao sujeito passivo, respectivamente, em janeiro de 2009 e em janeiro de 
2010. Após a ciência dos lançamentos, João não tomou qualquer providência em relação aos débitos. O 
município não adotou qualquer medida judicial entre a notificação dos lançamentos ao sujeito passivo e o 
ajuizamento da execução fiscal. Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que indica o argumento 
apto a afastar a exigência fiscal.  

A) O crédito tributário está extinto em virtude de decadência.  

B) O crédito tributário está extinto em virtude de parcelamento.  
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C) A exigibilidade do crédito tributário está suspensa em virtude de compensação.  

D) O crédito tributário está extinto em virtude de prescrição. 

 

Questão 08 - (OAB - XVIII EXAME DE ORDEM) Prefeito de um determinado município resolveu conceder 
isenção de IPTU, por 10 (dez) anos, a proprietários de imóveis que sejam portadores de deficiência e que 
realizem investimento nas condições de acessibilidade de suas propriedades. Com base na situação 
apresentada, assinale a afirmativa correta.  

A) É possível que o município institua a isenção por meio de decreto.  

B) Tal isenção constitui caso de suspensão da exigibilidade daqueles créditos tributários.  

C) Somente por meio de lei específica municipal pode ser concedida isenção de IPTU.  

D) A isenção concedida em função de determinadas condições, como é o caso, pode ser revogada a qualquer 
tempo. 

 

Questão 09 - (OAB - XXII EXAME DE ORDEM) João e Pedro são, por lei, contribuintes obrigados 
solidariamente a pagar determinado tributo. Foi publicada lei que isenta os ex-combatentes do pagamento 
de tal tributo, sendo este o caso pessoal somente de João. Tendo em vista essa situação, assinale a afirmativa 
correta.  

A) Sendo um caso de isenção pessoal, a lei não exonera Pedro, que permanece obrigado a pagar o saldo 
remanescente, descontada a parcela isenta em favor de João.  

B) Pedro ficará totalmente exonerado do pagamento, aproveitando-se da isenção em favor de João.  

C) O imposto poderá ser cobrado de Pedro ou de João, pois a solidariedade afasta a isenção em favor deste.  

D) Pedro permanece obrigado a pagar integralmente o imposto, nada obstante a isenção em favor de João. 

 

Questão 10 - (OAB - XXX EXAME DE ORDEM) O Estado Y concedeu, em 2018, por iniciativa própria e 
isoladamente, mediante uma lei ordinária estadual, isenção fiscal do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) a um determinado setor de atividade econômica, como forma de atrair 
investimentos para aquele Estado. 

Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. 

A) É suficiente lei ordinária estadual para a concessão de tal isenção de ICMS, por se tratar de tributo de 
competência estadual. 

B) Ainda que se trate de tributo de competência estadual, somente por lei estadual complementar seria 
possível a concessão de tal isenção de ICMS. 

C) A lei ordinária estadual pode conceder tal isenção de ICMS, desde que condicionada a uma contrapartida 
do contribuinte beneficiado. 

D) Apesar de se tratar de tributo de competência estadual, a concessão de tal isenção de ICMS pelo Estado 
deve ser precedida de deliberação dos Estados e do Distrito Federal (CONFAZ). 
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Questão 11 - (OAB - VI EXAME DE ORDEM) Fulano de Araújo, proprietário de um único imóvel em que reside 
com sua esposa, no Município do Rio de Janeiro, é réu em ação de execução fiscal promovida pela Fazenda 
Pública Municipal por falta de pagamento do IPTU. Tendo em vista as disposições gerais contidas no Código 
Tributário Nacional acerca do crédito tributário, assinale a alternativa correta.  

A) O imóvel residencial próprio do casal é impenhorável, não devendo responder por qualquer tipo de dívida.  

B) Os bens e rendas do sujeito passivo respondem pelo pagamento de todo crédito de natureza tributária, 
sem comportar exceções.  

C) Bens gravados por ônus real ou por cláusulas de inalienabilidade não podem ser alcançados para saldar 
dívidas tributárias.  

D) A impenhorabilidade do bem de família não é oponível em face da cobrança do Imposto Predial Territorial 
Urbano. 

 

Questão 12 - (OAB - XIX EXAME DE ORDEM) A falência da sociedade XYZ Ltda. foi decretada em 5/6/2014. 
Nessa data, a pessoa jurídica já possuía dois imóveis hipotecados para garantia de dívidas diversas. A União 
tem créditos tributários a receber da sociedade, inscritos em dívida ativa em abril de 2013. Baseado nos 
fatos narrados, assinale a afirmativa correta.  

A) A União tem direito de preferência sobre todo e qualquer credor, porque o crédito tributário foi inscrito 
em dívida ativa antes da decretação da falência.  

B) A União tem direito de preferência sobre os credores com garantia real, pois o crédito tributário prefere 
a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição.  

C) A União tem de respeitar a preferência dos credores hipotecários, no limite do valor dos bens gravados.  

D) A União tem de respeitar a preferência dos credores hipotecários, no limite do valor das dívidas garantidas 
pelas hipotecas. 

 

Questão 13 - (OAB - XXIX EXAME DE ORDEM) A União lavrou auto de infração para a cobrança de créditos 
de Imposto sobre a Renda, devidos pela pessoa jurídica PJ. A cobrança foi baseada no exame, considerado 
indispensável por parte da autoridade administrativa, de documentos, livros e registros de instituições 
financeiras, incluindo os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras de titularidade da pessoa 
jurídica PJ, após a regular instauração de processo administrativo. Não houve, neste caso, qualquer 
autorização do Poder Judiciário. Sobre a possibilidade do exame de documentos, livros e registros de 
instituições financeiras pelos agentes fiscais tributários, assinale a afirmativa correta. 

A) Não é possível, em vista da ausência de previsão legal. 

B) É expressamente prevista em lei, sendo indispensável a existência de processo administrativo instaurado. 

C) É expressamente prevista em lei, sendo, no entanto, dispensável a existência de processo administrativo 
instaurado. 

D) É prevista em lei, mas deve ser autorizada pelo Poder Judiciário, conforme exigido por lei 
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Questão 14 - (OAB - XXVII EXAME DE ORDEM) O Município M resolve ele mesmo fiscalizar e cobrar o 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) dos imóveis rurais localizados em seu território. Acerca 
desse cenário, assinale a afirmativa correta.  

A) O ITR não pode ser fiscalizado e cobrado pelo Município M, por se tratar de tributo de competência da 
União.  

B) O Município M poderá optar, na forma da lei, por fiscalizar e cobrar diretamente o ITR.  

C) A fiscalização e a cobrança do ITR pelo Município M autorizam-no a reter 50% do produto da arrecadação 
do imposto, como contraprestação pela fiscalização e cobrança no lugar da União.  

D) A partir da opção por fiscalizar e cobrar o ITR, o Município M passa a ter competência para alterar as 
alíquotas do imposto, inclusive para sua redução. 

 

Questão 15 - (OAB - XXX EXAME DE ORDEM) Projeto de Resolução do Senado Federal pretende fixar 
nacionalmente as alíquotas mínimas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), 
tributo de competência estadual. Um Senador, membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal, que terá de elaborar parecer sobre o tema, consulta você sobre sua opinião jurídica acerca 
desse projeto de Resolução. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta.  

A) O Senado, por ser órgão do Poder Legislativo da União, não possui competência constitucional para, por 
Resolução, dispor sobre o tema, por se tratar de ingerência indevida da União na autonomia dos Estados.  

B) É lícito ao Senado instituir a referida Resolução, pois existe autorização expressa na Constituição para tal 
fixação por Resolução do Senado.  

C) A fixação de alíquota mínima de tributo, por mera Resolução do Senado, viola o princípio da legalidade 
tributária.  

D) Resolução do Senado poderia tratar do tema, desde que ratificada por ao menos dois terços dos membros 
do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). 

Gabarito 

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 
A A C D D B D 

Questão 08 Questão 09 Questão 10 Questão 11 Questão 12 Questão 13 Questão 14 
C A D D C B B 

Questão 15 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
B -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

Revisão – Questionário 

QUESTÕES TEMÁTICAS: 

 Lei comum (ordinário) pode ser utilizada para a instituição de contribuição social residual? 
 A competência tributária pode ser delegada? 
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 Lei que tão somente altera a data de recolhimento de um tributo ou a quantidade de parcelas se 
submente aos Princípios da Anterioridade Anual e da Anterioridade Nonagesimal? 

 A lei tributária pode ser aplicada retroativamente? 
 O CTN permite que um mero sócio cotista que não é administrador de pessoa jurídica seja 

responsabilizado pelas dívidas da sociedade? O mero inadimplemento de tributo por uma pessoa 
jurídica pode ensejar a responsabilização tributária do seu sócio-administrador? 

 A sujeição passiva tributária pode ser estipulada ou modificada por meio de contrato particular? 
Contrato particular que dispõe sobre a sujeição passiva tributária é inválido? 

 Que é decadência? Que é prescrição? Qual o prazo de ambas? Quais os efeitos desses institutos?  
 Isenção tributária concedida por prazo determinado e em função de determinadas condições pode 

ser livremente suprimida pela entidade tributante a qualquer tempo? 
 Isenção tributária concedida a um devedor beneficia o outro codevedor solidário? 
 Um Estado-membro da Federação (ou o Distrito Federal) pode conceder, unilateralmente, por 

iniciativa própria, isenção de ICMS? 
 A impenhorabilidade do bem de família é absoluta? 
 Em caso de falência, o crédito tributário tem preferência sobre o crédito com garantia real devidos 

pela falida? 
 A Fazenda Pública pode acessar diretamente os dados bancários de contribuintes sem prévia 

ordem judicial? 
 Um Município pode optar por fiscalizar e arrecadar o ITR, que é um tributo da competência federal? 

Isso representa hipótese de delegação de competência tributária? Qual o benefício ou vantagem 
para o Município?  

 O Senado Federal pode fixar alíquotas máximas e/ou mínimas impostos estaduais??  
 
Bons estudos e muito sucesso! 
Prof.º Rodrigo Martins 

DIA 04 - 16/06 

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIEGO CERQUEIRA 

Questões 

Questão 01 - (XVIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO) A Assembleia Legislativa do Estado M, ao constatar a 
ausência de normas gerais sobre matéria em que a União, os Estados e o Distrito Federal possuem 
competência legislativa concorrente, resolve tomar providências no sentido de legislar sobre o tema, 
preenchendo os vazios normativos decorrentes dessa lacuna. Assim, dois anos após a Lei E/2013 ter sido 
promulgada pelo Estado M, o Congresso Nacional promulga a Lei F/2015, estabelecendo normas gerais sobre 
a matéria. Sobre esse caso, assinale a afirmativa correta. 

A) A Lei E/2013 foi devidamente revogada pela Lei F/2015, posto não ser admissível, no caso, que norma 
estadual pudesse preservar a sua eficácia diante da promulgação de norma federal a respeito da mesma 
temática. 
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B) A Lei E/2013 perde a sua eficácia somente naquilo que contrariar as normas gerais introduzidas pela Lei 
F/2015, mantendo eficácia a parte que, compatível com a Lei F/2015, seja suplementar a ela. 

C) A Lei F/2015 não poderá viger no território do Estado M, já que a edição anterior da Lei E/2013, veiculando 
normas específicas, afasta a eficácia das normas gerais editadas pela União em momento posterior. 

D) A competência legislativa concorrente, por ser uma espécie de competência comum entre todos os entes 
federativos, pode ser usada indistintamente por qualquer deles, prevalecendo, no caso de conflito, a lei 
posterior, editada pelo Estado ou pela União. 

 

Questão 02 - (FGV / XXXIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO - 2021) A Lei Y do Estado Beta obriga pessoas 
físicas ou jurídicas, independentemente da atividade que exerçam, a oferecer estacionamento ao público, a 
cercar o respectivo local e a manter funcionários próprios para garantia da segurança, sob pena de 
pagamento de indenização em caso de prejuízos causados ao dono do veículo. A Confederação Nacional do 
Comércio procurou seus serviços, como advogado(a), visando obter esclarecimentos quanto à 
constitucionalidade da referida lei estadual. Sobre a Lei Y, com base na ordem jurídico-constitucional 
vigente, assinale a afirmativa correta.  

A) É inconstitucional, pois viola a competência privativa da União de legislar sobre matéria concernente ao 
Direito Civil.  

B) É inconstitucional, pois, conforme a Constituição Federal, compete ao ente municipal legislar sobre Direito 
do Consumidor.  

C) É constitucional, pois versa sobre matéria afeta ao Direito do Consumidor, cuja competência legislativa 
privativa pertence ao Estado Beta.  

D) É constitucional, pois, tratando a Lei de temática afeta ao Direito Civil, a competência legislativa 
concorrente entre a União e os Estados permite que Beta legisle sobre a matéria. 

 

Questão 03 - (FGV / XXXIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO - 2021) O Município Alfa, situado no Estado Beta, 
negou-se a apresentar contas anuais de numerosos exercícios ao Tribunal de Contas do referido Estado. 
Convencido de não se tratar de meros equívocos, mas sim de tentativa de dissimular uma série de 
irregularidades administrativas, o Governador do Estado Beta encaminhou a questão à Procuradoria do 
Estado, a fim de saber se a situação ensejaria uma intervenção. A Procuradoria de Beta, após análise da 
Constituição Federal, informou corretamente que o caso  

A) não admite intervenção em Alfa, pois o fato de os Municípios brasileiros serem entes federativos 
autônomos lhes garante total independência no trato de seus recursos, impossibilitando a ingerência de 
outros entes.  

B) pode ensejar intervenção federal no Município Alfa, sendo que o Presidente da República somente poderá 
vir a decretá-la após solicitação formal por parte do Governador de Beta e o devido controle político pelo 
Congresso Nacional.  

C) enseja a intervenção estadual por decreto do próprio Governador de Beta, sendo o referido ato 
necessariamente dirigido, posteriormente, à Assembleia Legislativa de Beta, para que realize o devido 
controle político.  
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D) admite a intervenção estadual no Município Alfa, mas o Governador somente poderá decretá-la após a 
devida e formal solicitação por parte da Câmara Municipal de Alfa, que deverá, em seguida, exercer o 
controle político do ato. 

 

Questão 04 - (XXVII EXAME DE ORDEM UNIFICADO) Em determinado órgão integrante da administração 
pública federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, foi apurado que aproximadamente 100 (cem) cargos 
estavam vagos. O Presidente da República, mediante decreto, delegou ao Ministro da Fazenda amplos 
poderes para promover a reestruturação do aludido órgão público, inclusive com a possibilidade de extinção 
dos cargos vagos. Sobre a hipótese, com fundamento na ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a 
afirmativa correta. 

A) Somente mediante lei em sentido formal é admitida a criação e extinção de funções e cargos públicos, 
ainda que vagos; logo, o decreto presidencial é inconstitucional por ofensa ao princípio da reserva legal. 

B) A Constituição de 1988 atribui exclusivamente ao Presidente da República a possibilidade de mediante 
decreto, dispor sobre a extinção de funções ou cargos públicos, não admitindo que tal competência seja 
delegada aos Ministros de Estado. 

C) O referido decreto presidencial se harmoniza com o texto constitucional, uma vez que o Presidente da 
República pode dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, 
sendo permitida a delegação dessa competência aos Ministros de Estado. 

D) A Constituição de 1988 não permite que cargos públicos legalmente criados, ainda que vagos, sejam 
extintos, ressalvada a excepcional hipótese de excesso de gastos orçamentários com pessoal; portanto, o 
Decreto presidencial é inconstitucional. 

 

Questão 05 - (FGV / XXXIV EXAME DE ORDEM UNIFICADO - 2022) A zona oeste do Estado Delta foi atingida 
por chuvas de grande intensidade por duas semanas, levando os especialistas a classificar tal situação como 
de calamidade de grandes proporções na natureza, em virtude dos estragos observados. O governador de 
Delta, ao decidir pela decretação do estado de defesa, convoca os procuradores do Estado para que estes 
se manifestem acerca da constitucionalidade da medida. Os procuradores informam ao governador que, 
segundo o sistema jurídico-constitucional brasileiro, a decretação do estado de defesa  

A) é um meio institucional adequado para o enfrentamento da crise, mas depende de prévia consulta à 
Assembleia Legislativa do Estado Delta.  

B) pode ser promovida pelo governador do Estado Delta, caso o Presidente da República delegue tais 
poderes ao Chefe do Poder Executivo estadual.  

C) não pode se concretizar, pois a ocorrência de calamidade de grandes proporções na natureza não 
configura hipótese justificadora da referida medida. 

D) é competência indelegável do Presidente da República, não sendo constitucionalmente prevista sua 
extensão aos chefes do poder executivo estadual.  
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Questão 06 - (XXXII EXAME DE ORDEM UNIFICADO) No dia 1º de janeiro de 2015, foi eleito o Presidente da 
República Alfa, para um mandato de quatro anos. Pouco depois, já no exercício do cargo, foi denunciado 
pelo Ministério Público de Alfa por ter sido flagrado cometendo o crime (comum) de lesão corporal contra 
um parente. Embora o referido crime não guarde nenhuma relação com o exercício da função, o Presidente 
da República Alfa mostra-se temeroso com a possibilidade de ser imediatamente afastado do exercício da 
presidência e preso. Se a situação ocorrida na República Alfa acontecesse no Brasil, segundo o sistema 
jurídico-constitucional brasileiro, dar-se-ia  

A) o afastamento do Presidente da República se o Senado Federal deliberasse dessa maneira por maioria 
absoluta.  

B) a permanência do Presidente da República no exercício da função, embora tenha que responder pelo 
crime cometido após a finalização do seu mandato.  

C) o afastamento do Presidente da República se, após autorização da Câmara dos Deputados, houvesse sua 
condenação pelo Supremo Tribunal Federal.  

D) a autorização para que o Presidente da República finalizasse o seu mandato, caso o Senado Federal assim 
decidisse, após manifestação da Câmara dos Deputados. 

 

Questão 07 - (OAB - XXXI EXAME DE ORDEM) Diante das intensas chuvas que atingiram o Estado Alfa, que 
se encontra em situação de calamidade pública, o Presidente da República, ante a relevância e urgência 
latentes, edita a Medida Provisória no XX/19, determinando a abertura de crédito extraordinário para 
atender às despesas imprevisíveis a serem realizadas pela União, em decorrência do referido desastre 
natural. A partir da situação hipotética narrada, com base no texto constitucional vigente, assinale a 
afirmativa correta.  

A) A Constituição de 1988 veda, em absoluto, a edição de ato normativo dessa natureza sobre matéria 
orçamentária, de modo que a abertura de crédito extraordinário deve ser feita por meio de lei ordinária de 
iniciativa do Chefe do Executivo. 

B) A Constituição de 1988 veda a edição de ato normativo dessa natureza em matéria de orçamento e 
créditos adicionais e suplementares, mas ressalva a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para 
atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. 

C) O ato normativo editado afronta o princípio constitucional da anterioridade orçamentária, o qual impede 
quaisquer modificações nas leis orçamentárias após sua aprovação pelo Congresso Nacional e consequente 
promulgação presidencial. 

D) O ato normativo editado é harmônico com a ordem constitucional, que autoriza a edição de medidas 
provisórias que versem sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais, 
suplementares e extraordinários, desde que haja motivação razoável. 

Questão 08 - (OAB - XXX EXAME DE ORDEM) Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal, em decisão 
definitiva de mérito proferida no âmbito de uma Ação Declaratória de Constitucionalidade, com eficácia 
contra todos (erga omnes) e efeito vinculante, declarou que a lei federal, que autoriza o uso de determinado 
agrotóxico no cultivo de soja, é constitucional, desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos 
estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Inconformados com tal decisão, os 
congressistas do partido Y apresentaram um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados visando proibir, 
em todo o território nacional, o uso do referido agrotóxico e, com isso, “derrubar” a decisão da Suprema 
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Corte. Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado.  Diante da hipótese narrada, 
assinale a afirmativa correta.  

A) A superação legislativa das decisões definitivas de mérito do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de uma 
ação declaratória de constitucionalidade, deve ser feita pela via da emenda constitucional, ou seja, como 
fruto da atuação do poder constituinte derivado reformador; logo, o projeto de lei proposto deve ser 
impugnado por mandado de segurança em controle prévio de constitucionalidade.  

B)  Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações 
declaratórias de constitucionalidade não vinculem o Poder Legislativo em sua função típica de legislar, a 
Constituição de 1988 veda a rediscussão de temática já analisada pela Suprema Corte na mesma sessão 
legislativa, de modo que o projeto de lei apresenta vício formal de inconstitucionalidade.  

C)  Como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade gozam de eficácia contra todos e efeito vinculante, não poderia ser 
apresentado projeto de lei que contrariasse questão já pacificada pela Suprema Corte, cabendo sua 
impugnação pela via da reclamação constitucional.  

D)  O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de mérito 
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade, de modo que o projeto de lei 
apresentado em data posterior ao julgamento poderá ́ser regularmente votado e, se aprovado, implicará a 
superação ou reação legislativa da jurisprudência.  

 

Questão 09 - (OAB - XXIX EXAME DE ORDEM) O Estado Alfa promulgou, em 2018, a Lei Estadual X, 
concedendo unilateralmente isenção sobre o tributo incidente em operações relativas à circulação 
interestadual de mercadorias (ICMS) usadas como insumo pela indústria automobilística. O Estado Alfa, com 
isso, atraiu o interesse de diversas montadoras em ali se instalarem. A Lei Estadual X, no entanto, contraria 
norma da Constituição da República que dispõe caber a lei complementar regular a forma de concessão de 
incentivos, isenções e benefícios fiscais relativos ao ICMS, mediante deliberação dos Estados e do Distrito 
Federal. Em razão da Lei Estadual X, o Estado Beta, conhecido polo automobilístico, sofrerá drásticas perdas 
em razão da redução na arrecadação tributária, com a evasão de indústrias e fábricas para o Estado Alfa. 
Diante do caso narrado, com base na ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. 

A) O Governador do Estado Beta não detém legitimidade ativa para a propositura da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual X, uma vez que, em âmbito estadual, apenas a Mesa da 
Assembleia Legislativa do respectivo ente está no rol taxativo de legitimados previstos na Constituição.  

B)  A legitimidade do Governador do Estado Beta restringe- se à possibilidade de propor, perante o respectivo 
Tribunal de Justiça, representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou 
municipais em face da Constituição Estadual.  

C)  A legitimidade ativa do Governador para a Ação Direta de Inconstitucionalidade vincula-se ao objeto da 
ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação; logo, não 
podem impugnar ato normativo oriundo de outro Estado da Federação.  

D)  O Governador do Estado Beta é legitimado ativo para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade em 
face da Lei Estadual X, a qual, mesmo sendo oriunda de ente federativo diverso, provoca evidentes reflexos 
na economia do Estado Beta.  
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Questão 10 - (OAB - XXIX EXAME DE ORDEM) No Munícipio Alfa, 20% (vinte por cento) da população 
pertence a uma comunidade indígena. Hoje, o Município vive uma grande polêmica, porque alguns líderes 
da referida comunidade têm protestado contra a política educacional do Município, segundo a qual o ensino 
fundamental deve ser ofertado exclusivamente em língua portuguesa, rejeitando a possibilidade de a língua 
materna da comunidade indígena ser também utilizada no referido processo educacional. Sobre a posição 
defendida pelos referidos líderes da comunidade indígena, segundo o sistema jurídico-constitucional 
brasileiro, assinale a afirmativa correta.  

A) Encontra base na Constituição de 1988, que, respeitando uma posição multiculturalista, abdica de definir 
uma língua específica como idioma oficial no território brasileiro.  

B) Não encontra fundamento na Constituição da República, que estabelece a língua portuguesa como a única 
língua passível de ser utilizada no ensino fundamental.  

C) Alicerça-se na Constituição de 1988, que assegura aos membros da comunidade indígena o direito de, no 
processo de aprendizagem do ensino fundamental, utilizar sua língua materna.  

D) Não se alicerça na Constituição de 1988, principalmente porque o reconhecimento da nacionalidade 
brasileira ao indígena tem por condição a capacidade deste último de se comunicar em língua portuguesa. 

 

Questão 11 - (OAB - XXXIII EXAME DE ORDEM) Ao apreciar as contas anuais do chefe do Poder Executivo do 
Município Y, o Tribunal de Contas emitiu parecer técnico contrário à sua aprovação, por entender que 
diversos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal teriam sido violados. Ainda assim, em contrariedade 
a tal entendimento, a Câmara Municipal, por decisão dos seus membros, com apenas um voto vencido, 
julgou e aprovou tais contas. À luz da hipótese narrada, com fundamento no texto constitucional, assinale a 
afirmativa correta. 

A) A aprovação das contas do Prefeito do Município Y se deu em conformidade com o disposto no texto 
constitucional, já que parecer prévio do Tribunal de Contas não possui caráter vinculante, deixando de 
prevalecer por voto de, ao menos, dois terços dos membros da Câmara Municipal.  

B) O parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas possui, excepcionalmente, caráter vinculante, de modo 
que, no caso em análise, as contas anuais apresentadas pelo Chefe do Executivo não poderiam ter sido 
aprovadas pela Câmara Municipal.  

C) O Tribunal de Contas, órgão de controle externo auxiliar do Poder Legislativo, tem competência para 
analisar, julgar e rejeitar, em caráter definitivo, as contas anuais apresentadas pelo Chefe do Executivo local; 
portanto, é desnecessária a submissão do seu parecer à Câmara Municipal.  

D) Como corolário da autonomia financeira e orçamentária inerente aos três poderes, as contas anuais do 
Chefe do Executivo municipal não se submetem à aprovação da Câmara local, eis que tal situação implica 
em indevida ingerência do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo.  

 

Questão 12 - (OAB - XXXII EXAME DE ORDEM) Deputados Federais da oposição articularam-se na Câmara 
dos Deputados e obtiveram apoio de 1/3 (um terço) dos respectivos membros para instaurarem Comissão 
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Parlamentar de Inquérito (CPI), visando a apurar supostos ilícitos praticados pelo Presidente da República. 
Para evitar que integrantes da base governista se imiscuíssem e atrapalhassem as investigações, foi 
deliberado que somente integrantes dos partidos oposicionistas comporiam a Comissão. Diante do caso 
hipotético narrado, com base na ordem constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. 

A) O procedimento está viciado porque não foi atingido o quórum mínimo de maioria simples, exigido pela 
Constituição de 1988, para a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito.  

B) O procedimento encontra-se viciado porque não assegurou a representação proporcional dos partidos ou 
blocos parlamentares que participam da Casa Legislativa.  

C) O procedimento encontra-se viciado em razão da inobservância do quórum mínimo exigido, de maioria 
absoluta.  

D) O procedimento narrado não apresenta quaisquer vícios de ordem material e formal, estando de acordo 
com os preceitos da Constituição de 1988. 

 

Questão 13 - (OAB - XXI EXAME DE ORDEM) A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, ao 
analisar a apelação interposta, reconhece que assiste razão à recorrente, mais especificamente no que se 
refere à inconstitucionalidade do referido ato normativo X. Ciente da existência de cláusula de reserva de 
plenário, a referida Turma dá provimento ao recurso sem declarar expressamente a inconstitucionalidade 
do ato normativo X, embora tenha afastado a sua incidência no caso concreto. De acordo com o sistema 
jurídico-constitucional brasileiro, o acórdão proferido pela 3ª Turma Cível 

A) está juridicamente perfeito, posto que, nestas circunstâncias, a solução constitucionalmente expressa é 
o afastamento da incidência, no caso concreto, do ato normativo inconstitucional. 

B) não segue os parâmetros constitucionais, pois deveria ter declarado, expressamente, a 
inconstitucionalidade do ato normativo que fundamentou a sentença proferida pelo juízo a quo. 

C) está correto, posto que a 3ª Turma Cível, como órgão especial que é, pode arrogar para si a competência 
do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado Alfa. 

D) está incorreto, posto que violou a cláusula de reserva de plenário, ainda que não tenha declarado 
expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo. 

 

Questão 14 - (OAB - XXX EXAME DE ORDEM) Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal, em decisão 
definitiva de mérito proferida no âmbito de uma Ação Declaratória de Constitucionalidade, com eficácia 
contra todos (erga omnes) e efeito vinculante, declarou que a lei federal, que autoriza o uso de determinado 
agrotóxico no cultivo de soja, é constitucional, desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos 
estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Inconformados com tal decisão, os 
congressistas do partido Y apresentaram um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados visando proibir, 
em todo o território nacional, o uso do referido agrotóxico e, com isso, “derrubar” a decisão da Suprema 
Corte. Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado.  Diante da hipótese narrada, 
assinale a afirmativa correta.  

A)  A superação legislativa das decisões definitivas de mérito do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de 
uma ação declaratória de constitucionalidade, deve ser feita pela via da emenda constitucional, ou seja, 
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como fruto da atuação do poder constituinte derivado reformador; logo, o projeto de lei proposto deve ser 
impugnado por mandado de segurança em controle prévio de constitucionalidade.  

B)  Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações 
declaratórias de constitucionalidade não vinculem o Poder Legislativo em sua função típica de legislar, a 
Constituição de 1988 veda a rediscussão de temática já analisada pela Suprema Corte na mesma sessão 
legislativa, de modo que o projeto de lei apresenta vício formal de inconstitucionalidade.  

C)  Como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade gozam de eficácia contra todos e efeito vinculante, não poderia ser 
apresentado projeto de lei que contrariasse questão já pacificada pela Suprema Corte, cabendo sua 
impugnação pela via da reclamação constitucional.  

D)  O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de mérito 
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade, de modo que o projeto de lei 
apresentado em data posterior ao julgamento poderá ́ser regularmente votado e, se aprovado, implicará a 
superação ou reação legislativa da jurisprudência.  

 

Questão 15 - (OAB - XXXIV EXAME DE ORDEM) O governador do Estado Alfa propôs, perante o Supremo 
Tribunal Federal, Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), com pedido de tutela cautelar de 
urgência, para ver confirmada a legitimidade jurídico-constitucional de dispositivos da Constituição estadual, 
isto em razão da recalcitrância de alguns órgãos jurisdicionais na sua observância. Foi requerida medida 
cautelar. A partir do caso narrado, assinale a afirmativa correta.  

A) A ADC pode ser conhecida e provida pelo STF, para que venha a ser declarada a constitucionalidade dos 
dispositivos da Constituição do Estado Alfa indicados pelo governador.  

B) Embora a ADC proposta pelo governador do Estado Alfa possa ser conhecida e julgada pelo STF, revela-se 
incabível o deferimento de tutela cautelar de urgência nessa modalidade de ação de controle abstrato de 
constitucionalidade.  

C) A admissibilidade da ADC prescinde da existência do requisito da controvérsia judicial relevante, uma vez 
que a norma sobre a qual se funda o pedido de declaração de constitucionalidade tem natureza supralegal.  

D) A ADC não consubstancia a via adequada à análise da pretensão formulada, uma vez que a Constituição 
do Estado Alfa não pode ser objeto de controle em tal modalidade de ação abstrata de constitucionalidade.  

Gabarito  

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 
B A C C D B B 

Questão 08 Questão 09 Questão 10 Questão 11 Questão 12 Questão 13 Questão 14 
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Questão 15 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
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Revisão – Questionário 

QUESTÕES TEMÁTICAS: 

 No âmbito da competência concorrente, caso não exista lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena? 

 É permitida a delegação da competência privativa do Presidente da República para a extinção de 
cargo público vago? 

 Os chefes do poder executivo estadual podem decretar o estado de defesa ou estado de sítio? 
 No caso de crime comum, a responsabilização do Presidente da República pode acontecer no curso 

do mandato? 
 Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não 

declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta 
sua incidência? 

DIREITO PROCESSUAL PENAL - IVAN LUÍS MARQUES 

Olá, pessoal.  

Sejam bem-vindos a nossa aula de Resolução de Questões da Banca FGV.  

Nesta aula, iremos abordar os principais temas que a banca costuma cobrar em prova, mas através de um 
estudo de questões.  

Treino + Treino + Treino = Vermelhinha. 

Bons estudos,  

Prof. Ivan Marques 

Questões 

Questão 01 - (XXVIII Exame) Marcus, advogado, atua em duas causas distintas que correm perante a Vara 
Criminal da Comarca de Fortaleza. Na primeira ação penal, Renato figura como denunciado em ação penal 
por crime de natureza tributária, enquanto, na segunda ação, Hélio consta como denunciado por crime de 
peculato. 

Entendendo pela atipicidade da conduta de Renato, Marcus impetra habeas corpus, perante o Tribunal de 
Justiça, em busca do “trancamento” da ação penal. Já em favor de Hélio, impetra mandado de segurança, 
também perante o Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que o magistrado de primeira instância, de 
maneira recorrente, não estava permitindo o acesso aos autos do processo. 



 

 

   
101 
509 

Na mesma data são julgados o habeas corpus e o mandado de segurança por Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Ceará, sendo que a ordem de habeas corpus não foi concedida por maioria de votos, enquanto 
o mandado de segurança foi denegado por unanimidade. 

Intimado da decisão proferida no habeas corpus e no mandado de segurança, caberá a Marcus apresentar, 
em busca de combatê-las, 

A) Recurso Ordinário Constitucional, nos dois casos. 

B) Recurso em Sentido Estrito e Recurso Ordinário Constitucional, respectivamente. 

C) Embargos infringentes, nos dois casos. 

D) Embargos infringentes e Recurso Ordinário Constitucional, respectivamente. 

 

Questão 02 - (XXVIII Exame) Miguel foi denunciado pela prática de um crime de extorsão majorada pelo 
emprego de arma e concurso de agentes, sendo a pretensão punitiva do Estado julgada inteiramente 
procedente e aplicada sanção penal, em primeira instância, de 05 anos e 06 meses de reclusão e 14 dias 
multa. 

A defesa técnica de Miguel apresentou recurso alegando: 

 (i) preliminar de nulidade em razão de violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença; 

(ii) insuficiência probatória, já que as declarações da vítima, que não presta compromisso legal de dizer a 
verdade, não poderiam ser consideradas; 

(iii) que deveria ser afastada a causa de aumento do emprego de arma, uma vez que o instrumento utilizado 
era um simulacro de arma de fogo, conforme laudo acostado aos autos. 

A sentença foi integralmente mantida. Todos os desembargadores que participaram do julgamento votaram 
pelo não acolhimento da preliminar e pela manutenção da condenação. Houve voto vencido de um 
desembargador, que afastava apenas a causa de aumento do emprego de arma. Intimado do teor do 
acórdão, o(a) advogado(a) de Miguel deverá interpor 

A) embargos infringentes e de nulidade, buscando o acolhimento da preliminar, sua absolvição e o 
afastamento da causa de aumento de pena reconhecida. 

B) embargos infringentes e de nulidade, buscando o acolhimento da preliminar e o afastamento da causa de 
aumento do emprego de arma, apenas. 

C) embargos de nulidade, buscando o acolhimento da preliminar, apenas. 

D) embargos infringentes, buscando o afastamento da causa de aumento do emprego de arma, apenas. 

 

Questão 03 - (XXVIII Exame) Jucilei foi preso em flagrante quando praticava crime de estelionato (Art. 171 
do CP), em desfavor da Petrobras, sociedade de economia mista federal. De acordo com os elementos 
informativos, a fraude teria sido realizada na cidade de Angra dos Reis, enquanto a obtenção da vantagem 
ilícita ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, sendo Jucilei preso logo em seguida, mas já na cidade de Niterói. 

Ainda em sede policial, Jucilei entrou em contato com seu(sua) advogado(a), que compareceu à Delegacia 
para acompanhar seu cliente, que seria imediatamente encaminhado para a realização de audiência de 
custódia perante autoridade judicial. 
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Considerando as informações narradas, o(a) advogado(a) deverá esclarecer ao seu cliente que será 
competente para processamento e julgamento de eventual ação penal pela prática do crime do Art. 171 do 
Código Penal, o juízo junto à 

A) Vara Criminal Estadual da Comarca do Rio de Janeiro. 

B) Vara Criminal Estadual da Comarca de Angra dos Reis. 

C) Vara Criminal Federal com competência sobre a cidade do Rio de Janeiro. 

D) Vara Criminal Federal com competência sobre a cidade de Angra dos Reis. 

 

Questão 04 - (XXVIII Exame) A autoridade policial recebeu denúncia anônima informando que Gabriel seria 
autor de um crime de apropriação indébita (Art. 168 do CP. Pena: 01 a 04 anos de reclusão e multa). Realizou, 
então, diligências para verificar a relevância daquela informação e, após constatar que havia motivos para 
justificar o início de investigação, instaurou inquérito para apurar a infração penal antes mencionada, 
indiciando Gabriel. 

O primeiro ato da investigação foi requerer, ao juízo competente, interceptação das comunicações 
telefônicas de Gabriel, pedido esse que foi deferido. Após a interceptação, a autoridade policial buscou obter 
outros elementos informativos, ouvindo a vítima e testemunhas que tinham conhecimento dos fatos e da 
autoria delitiva. 

Após o fim do prazo de 15 dias fixado para interceptação, com nova representação da autoridade policial e 
requerimento do Ministério Público, o juiz deferiu a prorrogação da medida, reiterando os termos da decisão 
que autorizou a medida inicial e destacando que aqueles fundamentos persistiam e foram confirmados pelo 
teor das transcrições das conversas já obtidas. 

Gabriel, no curso das investigações, foi intimado para prestar esclarecimentos, momento em que entrou em 
contato com seu advogado, que obteve acesso ao procedimento. 

Considerando as informações narradas, o(a) advogado(a) de Gabriel poderá questionar a interceptação 
telefônica realizada, porque 

A) a primeira notícia do crime foi oriunda de denúncia anônima, o que impede que seja instaurada 
investigação, ainda que a autoridade policial realize diligências para confirmar a necessidade de iniciar 
procedimento investigatório. 

B) o crime investigado é punido com pena de reclusão que não ultrapassa 04 anos de pena privativa de 
liberdade. 

C) a prova da infração poderia ter sido obtida por outros meios disponíveis. 

D) a decisão de prorrogação do prazo da medida utilizou-se de fundamentação per relationem, o que não é 
admitido no Processo Penal brasileiro. 

 

Questão 05 - (XXVI Exame) Um Delegado de Polícia, ao tomar conhecimento de um suposto crime de ação 
penal pública incondicionada, determina, de ofício, a instauração de inquérito policial. Após adotar 
diligência, verifica que, na realidade, a conduta investigada era atípica. 

O indiciado, então, pretende o arquivamento do inquérito e procura seu advogado para esclarecimentos, 
informando que deseja que o inquérito seja imediatamente arquivado. 
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Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que a autoridade policial 

A) deverá arquivar imediatamente o inquérito, fazendo a decisão de arquivamento por atipicidade coisa 
julgada material. 

B) não poderá arquivar imediatamente o inquérito, mas deverá encaminhar relatório final ao Poder 
Judiciário para arquivamento direto e imediato por parte do magistrado. 

C) deverá elaborar relatório final de inquérito e, após o arquivamento, poderá proceder a novos atos de 
investigação, independentemente da existência de provas novas. 

D) poderá elaborar relatório conclusivo, mas a promoção de arquivamento caberá ao Ministério Público, 
havendo coisa julgada em caso de homologação do arquivamento por atipicidade. 

 

Questão 06 - (XXV Exame) Maria, 15 anos de idade, comparece à Delegacia em janeiro de 2017, 
acompanhada de seu pai, e narra que João, 18 anos, mediante grave ameaça, teria constrangido-a a manter 
com ele conjunção carnal, demonstrando interesse, juntamente com seu representante, na 
responsabilização criminal do autor do fato. Instaurado inquérito policial para apurar o crime de estupro, 
todas as testemunhas e João afirmaram que a relação foi consentida por Maria, razão pela qual, após 
promoção do Ministério Público pelo arquivamento por falta de justa causa, o juiz homologou o 
arquivamento com base no fundamento apresentado. Dois meses após o arquivamento, uma colega de 
classe de Maria a procura e diz que teve medo de contar antes a qualquer pessoa, mas em seu celular havia 
filmagem do ato sexual entre Maria e João, sendo que no vídeo ficava demonstrado o emprego de grave 
ameaça por parte deste. Maria, então, entrega o vídeo ao advogado da família. 

Considerando a situação narrada, o advogado de Maria 

A) nada poderá fazer sob o ponto de vista criminal, tendo em vista que a decisão de arquivamento fez coisa 
julgada material. 

B) poderá apresentar o vídeo ao Ministério Público, sendo possível o desarquivamento do inquérito ou 
oferecimento de denúncia por parte do Promotor de Justiça, em razão da existência de prova nova. 

C) nada poderá fazer sob o ponto de vista criminal, tendo em vista que, apesar de a decisão de arquivamento 
não ter feito coisa julgada material, o vídeo não poderá ser considerado prova nova, já que existia antes do 
arquivamento do inquérito. 

D) poderá iniciar, de imediato, ação penal privada subsidiária da pública em razão da omissão do Ministério 
Público no oferecimento de denúncia em momento anterior. 

 

Questão 07 - (XXV Exame) O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Matheus, imputando-lhe a 
prática de um crime de estelionato. Na cota da denúncia, o Promotor de Justiça solicitou a realização de 
exame grafotécnico para comparar as assinaturas constantes da documentação falsa, utilizada como 
instrumento da prática do estelionato, com as de Matheus. Após ser citado, Matheus procura seu advogado 
e esclarece, em sigilo, que realmente foi autor do crime de estelionato. 

Considerando as informações narradas, sob o ponto de vista técnico, o advogado deverá esclarecer que 
Matheus 

A) deverá realizar o exame grafotécnico, segundo as determinações que lhe forem realizadas, já que 
prevalece no Processo Penal o Princípio da Verdade Real. 
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B) poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico até o momento de seu interrogatório, ocasião em que 
deverá fornecer padrão para o exame grafotécnico, ainda que com assinaturas diferentes daquelas 
tradicionalmente utilizadas por ele. 

C) deverá realizar o exame grafotécnico, tendo em vista que, no recebimento da denúncia, prevalece o 
princípio do in dubio pro societatis. 

D) poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico durante todo o processo, e essa omissão não pode ser 
interpretada como confissão dos fatos narrados na denúncia. 

 

Questão 08 - (XXIII Exame) Mateus foi denunciado pela prática de um crime de homicídio qualificado, sendo 
narrado na denúncia que a motivação do crime seria guerra entre facções do tráfico. Cinco dias antes do 
julgamento em plenário, o Ministério Público junta ao processo a Folha de Antecedentes Criminais (FAC) do 
acusado, conforme requerido quando da manifestação em diligências, em que, de fato, constavam 
anotações referentes a processos pela prática do crime da Lei de Drogas. 

Apenas três dias úteis antes do julgamento, a defesa de Mateus vem a tomar conhecimento da juntada da 
FAC. No dia do julgamento, após a manifestação oral da defesa em plenário, indagado pelo juiz presidente 
sobre o interesse em se manifestar em réplica, o promotor de justiça afirma negativamente, reiterando aos 
jurados que as provas estão muito claras e que o réu deve ser condenado, não havendo necessidade de 
maiores explanações. Posteriormente, o juiz presidente nega à defesa o direito de tréplica. Mateus é 
condenado. 

Diante da situação narrada, o(a) advogado(a) de Mateus, em sede de apelação, deverá buscar 

A) a nulidade do julgamento, pois foi juntada documentação sem a antecedência necessária exigida pela lei. 

B) o afastamento da qualificadora pelo Tribunal, pois foi juntada documentação que influenciou seu 
reconhecimento sem a antecedência necessária exigida pela lei. 

C) a nulidade do julgamento, pois o direito de tréplica da defesa independe da réplica do Ministério Público. 

D) a nulidade do julgamento, pois houve réplica por parte do Ministério Público, de modo que deveria ser 
deferido à defesa o direito de tréplica. 

 

Questão 09 - (XXII Exame) Daniel foi autor de um crime de homicídio doloso consumado em desfavor de 
William. Após a denúncia e ao fim da primeira fase do procedimento bifásico dos crimes dolosos contra a 
vida, Daniel foi pronunciado. Inconformado, o advogado do acusado interpôs o recurso cabível, mas o juiz 
de primeira instância, ao realizar o primeiro juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso. 
Novamente inconformado com a decisão, o defensor de Daniel impetrou nova medida. 

Considerando a situação narrada, assinale a opção que indica o recurso interposto da decisão de pronúncia 
e a medida para combater a decisão que denegou o recurso anterior, respetivamente. 

A) Apelação e Recurso em Sentido Estrito. 

B) Recurso em Sentido Estrito e novo Recurso em Sentido Estrito. 

C) Recurso em Sentido Estrito e Carta Testemunhável. 

D) Apelação e Carta Testemunhável. 
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Questão 10 - (XXII Exame) Em 23 de novembro de 2015 (segunda feira), sendo o dia seguinte dia útil em 
todo o país, Técio, advogado de defesa de réu em ação penal de natureza condenatória, é intimado da 
sentença condenatória de seu cliente. No curso do prazo recursal, porém, entrou em vigor nova lei de 
natureza puramente processual, que alterava o Código de Processo Penal e passava a prever que o prazo 
para apresentação de recurso de apelação seria de 03 dias e não mais de 05 dias. No dia 30 de novembro de 
2015, dia útil, Técio apresenta recurso de apelação acompanhado das respectivas razões. 

Considerando a hipótese narrada, o recurso do advogado é 

A) intempestivo, aplicando-se o princípio do tempus regit actum (o tempo rege o ato), e o novo prazo 
recursal deve ser observado. 

B) tempestivo, aplicando-se o princípio do tempus regit actum (o tempo rege o ato), e o antigo prazo recursal 
deve ser observado. 

C) intempestivo, aplicando-se o princípio do tempus regit actum (o tempo rege o ato), e o antigo prazo 
recursal deve ser observado. 

D) tempestivo, aplicando-se o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa, e o antigo 
prazo recursal deve ser observado. 

 

Questão 11 - (XXII Exame) Durante audiência de instrução e julgamento em processo em que é imputada a 
José a prática de um crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, Laís e Lívia, testemunhas de 
acusação, divergem em suas declarações. Laís garante que presenciou o crime e que dois eram os autores 
do delito; já Lívia também diz que estava presente, mas afirma que José estava sozinho quando o crime foi 
cometido. A vítima não foi localizada para prestar depoimento. 

Diante dessa situação, poderá o advogado de José requerer 

A) a realização de contradita das testemunhas. 

B) a realização de acareação das testemunhas. 

C) a instauração de incidente de falsidade. 

D) a suspensão do processo até a localização da vítima, para superar divergência. 

 

Questão 12 - (XXI Exame) Em uma mesma rua da cidade de Palmas, em dois imóveis diversos, moram 
Roberto e Mário. Roberto foi indiciado pela prática do crime de estelionato, razão pela qual o magistrado 
deferiu requerimento do Ministério Público de busca e apreensão de documentos em sua residência, sem 
estabelecer o horário em que deveria ser realizada. Diante da ordem judicial, a Polícia Civil compareceu à 
sua residência, às 04h da madrugada para cumprimento do mandado e ingressou no imóvel, sem autorização 
do indiciado, para cumprir a busca e apreensão. 

Após a diligência, quando deixavam o imóvel, policiais receberam informações concretas de popular, 
devidamente identificado, de que Mário guardava drogas para facção criminosa em seu imóvel e, para 
comprovar o alegado, o popular ainda apresentou fotografias. Diante disso, os policiais ingressaram na 
residência de Mário, sem autorização deste, onde, de fato, apreenderam 1 kg de droga. 

Sobre as diligências realizadas, com base na situação narrada, assinale a afirmativa correta. 

A) Nas residências de Roberto e Mário foram inválidas. 
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B) Na residência de Roberto foi inválida, enquanto que, na residência de Mário, foi válida. 

C) Nas residências de Roberto e Mário foram válidas. 

D) Na residência de Roberto foi válida, enquanto que, na residência de Mário, foi inválida. 

 

Questão 13 - (XXI Exame) Marlon, Wellington e Vitor foram denunciados pela prática de um crime de lesão 
corporal dolosa gravíssima em concurso de agentes. Após o recebimento da denúncia, o oficial de justiça 
compareceu ao endereço indicado no processo como sendo de residência de Marlon, mas não o encontrou, 
tendo em vista que estava preso, naquela mesma unidade da Federação, por decisão oriunda de outro 
processo. Marlon, então, foi citado por edital. Wellington, por sua vez, estava em local incerto e não sabido, 
sendo também citado por edital. 

Em relação a Vitor, o oficial de justiça foi à sua residência em quatro oportunidades, constatando que ele, 
de fato, residia no local, mas que estava se ocultando para não ser citado. Após certificar-se de tal fato, foi 
realizada a citação de Vitor com hora certa. 

Considerando a hipótese narrada, o(a) advogado(a) dos acusados deverá alegar ter sido inválida a citação de 

A) Marlon, apenas. 

B) Marlon e Vitor, apenas. 

C) Vitor, apenas. 

D) Marlon, Wellington e Vitor. 

 

Questão 14 - (XIX Exame) Em 16/02/2016, Gisele praticou um crime de lesão corporal culposa simples no 
trânsito, vitimando Maria Clara. Gisele, então, procura seu advogado para saber se faz jus à transação penal, 
esclarecendo que já foi condenada definitivamente por uma vez a pena restritiva de direitos pela prática de 
furto e que já se beneficiou do instituto da transação há 7 anos. 

Deverá o advogado esclarecer sobre o benefício que 

A) não cabe oferecimento de proposta de transação penal porque Gisele já possui condenação anterior com 
trânsito em julgado. 

B) não cabe oferecimento de proposta de transação penal porque Gisele já foi beneficiada pela transação 
em momento anterior. 

C) poderá ser oferecida proposta de transação penal porque só quem já se beneficiou da transação penal 
nos 3 anos anteriores não poderá receber novamente o benefício. 

D) a condenação pela prática de furto e a transação penal obtida há 7 anos não impedem o oferecimento de 
proposta de transação penal. 

 

Questão 15 - (XVIII Exame) O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Cristiano, Luiz e Leonel pela 
prática do crime de associação para o tráfico. Na audiência designada para realização dos interrogatórios, 
Cristiano, preso em outra unidade da Federação, foi interrogado através de vídeoconferência. Luiz foi 
interrogado na presença física do magistrado e respondeu às perguntas realizadas. Já Leonel optou por 
permanecer em silêncio. 
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Sobre o interrogatório, considerando as informações narradas, assinale a afirmativa correta. 

A) O interrogatório judicial, notadamente após o advento da Lei nº 10.792/2003, deve ser interpretado 
apenas como meio de prova e não também como ato de defesa dos acusados. 

B) Luiz, ainda que não impute crime a terceiro, não poderá mentir sobre os fatos a ele imputados, apesar de 
poder permanecer em silêncio. 

C) A defesa técnica de Cristiano não poderá, em hipótese alguma, formular perguntas para o corréu Luiz. 

D) O interrogatório por vídeoconferência de Cristiano pode ser considerado válido se fundamentado, pelo 
magistrado, no risco concreto de fuga durante o deslocamento. 

Gabarito  

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 
A D A C D B D 

Questão 08 Questão 09 Questão 10 Questão 11 Questão 12 Questão 13 Questão 14 
D C B B B A D 

Questão 15 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
D -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

Revisão – Questionário 

QUESTÕES TEMÁTICAS: 

 Qual é o recurso cabível quando o Tribunal de 2º grau denega a ordem de habeas corpus e de 
mandado de segurança? 

 Existe algum limite material a respeito do que pode ser alegado no recurso de embargos 
infringentes? 

 Qual será o juízo competente para processar e julgar o crime de estelionato praticado contra 
sociedade de economia mista? 

 Quando não será cabível a interceptação telefônica? 
 Pode o delegado determinar o arquivamento do inquérito policial quando identificar situação de 

atipicidade? 
 Pode o Ministério Público desarquivar o inquérito policial se surgirem novas provas contra o 

suspeito? 
 O acusado é obrigado a fornecer material gráfico para a realização da perícia grafotécnica? 
 Qual é a consequência processual para a situação em que o Ministério Público apresenta réplica e 

a defesa vê seu direito à réplica indeferido? 
 Qual é o recurso cabível em face da decisão de pronúncia, ao final da primeira fase do rito especial 

do júri? 
 Qual lei deve reger a interposição de um recurso, a que estava em vigor no início do prazo recursal, 

ou a que modifica o prazo durante o prazo? 
 Caso dois corréus tenham versões muito diferentes a respeito do mesmo fato, como deve proceder 

o magistrado em dúvida? 
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 Seria válido o ingresso de agentes policiais na residência de um morador, para cumprir mandado 
de busca e apreensão, com autorização do morador? 

 Como deve ser citado o réu que se encontra preso preventivamente? 
 Quando não será cabível a proposta de transação penal, do art. 76 da Lei 9.099/95? 
 Qual é o momento correto, dentre os atos da audiência, para a realização do interrogatório do réu? 

 
 

Bons estudos. 
Arrebentem! 
Prof. Ivan Marques. =)  

PROCESSO CIVIL - RICARDO TORQUES 

Questões 

Questão 01 - (OAB - XXVIII - 2019) João Paulo faleceu em Atibaia (SP), vítima de um ataque cardíaco 
fulminante. Empresário de sucesso, domiciliado na cidade de São Paulo (SP), João Paulo possuía inúmeros 
bens, dentre os quais se incluem uma casa de praia em Búzios (RJ), uma fazenda em Lucas do Rio Verde (GO) 
e alguns veículos de luxo, atualmente estacionados em uma garagem em Salvador (BA): 

Neste cenário, assinale a opção que indica o foro competente para o inventário e a partilha dos bens 
deixados por João Paulo. 

a) Os foros de Búzios (RJ) e de Lucas do Rio Verde (GO), concorrentemente. 

b) O foro de São Paulo (SP). 

c) O foro de Salvador (BA). 

d) O foro de Atibaia (SP). 

 

Questão 02 - (OAB - XXXIII - 2021) Thiago, empresário com renda mensal de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais), ajuizou ação pelo procedimento comum em face do plano de saúde X, com pedido de tutela provisória 
de urgência, para que o plano seja compelido a custear tratamento médico no valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais). 

O juízo, embora entendendo estarem presentes a probabilidade de existência do direito alegado por Thiago 
e o risco à sua saúde, condicionou a concessão da tutela provisória de urgência à prestação de caução 
equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), de modo a ressarcir eventuais prejuízos que o plano de saúde 
X possa sofrer em havendo a cessação de eficácia da medida. 

A este respeito, assinale a afirmativa correta. 

a) A exigência de caução para concessão de tutela provisória de urgência no caso em tela é desprovida de 
fundamento legal, razão pela qual é indevida. 

b) A decisão judicial que condicione a concessão de tutela provisória de urgência à prestação de caução é 
impugnável por meio de preliminar no recurso de apelação. 
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c) A decisão está em desconformidade com o Código de Processo Civil, pois a caução para a concessão de 
tutela provisória deve ser de, no mínimo, 50% do valor econômico da pretensão. 

d) A exigência de caução, para concessão de tutela provisória de urgência, é admissível como forma de 
proteção ao ressarcimento de danos que o requerido possa sofrer em virtude da tutela. 

 

Questão 03 - (OAB - XXVI - 2018) Luciana, por meio de seu advogado, propôs demanda em face de Carlos, 
perante determinado Juizado Especial Cível, na qual pediu, a título de indenização por danos materiais, a 
condenação do réu ao pagamento de R$ 20.000,00. Ao julgar parcialmente procedente o pedido, o juízo a 
quo condenou o demandado ao pagamento de R$ 15.000,00. Luciana se conformou com a decisão, ao passo 
que Carlos recorreu, a fim de diminuir o valor da condenação para R$10.000,00 e, bem assim, requereu a 
condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários. Embora tenha diminuído o valor da 
condenação para R$ 10.000,00, conforme requerido no recurso, o órgão ad quem não condenou Luciana ao 
pagamento de custas e honorários. 

Diante de tal quadro, é correto afirmar, especificamente no que se refere às custas e aos honorários, que:  

a) o órgão recursal errou, pois a gratuidade prevista pela Lei nº 9.099/95 só abrange o primeiro grau de 
jurisdição. 

b) o órgão ad quem acertou, uma vez que, no âmbito do segundo grau, somente o recorrente vencido pode 
arcar com a sucumbência.  

c) o órgão ad quem acertou, uma vez que, no âmbito do segundo grau, somente é possível condenação em 
custas e honorários se houver litigância de má-fé. 

d) o órgão recursal agiu corretamente, pois os processos que tramitam sob o rito da Lei nº 9.099/95 são 
gratuitos, indistintamente, em qualquer grau de jurisdição. 

 

Questão 04 - (OAB - XXX - 2019) A Associação “X”, devidamente representada por seu advogado, visando à 
proteção de determinados interesses coletivos, propôs ação civil pública, cujos pedidos foram julgados 
improcedentes. Ademais, a associação foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no 
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 

Diante de tal quadro, especificamente sobre os honorários advocatícios, a sentença está 

a) correta no que se refere à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários e, incorreta, no que 
tange ao respectivo valor, porquanto fixado fora dos parâmetros estabelecidos pelo Art. 85 do CPC. 

b) incorreta, pois as associações não podem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, 
exceto no caso de litigância de ma-fé, no âmbito da tutela individual e coletiva.  

c) correta, pois o juiz pode fixar os honorários de acordo com seu prudente arbítrio, observados os 
parâmetros do Art. 85 do CPC. 

d) incorreta, pois as associações são isentas do pagamento de honorários advocatícios em ações civis 
públicas, exceto no caso de má-fé, hipótese em que também serão condenadas ao pagamento do décuplo 
das custas. 
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Questão 05 - (OAB - XXIX - 2019) Pedro, na qualidade de advogado, é procurado por Alfredo, para que seja 
proposta uma demanda em face de João, já que ambos não conseguiram se compor amigavelmente. A fim 
de embasar suas alegações de fato, Alfredo entrega a Pedro contundentes documentos, que efetivamente 
são juntados à petição inicial, pela qual, além da procedência dos pedidos, Pedro requer a concessão de 
liminar em favor de seu cliente. 

Malgrado a existência de tese firmada em julgamento de recurso repetitivo favorável a Alfredo, o juiz 
indefere a liminar, sob o fundamento de que não existe urgência capaz de justificar o requerimento. 

Posto isso, a decisão está 

a) correta, pois, ainda que o autor tenha razão, o devido processo legal impõe que seu direito seja 
reconhecido apenas na sentença, exceto na hipótese de urgência, o que não é o caso. 

b) incorreta, pois, se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver 
tese firmada em julgamento de casos repetitivos, como no caso, a liminar pode ser deferida.  

c) correta, pois a liminar só poderia ser deferida se, em vez de tese firmada em sede de recurso repetitivo, 
houvesse súmula vinculante favorável ao pleito do autor. 

d) incorreta, pois a tutela de evidência sempre pode ser concedida liminarmente. 

 

Questão 06 - (OAB - XXXIII - 2021) Joana, em decorrência de diversos problemas conjugais, decidiu se 
divorciar de Marcelo. Contudo, em razão da resistência do cônjuge em consentir com sua decisão, foi preciso 
propor ação de divórcio. 

Após distribuída a ação, o juiz determinou a emenda da petição inicial, tendo em vista a ausência de cópia 
da certidão do casamento celebrado entre as partes, dentre os documentos anexados à inicial. 

Considerando o caso narrado e as disposições legais a respeito da ausência de documentos indispensáveis à 
propositura da ação, assinale a afirmativa correta. 

a) Ausente documento indispensável à propositura da ação, a petição inicial deve ser indeferida de imediato. 

b) A certidão de casamento é documento indispensável à propositura de qualquer ação. Constatando-se sua 
ausência, deve o autor ser intimado para emendar ou completar a inicial no prazo de 5 (cinco) dias. 

c) Ausente documento indispensável à propositura da ação, o autor deve ser intimado para emendar ou 
completar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias. 

d) A ausência de documento indispensável à propositura da ação configura hipótese de improcedência 
liminar. 

 

Questão 07 - (OAB - XXXI - 2020) Um advogado elabora uma petição inicial em observância aos requisitos 
legais. Da análise da peça postulatória, mesmo se deparando com controvérsia fática, o magistrado julga o 
pedido improcedente liminarmente. Diante dessa situação, o patrono do autor opta por recorrer contra o 
provimento do juiz, arguindo a nulidade da decisão por necessidade de dilação probatória. 

Com base nessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta:  

a) O advogado pode aduzir que, antes de proferir sentença extintiva, o juiz deve, necessariamente, 
determinar a emenda à inicial, em atenção ao princípio da primazia de mérito. 
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b) Não existem hipóteses de improcedência liminar no atual sistema processual, por traduzirem restrição do 
princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional e ofensa ao princípio do devido processo legal.  

c) Somente a inépcia da petição inicial autoriza a improcedência liminar dos pedidos. 

d) Nas hipóteses em que há necessidade de dilação probatória, não cabe improcedência liminar do pedido. 

 

Questão 08 - (OAB - XXXI - 2020) O arquiteto Fernando ajuizou ação exclusivamente em face de Daniela, sua 
cliente, buscando a cobrança de valores que não teriam sido pagos no âmbito de um contrato de reforma 
de apartamento. 

Daniela, devidamente citada, deixou de oferecer contestação, mas, em litisconsórcio com seu marido José, 
apresentou reconvenção em peça autônoma, buscando indenização por danos morais em face de Fernando 
e sua empresa, sob o argumento de que estes, após a conclusão das obras de reforma, expuseram, em site 
próprio, fotos do interior do imóvel dos reconvintes sem que tivessem autorização para tanto. 

Com base nessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta:  

a) Como Daniela deixou de contestar a ação, ela e seu marido não poderiam ter apresentado reconvenção, 
devendo ter ajuizado ação autônoma para buscar a indenização pretendida. 

b) A reconvenção deverá ser processada, a despeito de Daniela não ter contestado a ação originária, na 
medida em que o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.  

c) A reconvenção não poderá ser processada, na medida em que não é lícito a Daniela propor reconvenção 
em litisconsórcio com seu marido, que é um terceiro que não faz parte da ação originária. 

d) A reconvenção não poderá ser processada, na medida em que não é lícito a Daniela incluir no polo passivo 
da reconvenção a empresa de Fernando, que é um terceiro que não faz parte da ação originária. 

 

Questão 09 - (OAB - XXXI - 2020) Marcos foi contratado por Júlio para realizar obras de instalação elétrica 
no apartamento deste. Por negligência de Marcos, houve um incêndio que destruiu boa parte do imóvel e 
dos móveis que o guarneciam. 

Como não conseguiu obter a reparação dos prejuízos amigavelmente, Júlio ajuizou ação em face de Marcos 
e obteve sua condenação ao pagamento da quantia de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais). 

Após a prolação da sentença, foi interposta apelação por Marcos, que ainda aguarda julgamento pelo 
Tribunal. Júlio, ato contínuo, apresentou cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, para 
registro da hipoteca judiciária sob um imóvel de propriedade de Marcos, visando a garantir futuro 
pagamento do crédito.  

Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta:  

a) Júlio não pode solicitar o registro da hipoteca judiciária, uma vez que ainda está pendente de julgamento 
o recurso de apelação de Marcos. 

b) Júlio, mesmo que seja registrada a hipoteca judiciária, não terá direito de preferência sobre o bem em 
relação a outros credores.  

c) A hipoteca judiciária apenas poderá ser constituída e registrada mediante decisão proferida no Tribunal, 
em caráter de tutela provisória, na pendência do recurso de apelação interposto por Marcos. 
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d) Júlio poderá levar a registro a sentença, e, uma vez constituída a hipoteca judiciária, esta conferirá a Júlio 
o direito de preferência em relação a outros credores, observada a prioridade do registro. 

 

Questão 10 - (OAB - XXXIV - 2022) Adriana ajuizou ação de cobrança em face de Ricardo, para buscar o 
pagamento de diversos serviços de arquitetura por ela prestados e não pagos. Saneado o feito, o juízo de 
primeiro grau determinou a produção de prova testemunhal, requerida como indispensável pela autora, 
intimando-a para apresentar o seu rol de testemunhas, com nome e endereço. Transcorrido mais de 1 (um) 
mês, Adriana, embora regularmente intimada daquela decisão, manteve-se inerte, não tendo fornecido o 
rol contendo a identificação de suas testemunhas. Diante disso, o juízo determinou a derradeira intimação 
da autora para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Essa intimação foi 
feita pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Findo o prazo sem 
manifestação, foi proferida, a requerimento de Ricardo, sentença de extinção do processo sem resolução de 
mérito, tendo em vista o abandono da causa pela autora por mais de 30 (trinta) dias, condenando Adriana 
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. 

Na qualidade de advogado de Adriana, sobre essa sentença assinale a afirmativa correta. 

a) Está incorreta, pois, para que o processo seja extinto por abandono, o CPC exige prévia intimação pessoal 
da parte autora para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de 5 (cinco) dias. 

b) Está correta, pois, para que o processo seja extinto por abandono, o CPC exige, como único requisito, o 
decurso de mais de 30 (trinta) dias sem que haja manifestação da parte autora. 

c) Está incorreta, pois, para que o processo seja extinto por abandono, o CPC exige, como único requisito, o 
decurso de mais de 60 (sessenta) dias sem que haja manifestação da parte autora. 

d) Está incorreta, pois o CPC não prevê hipótese de extinção do processo por abandono da causa pela parte 
autora. 

Gabarito 

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 
B D B D B C D 

Questão 08 Questão 09 Questão 10 -------------- -------------- -------------- -------------- 
B D A -------------- -------------- -------------- -------------- 

Revisão – Questionário 

QUESTÕES TEMÁTICAS: 

 No caso de falecimento da parte, o local do falecimento é relevante para fixação da competência 
para inventário e partilha de bens? 

 Quais são as três espécies de tutela provisória? Caracterize-as. 
 Sintetize o procedimento da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. 
 Cabe gratuidade de justiça para pessoas jurídicas? Quais são as particularidades? 
 Cite três regras processuais civis relevantes relativa ao pagamento de honorários de sucumbência. 
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 Quais são as hipóteses de cabimento da tutela de evidência? 
 Quais as três possíveis decisões do juízo na admissibilidade da demanda? 
 É possível reconvir sem contestar? 
 O que é hipoteca judiciária? 
 Quais são as sentenças terminativas e as sentenças resolutas. Distinga-as. 

DIA 05 - 17/06 

PROCESSO CIVIL - RICARDO TORQUES 

Questões 

Questão 01 - (OAB - XXXII - 2021) Em determinada demanda indenizatória, houve a condenação do réu para 
pagar a quantia de R$ 10.000 (dez mil reais) em sentença transitada em julgada em prol do autor. 

Na qualidade de patrono deste último, assinale a opção que representa a medida adequada a ser 
providenciada:  

a) Aguardar o depósito judicial da quantia referente à condenação, pois as sentenças que condenam a 
obrigação de pagar são instauradas de ofício, independentemente de requerimento do exequente, assim 
como as obrigações de fazer e não fazer. 

b) Peticionar a inclusão de multa legal e honorários advocatícios tão logo seja certificado o trânsito em 
julgado, independentemente de qualquer prazo para que o réu cumpra voluntariamente a obrigação, já que 
ela deveria ter sido cumprida logo após a publicação da sentença.  

c) Aguardar a iniciativa do juiz para instauração da fase executiva, para atender ao princípio da cooperação, 
consagrado no Art. 6º do CPC. 

d) Peticionar para iniciar a fase executiva após a certificação do trânsito em julgado, requerendo a intimação 
do devedor para pagamento voluntário no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimos de consectários legais. 

 

Questão 02 - (OAB - XXXII - 2021) O Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado 
do Rio de Janeiro, em ação ajuizada por Jorge, servidor público, condenou o Município do Rio de Janeiro ao 
pagamento de verbas remuneratórias atrasadas que não haviam sido pagas pelo ente municipal. 

Após o trânsito em julgado, Jorge deu início ao cumprimento de sentença do valor de R$ 600.000 (seiscentos 
mil reais), tendo o Município apresentado impugnação no prazo de 25 dias úteis após sua intimação, 
alegando haver excesso de execução de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na medida em que Jorge teria 
computado juros e correção monetária de forma equivocada ao calcular o valor exequendo 

Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta:  

a) A impugnação do Município do Rio de Janeiro se afigura intempestiva, na medida em que o prazo previsto 
no Código de Processo Civil para a impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias úteis. 
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b) O juiz, considerando que o Município do Rio de Janeiro não efetuou o pagamento voluntário do crédito 
exequendo no prazo de 15 dias úteis após sua intimação, deverá aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor da dívida.  

c) Jorge, tendo em vista que o Município do Rio de Janeiro impugnou apenas parcialmente o crédito ao 
alegar excesso, poderá prosseguir com a execução da parte que não foi questionada, requerendo a 
expedição do respectivo precatório judicial da parcela incontroversa da dívida. 

d) O Município do Rio de Janeiro, ao alegar o excesso de execução, não precisava declarar, de imediato, em 
sua impugnação, o valor que entende correto da dívida, podendo deixar para fazê-lo em momento posterior. 

 

Questão 03 - (OAB - XXXII - 2021) Em virtude do inadimplemento do pagamento de uma nota promissória, 
o Banco Mais Dinheiro ajuizou ação de execução por título extrajudicial em face do Supermercado Baratão. 

Citado o réu, não houve o pagamento da dívida, tampouco foram encontrados bens penhoráveis. Em 
consequência, o exequente requereu a penhora de 100% do faturamento do executado, o que foi deferido 
pela juíza responsável pelo processo, sob o fundamento de que se tratava de dívida muito elevada. O 
executado interpôs agravo de instrumento impugnando essa decisão. 

Sobre tais fatos, assinale a afirmativa correta:  

a) O agravante tem razão, na medida em que a penhora da integralidade do faturamento tornaria inviável o 
exercício da atividade empresarial. 

b) O agravante não tem razão, uma vez que a penhora do faturamento equivale à penhora de dinheiro e é a 
primeira na ordem de preferência legal, o que autoriza a constrição da integralidade do faturamento.  

c) O agravo deve ser provido, pois o faturamento de empresa executada é impenhorável. 

d) O agravo deve ser desprovido, visto que não existe limite para o percentual do faturamento a ser objeto 
de penhora, cabendo ao juiz sua fixação no percentual necessário para a imediata satisfação da execução. 

 

Questão 04 - (OAB - XXIX - 2019) Maria, ao perceber que o seu bem imóvel foi arrematado por preço vil, em 
processo de execução de título extrajudicial, procurou você, como advogado(a), para saber que defesa 
poderá invalidar a arrematação. Você verifica que, no 28º dia após o aperfeiçoamento da arrematação, a 
carta de arrematação foi expedida. 

Uma semana depois, você prepara a peça processual. Assinale a opção que indica a peça processual correta 
a ser proposta. 

a) Impugnação à execução. 

b) Petição simples nos próprios autos do processo de execução.  

c) Ação autônoma de invalidação da arrematação. 

d) Embargos do executado. 

 

Questão 05 - (OAB - XXXII - 2021) Em determinado Mandado de Segurança individual, contra ato de um dos 
Ministros de Estado, o Superior Tribunal de Justiça, em sua competência constitucional originária, denegou 
a segurança na primeira e única instância de jurisdição. 
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Diante do julgamento desse caso concreto, assinale a opção que apresenta a hipótese de cabimento para o 
Recurso Ordinário Constitucional dirigido ao STF. 

a) Os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos 
tribunais superiores, quando denegatória a decisão. 

b) Os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em última instância 
pelos tribunais superiores, quando concessiva a decisão.  

c) Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos 
tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão. 

d) Os processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de 
outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no país. 

 

Questão 06 - (OAB - XXXII - 2021) Guilherme, em 13/03/2019, ajuizou ação indenizatória contra Rodrigo, a 
qual tramita no Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, em autos físicos. Em contestação, 
Rodrigo defendeu, preliminarmente, a incompetência do Poder Judiciário, pois as partes teriam pactuado 
convenção de arbitragem no contrato que fundamentava a demanda movida por Guilherme. Rodrigo, no 
mérito de sua defesa, requereu a improcedência do pedido indenizatório, uma vez que teria cumprido o 
contrato celebrado entre as partes. Após a apresentação de réplica, o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de 
Belo Horizonte proferiu decisão na qual rejeitou a preliminar arguida por Rodrigo e intimou as partes para 
informar as provas que pretendiam produzir. Inconformado, Rodrigo interpôs agravo de instrumento contra 
a parcela da decisão que rejeitou a preliminar de convenção de arbitragem. No entanto, Rodrigo não cumpriu 
a obrigação de comunicação ao juízo de primeiro grau da interposição do agravo no prazo de 3 dias, deixando 
de apresentar a cópia da petição do agravo de instrumento e o comprovante de sua interposição para o Juízo 
da 5ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte. Para que o recurso de Rodrigo não seja conhecido com base 
nesse vício formal, assinale a opção que apresenta a medida a ser adotada por Guilherme. 

a) Ele não pode fazer nada, pois o vício formal é sanável, de ofício, pelo desembargador responsável por 
relatar o agravo de instrumento, o qual deve intimar Rodrigo para apresentar cópia da petição do agravo de 
instrumento e o comprovante de sua interposição. 

b) Ele poderá, em qualquer momento da tramitação do agravo de instrumento, apontar que Rodrigo 
descumpriu a exigência de comunicação ao primeiro grau.  

c) Ele deverá, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, apontar que Rodrigo descumpriu a exigência 
de comunicação em questão. 

d) Ele não precisará fazer nada, pois esse vício formal é insanável e poderá ser conhecido, de ofício, pelo 
desembargador responsável por relatar o agravo de instrumento. 

 

Questão 07 - (OAB - XXXI - 2020) Em um processo em que Carla disputava a titularidade de um apartamento 
com Marcos, este obteve sentença favorável, por apresentar, em juízo, cópia de um contrato de compra e 
venda e termo de quitação, anteriores ao contrato firmado por Carla. 

A sentença transitou em julgado sem que Carla apresentasse recurso. Alguns meses depois, Carla descobriu 
que Marcos era réu em um processo criminal no qual tinha sido comprovada a falsidade de vários 
documentos, dentre eles o contrato de compra e venda do apartamento disputado e o referido termo de 
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quitação. Carla pretende, com base em seu contrato, retornar a juízo para buscar o direito ao imóvel. Para 
isso, ela pode 

a) interpor recurso de apelação contra a sentença, ainda que já tenha ocorrido o trânsito em julgado, 
fundado em prova nova. 

b) propor reclamação, para garantir a autoridade da decisão prolatada no juízo criminal, e formular pedido 
que lhe reconheça o direito ao imóvel.  

c) ajuizar rescisória, demonstrando que a sentença foi fundada em prova cuja falsidade foi apurada em 
processo criminal. 

d) requerer cumprimento de sentença diretamente no juízo criminal, para que a decisão que reconheceu a 
falsidade do documento valha como título judicial para transferência da propriedade do imóvel para seu 
nome. 

 

Questão 08 - (OAB - XXXIV - 2022) Pedro possui uma fazenda contígua à de Vitório. Certo dia, Pedro 
identificou que funcionários de Vitório estavam retirando parte da cerca divisória entre as fazendas, de 
modo a aumentar a área da fazenda de Vitório e reduzir a sua. 

Inconformado, Pedro ajuizou ação de interdito proibitório, pelo procedimento especial das ações 
possessórias, com pedido para que Vitório se abstenha de ocupar a área de sua fazenda, bem como 
indenização pelos gastos com a colocação de nova cerca divisória, de modo a retomar a linha divisória antes 
existente entre as fazendas. 

O juiz, entendendo que a pretensão de Pedro é de reintegração de posse, julga procedente o pedido, 
determinando que Vitório retire a cerca divisória que seus funcionários colocaram, bem como indenize 
Pedro em relação ao valor gasto com a colocação de nova cerca divisória. 

Você, como advogada(o) de Vitório, analisou a sentença proferida. Assinale a opção que indica corretamente 
sua análise. 

a) O juiz violou o princípio da congruência, pois não é dado ao juiz conceder prestação diversa da pretendida 
pelo autor da demanda. 

b) O pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização deveria ser extinto sem resolução do 
mérito, pois não é lícita a cumulação de pedidos em sede de ações possessórias. 

c) Na hipótese, houve aplicação da fungibilidade das ações possessórias. 

d) Houve inadequação da via eleita, pois a ação cabível seria a ação de demarcação de terras particulares. 

 

Questão 09 - (OAB - XXVI - 2018) Uma fábrica da sociedade empresária Tratores Ltda. despejou 10 toneladas 
de lixo reciclável no rio Azul, que corta diversos municípios do estado do Paraná. Em decorrência de tal fato, 
constatou-se a redução da flora às margens do rio. Sobre a medida cabível em tal cenário, assinale a 
afirmativa correta. 

a) É cabível ação popular, na qual deve figurar obrigatoriamente o Ministério Público como autor. 

b) É cabível ação civil pública, na qual deve figurar obrigatoriamente como autor um dos indivíduos afetados 
pelos danos.  
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c) Não é cabível ação civil pública ou ação coletiva, considerando a natureza dos danos, mas o Ministério 
Público pode ajuizar ação pelo procedimento comum, com pedido de obrigação de não fazer. 

d) É cabível ação civil pública, na qual o Ministério Público, se não for autor, figurará como fiscal da lei. 

 

Questão 10 - (OAB - XXV - 2018) A sociedade empresária Sucesso veiculou propaganda enganosa acerca de 
um determinado produto, com especificações distintas daquelas indicadas no material publicitário. 
Aproximadamente 500.000 consumidores, dentre os quais alguns hipossuficientes, compraram o produto. 
Diante disso, a Associação de Defesa do Consumidor, constituída há 10 anos, cogitou a possibilidade de 
ajuizar ação civil pública, com base na Lei nº 7.347/85, para obter indenização para tais consumidores. 

Diante dessas afirmações, assinale a alternativa correta. 

a) O Ministério Público é parte ilegítima para a propositura da ação civil pública. 

b) A Associação de Defesa do Consumidor pode propor a ação civil pública.  

c) Qualquer consumidor lesado pode propor a ação civil pública. 

d) A propositura da ação civil pública pela Defensoria dispensa a participação do Ministério Público no 
processo. 

Gabarito 

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 
D C A C A C C 

Questão 08 Questão 09 Questão 10 -------------- -------------- -------------- -------------- 
C D B -------------- -------------- -------------- -------------- 

Revisão – Questionário 

QUESTÕES TEMÁTICAS: 

 Como se dá a instauração do procedimento de cumprimento de sentença de pagar quantia certa? 
 Quais as distinções do cumprimento de sentença para pagar quantia certa em face da Fazenda 

Pública? 
 Quais os limites para a penhora do faturamento de empresa? 
 Até quando os embargos à execução podem ser opostos? 
 Quais são as hipóteses de cabimento do recurso ordinário constitucional? 
 Sintetiza o procedimento do agravo de instrumento no Tribunal. 
 Quais são as hipóteses de cabimento de ação rescisória? 
 Quais são as principais regras das ações possessórias? 
 Quais são as hipóteses de cabimento de reclamação? 
 Quem são os legitimados para propor ação civil pública? 
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DIREITO PENAL - CRISTIANO RODRIGUES 

Questões  

Questão 01 - (OAB - XXII EXAME DE ORDEM) Após uma discussão em razão de futebol, Paulo efetua um 
disparo de arma de fogo no peito de Armando, pretendendo causar sua morte, empreendendo fuga em 
seguida. Levado para o hospital por familiares, Armando não é atendido pelo médico plantonista Ismael, que 
presenciou o estado grave do paciente, mas alegava estar em greve. Armando vem a falecer enquanto 
aguardava atendimento em uma maca, ficando demonstrado que o não atendimento médico contribuiu 
para o resultado morte. Revoltados com o resultado, os familiares de Armando procuram você para 
assistência jurídica, destacando o interesse na habilitação como futuro assistente de acusação. Indagado 
sobre a responsabilidade penal de Paulo e Ismael, você deverá esclarecer que  

A) Paulo deverá responder por tentativa de homicídio doloso e Ismael, por homicídio doloso consumado em 
razão da omissão.  

B) Paulo deverá responder por homicídio doloso consumado e Ismael, por omissão de socorro qualificada 
pelo resultado morte.  

C) Paulo deverá responder por homicídio doloso consumado, e Ismael não praticou conduta típica.  

D) Paulo e Ismael deverão responder por homicídio doloso consumado. 

 

Questão 02 - (OAB - XXVIII EXAME DE ORDEM) David, em dia de sol, levou sua filha, Vivi, de 03 anos, para a 
piscina do clube. Enquanto a filha brincava na piscina infantil, David precisou ir ao banheiro, solicitando, 
então, que sua amiga Carla, que estava no local, ficasse atenta para que nada de mal ocorresse com Vivi. 
Carla se comprometeu a cuidar da filha de David. 

Naquele momento, Vitor assumiu o posto de salva-vidas da piscina. Carla, que sempre fora apaixonada por 
Vitor, começou a conversar com ele e ambos ficam de costas para a piscina, não atentando para as crianças 
que lá estavam. 

Vivi começa a brincar com o filtro da piscina e acaba sofrendo uma sucção que a deixa embaixo da água por 
tempo suficiente para causar seu afogamento. David vê quando o ato acontece através de pequena janela 
no banheiro do local, mas o fecho da porta fica emperrado e ele não consegue sair. Vitor e Carla não veem 
o ato de afogamento da criança porque estavam de costas para a piscina conversando. 

Diante do resultado morte, David, Carla e Vitor ficam preocupados com sua responsabilização penal e 
procuram um advogado, esclarecendo que nenhum deles adotou comportamento positivo para gerar o 
resultado. 

Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que: 

A) Carla e Vitor, apenas, poderão responder por homicídio culposo, já que podiam atuar e possuíam 
obrigação de agir na situação. 

B) David, apenas, poderá responder por homicídio culposo, já que era o único com dever legal de agir por 
ser pai da criança. 
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C) David, Carla, Vitor poderão responder por homicídio culposo, já que os três tinham o dever de agir. 

D) Vitor, apenas, poderá responder pelo crime de omissão de socorro. 

 

Questão 03 - (OAB - XXXII Exame) João, em 17/06/2015, foi condenado pela prática de crime militar próprio. 
Após cumprir a pena respectiva, João, em 30/02/2018, veio a praticar um crime de roubo com violência real, 
sendo denunciado pelo órgão ministerial. No curso da instrução criminal, João reparou o dano causado à 
vítima, bem como, quando interrogado, admitiu a prática do delito. No momento da sentença condenatória, 
o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, não reconhecendo atenuantes da pena e nem causas 
de aumento e de diminuição da reprimenda penal. Considerando as informações expostas, em sede de 
apelação, o advogado de João poderá requerer  

A) o reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de diminuição de pena do arrependimento 
posterior, mas não o afastamento da agravante da reincidência.  

B) o reconhecimento das atenuantes da reparação do dano e da confissão, mas não o afastamento da 
agravante da reincidência.  

C) o reconhecimento das atenuantes da confissão e da reparação do dano e o afastamento da agravante da 
reincidência.  

D) o reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de diminuição de pena do arrependimento 
posterior, bem como o afastamento da agravante da reincidência. 

 

Questão 04 - (OAB - XIV EXAME DE ORDEM) Isadora, mãe da adolescente Larissa, de 12 anos de idade, saiu 
um pouco mais cedo do trabalho e, ao chegar à sua casa, da janela da sala, vê seu companheiro, Frederico, 
mantendo relações sexuais com sua filha no sofá. Chocada com a cena, não teve qualquer reação. Não tendo 
sido vista por ambos, Isadora decidiu, a partir de então, chegar à sua residência naquele mesmo horário e 
verificou que o fato se repetia por semanas. Isadora tinha efetiva ciência dos abusos perpetrados por 
Frederico, porém, muito apaixonada por ele, nada fez. Assim, Isadora, sabendo dos abusos cometidos por 
seu companheiro contra sua filha, deixa de agir para impedi-los. 

Nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido por Isadora é 

A) omissivo impróprio. 

B) omissivo próprio. 

C) comissivo. 

D) omissivo por comissão. 

 

Questão 05 - (OAB - XXIX EXAME DE ORDEM) Durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e 
subtraiu um computador. Quando se preparava para sair da residência, ainda dentro da casa, foi 
surpreendido pela chegada do proprietário. Assustado, ele o empurrou e conseguiu fugir com a coisa 
subtraída. 

Na manhã seguinte, arrependeu-se e resolveu devolver a coisa subtraída ao legítimo dono, o que 
efetivamente veio a ocorrer. O proprietário, revoltado com a conduta anterior de Lucas, compareceu em 
sede policial e narrou o ocorrido. Intimado pelo Delegado para comparecer em sede policial, Lucas, 
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preocupado com uma possível responsabilização penal, procura o advogado da família e solicita 
esclarecimentos sobre a sua situação jurídica, reiterando que já no dia seguinte devolvera o bem subtraído. 

Na ocasião da assistência jurídica, o(a) advogado(a) deverá informar a Lucas que poderá ser reconhecido(a) 

A) a desistência voluntária, havendo exclusão da tipicidade de sua conduta. 

B) o arrependimento eficaz, respondendo o agente apenas pelos atos até então praticados. 

C) o arrependimento posterior, não sendo afastada a tipicidade da conduta, mas gerando aplicação de causa 
de diminuição de pena. 

D) a atenuante da reparação do dano, apenas, não sendo, porém, afastada a tipicidade da conduta. 

 

Questão 06 - (OAB - XXX EXAME DE ORDEM) Mário trabalhava como jardineiro na casa de uma família rica, 
sendo tratado por todos como um funcionário exemplar, com livre acesso a toda a residência, em razão da 
confiança estabelecida. Certo dia, enfrentando dificuldades financeiras, Mário resolveu utilizar o cartão 
bancário de seu patrão, Joaquim, e, tendo conhecimento da respectiva senha, promoveu o saque da quantia 
de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Joaquim, ao ser comunicado pelo sistema eletrônico do banco sobre o saque feito em sua conta, efetuou o 
bloqueio do cartão e encerrou sua conta. Sem saber que o cartão se encontrava bloqueado e a conta 
encerrada, Mário tentou novo saque no dia seguinte, não obtendo êxito. De posse das filmagens das câmeras 
de segurança do banco, Mário foi identificado como o autor dos fatos, tendo admitido a prática delitiva. 

Preocupado com as consequências jurídicas de seus atos, Mário procurou você, como advogado(a), para 
esclarecimentos em relação à tipificação de sua conduta. 

Considerando as informações expostas, sob o ponto de vista técnico, você, como advogado(a) de Mário, 
deverá esclarecer que sua conduta configura 

A) os crimes de furto simples consumado e de furto simples tentado, na forma continuada. 

B) os crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança consumado e de furto qualificado pelo abuso de 
confiança tentado, na forma continuada. 

C) um crime de furto qualificado pelo abuso de confiança consumado, apenas. 

D) os crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança consumado e de furto qualificado pelo abuso de 
confiança tentado, em concurso material. 

 

Questão 07 - (OAB - VII EXAME DE ORDEM) Assinale a alternativa correta. 

A) Aquele que, desejando subtrair ossadas de urna funerária, viola sepultura, mas nada consegue obter 
porque tal sepultura estava vazia, não pratica o crime descrito no art. 210 do Código Penal: crime de violação 
de sepultura. 

B) O crime de infanticídio, por tratar-se de crime próprio, não admite coautoria. 

C) O homicídio culposo, dada a menor reprovabilidade da conduta, permite a compensação de culpas. 

D) Há homicídio privilegiado quando o agente atua sob a influência de violenta emoção. 
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Questão 08 - (OAB - XVII EXAME DE ORDEM) Cristiane, revoltada com a traição de seu marido, Pedro, decide 
matá-lo. Para tanto, resolve esperar que ele adormeça para, durante a madrugada, acabar com sua vida. Por 
volta das 22h, Pedro deita para ver futebol na sala da residência do casal. Quando chega à sala, Cristiane 
percebe que Pedro estava deitado sem se mexer no sofá. Acreditando estar dormindo, desfere 10 facadas 
em seu peito. Nervosa e arrependida, liga para o hospital e, com a chegada dos médicos, é informada que o 
marido faleceu. O laudo de exame cadavérico, porém, constatou que Pedro havia falecido momentos antes 
das facadas em razão de um infarto fulminante. Cristiane, então, foi denunciada por tentativa de homicídio. 

Você, advogado(a) de Cristiane, deverá alegar em seu favor a ocorrência de:  

A) crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. 

B) desistência voluntária. 

C) arrependimento eficaz. 

D) crime impossível por ineficácia do meio. 

 

Questão 09 - (OAB - III EXAME DE ORDEM) Ao concluir o curso de Engenharia, Arli, visando fazer uma 
brincadeira, inseriu, à caneta, em seu diploma, declaração falsa sobre fato juridicamente relevante. A 
respeito desse ato, é correto afirmar que Arli 

A) praticou crime de falsificação de documento público. 

B) praticou crime de falsidade ideológica. 

C) praticou crime de falsa identidade. 

D) não praticou crime algum. 

 

Questão 10 - (OAB - XXVII EXAME DE ORDEM) Talles, desempregado, decide utilizar seu conhecimento de 
engenharia para fabricar máquina destinada à falsificação de moedas. Ao mesmo tempo, pega uma moeda 
falsa de R$ 3,00 (três reais) e, com um colega também envolvido com falsificações, tenta colocá-la em livre 
circulação, para provar o sucesso da empreitada. 

Ocorre que aquele que recebe a moeda percebe a falsidade rapidamente, em razão do valor suspeito, e 
decide chamar a Polícia, que apreende a moeda e o maquinário já fabricado. Talles é indiciado pela prática 
de crimes e, já na Delegacia, liga para você, na condição de advogado(a), para esclarecimentos sobre a 
tipicidade de sua conduta. 

Considerando as informações narradas, em conversa sigilosa com seu cliente, você deverá esclarecer que a 
conduta de Talles configura: 

A) atos preparatórios, sem a prática de qualquer delito. 

B) crimes de moeda falsa e de petrechos para falsificação de moeda. 

C) crime de petrechos para falsificação de moeda, apenas. 

D) crime de moeda falsa, apenas, em sua modalidade tentada. 
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Questão 11 - (OAB - XVIII EXAME DE ORDEM) Mário subtraiu uma TV do seu local de trabalho. Ao chegar 
em casa com a coisa subtraída, é convencido pela esposa a devolvê-la, o que efetivamente vem a fazer no 
dia seguinte, quando o fato já havia sido registrado na delegacia. O comportamento de Mário, de acordo 
com a teoria do delito, configura  

A) desistência voluntária, não podendo responder por furto.  

B) arrependimento eficaz, não podendo responder por furto.  

C) arrependimento posterior, com reflexo exclusivamente no processo dosimétrico da pena.  

D) furto, sendo totalmente irrelevante a devolução do bem a partir de convencimento da esposa.  

 

Questão 12 - (OAB - XXVII EXAME DE ORDEM) No dia 05/03/2015, Vinícius, 71 anos, insatisfeito e com 
ciúmes em relação à forma de dançar de sua esposa, Clara, 30 anos mais nova, efetua disparos de arma de 
fogo contra ela, com a intenção de matar.Arrependido, após acertar dois disparos no peito da esposa, 
Vinícius a leva para o hospital, onde ela ficou em coma por uma semana. No dia 12/03/2015, porém, Clara 
veio a falecer, em razão das lesões causadas pelos disparos da arma de fogo. Ao tomar conhecimento dos 
fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Vinícius, imputando-lhe a prática do crime previsto 
no Art. 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal, uma vez que, em 09/03/2015, foi publicada a Lei nº 13.104, que 
previu a qualificadora antes mencionada, pelo fato de o crime ter sido praticado contra a mulher por razão 
de ser ela do gênero feminino. Durante a instrução da 1ª fase do procedimento do Tribunal do Júri, antes da 
pronúncia, todos os fatos são confirmados, pugnando o Ministério Público pela pronúncia nos termos da 
denúncia. Em seguida, os autos são encaminhados ao(a) advogado(a) de Vinícius para manifestação. 
Considerando apenas as informações narradas, o(a) advogado(a) de Vinicius poderá, no momento da 
manifestação para a qual foi intimado, pugnar pelo imediato 

A) reconhecimento do arrependimento eficaz. 

B) afastamento da qualificadora do homicídio. 

C) reconhecimento da desistência voluntária. 

D) reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa. 

 

Questão 13 - (OAB - XIX EXAME DE ORDEM) Durante uma discussão, Theodoro, inimigo declarado de 
Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga de seu rival com uma faca, com intenção de matá-lo. Ocorre que, 
após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Theodoro percebeu a incorreção de seus atos e optou 
por não mais continuar golpeando Valentim, apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente 
para matá-lo. 

Neste caso, Theodoro 

A) não responderá por crime algum, diante de seu arrependimento.  

B) responderá pelo crime de lesão corporal, em virtude de sua desistência voluntária.  

C) responderá pelo crime de lesão corporal, em virtude de seu arrependimento eficaz.  

D) responderá por tentativa de homicídio.  
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Questão 14 - (OAB - VI EXAME DE ORDEM) Ares, objetivando passear com a bicicleta de Ártemis, desfere 
contra esta um soco. Ártemis cai, Ares pega a bicicleta e a utiliza durante todo o resto do dia, devolvendo-a 
ao anoitecer. Considerando os dados acima descritos, assinale a alternativa correta. 

A) Ares praticou crime de roubo com a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior. 

B) Ares praticou atípico penal. 

C) Ares praticou constrangimento ilegal. 

D) Ares praticou constrangimento legal com a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior. 

Gabarito 

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 
D A C A D C A 

Questão 08 Questão 09 Questão 10 Questão 11 Questão 12 Questão 13 Questão 14 
A D C C B B C 

Revisão – Questionário 

QUESTÕES TEMÁTICAS: 

 Quais as duas grandes categorias de erros admitidas no nosso ordenamento e quais suas espécies? 
 Quais as diferenças e semelhanças entre o erro sobre a pessoa e o aberratio ictus? 
 Em que situação concreta se aplica as regras do aberratio criminis do Art. 74 CP? 
 Quais os 2 sistemas de aplicarão da pena adotados pelo CP para concurso de crimes? Explique. 
 O que o concurso material e o crime continuado tem em comum, e como identificar a diferença 

entre eles num caso concreto? 
 Quais as semelhanças e diferenças entre as duas modalidades de concurso formal? 
 Quais as duas especies de crimes omissivos adotadas em nosso ordenamento? Cite duas 

características de cada uma delas. 
 O que são garantidores? 
 Quais as hipóteses de aplicação e consequências do crime impossível? 
  Quando é possível se aplicar o arrependimento posterior e quais as suas consequências? 

DIREITO EMPRESARIAL - ALESSANDRO SANCHEZ 

Questões 

Questão 01 - (OAB - XXXI EXAME DE ORDEM) No contrato da sociedade empresária Arealva Calçados Finos 
Ltda., não consta cláusula de regência supletiva pelas disposições de outro tipo societário. Ademais, tanto 
no contrato social quanto nas disposições legais relativas ao tipo adotado pela sociedade não há norma 
regulando a sucessão por morte de sócio. 
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Diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. 

A) Haverá resolução da sociedade em relação ao sócio em caso de morte. 

B) Haverá transmissão causa mortis da quota social. 

C) Caberá aos sócios remanescentes regular a substituição do sócio falecido. 

D) Os sócios serão obrigados a incluir, no contrato, cláusula dispondo sobre a sucessão por morte de sócio. 

 

Questão 02 - (OAB - XXXI EXAME DE ORDEM) Anadia e Deodoro são condôminos de uma quota de sociedade 
limitada no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Nem a quota nem o capital da sociedade - fixado em R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) - se encontram integralizados. 

Você é consultado(a), como advogado(a), sobre a possibilidade de a sociedade demandar os condôminos 
para que integralizem a referida quota. Assinale a opção que apresenta a resposta correta. 

A) Eles são obrigados à integralização apenas a partir da decretação de falência da sociedade. 

B) Eles não são obrigados à integralização, pelo fato de serem condôminos de quota indivisa. 

C) Eles são obrigados à integralização, porque todos os sócios, mesmo os condôminos, devem integralizar o 
capital. 

D) Eles não são obrigados à integralização, porque o capital da sociedade é inferior a 100 salários mínimos. 

 

Questão 03 - (OAB - XXXI EXAME DE ORDEM) As sociedades empresárias Y e J celebraram contrato tendo 
por objeto a alienação do estabelecimento da primeira, situado em Antônio Dias/MG. Na data da assinatura 
do contrato, dentre outros débitos regularmente contabilizados, constava uma nota promissória vencida 
havia três meses no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O contrato não tem nenhuma cláusula 
quanto à existência de solidariedade entre as partes, tanto pelos débitos vencidos quanto pelos vincendos. 

Sabendo-se que, em 15/10/2018, após averbação na Junta Comercial competente, houve publicação do 
contrato na imprensa oficial e, tomando por base comparativa o dia 15/01/2020, o alienante 

A) responderá pelo débito vencido com o adquirente por não terem decorrido cinco anos da publicação do 
contrato na imprensa oficial. 

B) não responderá pelo débito vencido com o adquirente em razão de não ter sido estipulada tal 
solidariedade no contrato. 

C) responderá pelo débito vencido com o adquirente até a ocorrência da prescrição relativa à cobrança da 
nota promissória. 

D) não responderá pelo débito vencido com o adquirente diante do decurso de mais de 1 (um) ano da 
publicação do contrato na imprensa oficial. 

 

Questão 04 - (OAB - XXX EXAME DE ORDEM) Rolim Crespo, administrador da sociedade Indústrias Reunidas 
Novo Horizonte do Oeste Ltda., consultou sua advogada para lhe prestar orientação quanto à inserção de 
cláusula compromissória em um contrato que a pessoa jurídica pretende celebrar com uma operadora de 
planos de saúde empresariais. Pela leitura da proposta, verifica-se que não há margem para a negociação 
das cláusulas, por tratar-se de contrato padronizado, aplicado a todos os aderentes. 
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Quanto à cláusula compromissória inserida nesse contrato, assinale a opção que apresenta a orientação 
dada pela advogada. 

A) É necessária a concordância expressa e por escrito do aderente com a sua instituição, em documento 
anexo ou em negrito, com a assinatura ou o visto para essa cláusula. 

B) É nula de pleno direito, por subtrair do aderente o direito fundamental de acesso à justiça, e o contrato 
não deve ser assinado. 

C) Somente será eficaz se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem, e, como a iniciativa foi do 
proponente e unilateral, ela é nula. 

D) Somente será eficaz se houver a assinatura do aderente no contrato, vedada qualquer forma de 
manifestação da vontade em documento anexo ou, simplesmente, com o visto para essa cláusula. 

 

Questão 05 - (OAB - XXIX EXAME DE ORDEM) Madeireira Juína Ltda. requereu a homologação de plano de 
recuperação extrajudicial em Juara/MT, lugar de seu principal estabelecimento. Após o pedido de 
homologação e antes da publicação do edital para apresentação de impugnação ao plano, um dos credores 
com privilégio geral que haviam assinado o plano pretende desistir unilateralmente da adesão. Tal credor 
possui um terço dos créditos de sua classe submetidos ao plano.  

Com relação ao credor com privilégio geral, após a distribuição do pedido de homologação, assinale a 
afirmativa correta. 

A) Não poderá desistir da adesão ao plano, mesmo com a anuência expressa dos demais signatários. 

B) Poderá desistir da adesão em razão da natureza contratual do plano, que permite, a qualquer tempo, sua 
denúncia. 

C) Não poderá desistir da adesão ao plano, salvo com a anuência expressa dos demais signatários. 

D) Poderá desistir da adesão ao plano, desde que seja titular de mais de 1/4 do total dos créditos de sua 
classe. 

 

Questão 06 - (OAB - XXIX EXAME DE ORDEM) Ribamar é sócio da sociedade empresária Junco, Fiquene & 
Cia. Ltda. Após uma infrutífera negociação de plano de recuperação judicial, a assembleia de credores 
rejeitou o plano, acarretando a decretação de falência da sociedade. O desgaste, que já existia entre Ribamar 
e os demais sócios, intensificou-se com a decretação da falência, ensejando pedido de retirada da sociedade, 
com base nas disposições reguladoras da sociedade limitada. 

Diante dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta. 

A) A decretação da falência suspende o exercício do direito de retirada do sócio Ribamar. 

B) A sociedade deverá apurar os haveres do sócio dissidente Ribamar, que serão pagos como créditos 
extraconcursais. 

C) O juiz da falência deverá avaliar o pedido de retirada do sócio Ribamar e, eventualmente, deferi-lo na 
ação de dissolução parcial. 

D) A decretação de falência não suspende o direito de retirada do sócio Ribamar, mas o pagamento de seus 
haveres deverá ser incluído como crédito subordinado. 
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Questão 07 - (OAB - XXIX EXAME DE ORDEM) Álvares Florence tem um filho relativamente incapaz e 
consulta você, como advogado(a), para saber da possibilidade de transferir para o filho parte das quotas que 
possui na sociedade empresária Redenção da Serra Alimentos Ltda., cujo capital social se encontra 
integralizado. 

Apoiado na disposição do Código Civil sobre o assunto, você respondeu que 

A) é permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, bastando que esteja assistido por seu pai 
no instrumento de alteração contratual. 

B) não é permitida a participação de menor, absoluta ou relativamente incapaz, em sociedade, exceto nos 
tipos de sociedades por ações. 

C) não é permitida a participação de incapaz em sociedade, mesmo que esteja representado ou assistido, 
salvo se a transmissão das quotas se der em razão de sucessão causa mortis. 

D) é permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, desde que esteja assistido no instrumento 
de alteração contratual, devendo constar a vedação do exercício da administração da sociedade por ele. 

 

Questão 08 - (OAB - XXIX EXAME DE ORDEM) André de Barros foi desapossado de nota promissória com 
vencimento à vista no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), pagável em Lagoa Vermelha/RS, que 
lhe foi endossada em branco pela sociedade empresária Arvorezinha Materiais de Limpeza Ltda. 

Em relação aos direitos cambiários decorrentes da nota promissória, assinale a afirmativa correta. 

A) A sociedade empresária endossante ficará desonerada se o título não for restituído a André de Barros no 
prazo de 30 (trinta) dias da data do desapossamento. 

B) André de Barros poderá obter a anulação do título desapossado e um novo título em juízo, bem como 
impedir que seu valor seja pago a outrem. 

C) A sociedade empresária endossante não poderá opor ao portador atual exceção fundada em direito 
pessoal ou em nulidade de sua obrigação. 

D) O subscritor da nota promissória ficará desonerado perante o portador atual se provar que o título foi 
desapossado de André de Barros involuntariamente. 

 

Questão 09 - (OAB - XXVIII EXAME DE ORDEM) Inocência adquiriu um aparelho de jantar para sua nova 
residência em uma loja de artigos domésticos. A vendedora, sociedade limitada empresária, recebeu um 
cheque cruzado emitido pela compradora e, se comprometeu, a não o apresentar ao sacado antes de 10 de 
janeiro de 2019. 

Em 13 de dezembro de 2018, exatamente uma semana após a compra, Inocência verificou, no extrato de 
sua conta-corrente bancária, que o cheque em referência havia sido apresentado a pagamento e devolvido 
por insuficiência de fundos, em decorrência da apresentação antecipada ao sacado. 

Sobre a apresentação de cheque pós-datado antes da data indicada como sendo a de emissão, com base na 
jurisprudência pacificada, assinale a afirmativa correta. 

A) Caracteriza dano moral. 
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B) Não pode ensejar qualquer indenização ao emitente. 

C) Pode ensejar apenas dano material. 

D) Pode ensejar indenização apenas se o cheque não estiver cruzado. 

 

Questão 10 - (OAB - XXVIII EXAME DE ORDEM) Indústria de Celulose Três Rios Ltda. requereu homologação 
de plano de recuperação extrajudicial no lugar do seu principal estabelecimento. 

No plano de recuperação apresentado há um crédito quirografário em moeda estrangeira, com pagamento 
segundo a variação cambial do euro. Foi prevista ainda pelo devedor a supressão da variação cambial pela 
substituição da moeda euro pelo real. 

O plano foi aprovado por credores que titularizam mais de três quintos dos créditos de cada classe, mas 
Licínio, o credor titular deste crédito, não o assinou. 

De acordo com as disposições legais para homologação da recuperação extrajudicial, assinale a afirmativa 
correta. 

A) O plano pode ser homologado porque, mesmo sem a de Licínio, houve aprovação por credores que 
titularizam mais de três quintos dos créditos de cada classe. 

B) O plano não pode ser homologado porque, diante da supressão da variação cambial, o credor Licínio pode 
vetar sua aprovação, qualquer que seja o quórum de aprovação. 

C) O plano pode ser homologado porque o consentimento expresso de Licínio só é exigido para os créditos 
com garantia real, não se aplicando a exigência aos créditos quirografários. 

D) O plano não pode ser homologado por não ter atingido o quórum mínimo de aprovação, 
independentemente da supressão da cláusula de variação cambial. 

 

Questão 11 - (OAB - XXVIII EXAME DE ORDEM) Filadélfia emitiu nota promissória à vista em favor de Palmas. 
Antes da apresentação a pagamento, Palmas realizou endosso-mandato da cártula para Sampaio. 

De posse do título, é correto afirmar que Sampaio 

A) poderá exercer todos os direitos inerentes ao título, inclusive realizar novo endosso sem as restrições 
daquele realizado em cobrança. 

B) poderá transferir o título na condição de procurador da endossante ou realizar endosso em garantia 
(endosso pignoratício). 

C) somente poderá transferir a nota promissória, por meio de novo endosso, na condição de procurador da 
endossante. 

D) não poderá realizar qualquer endosso do título, pois caso o faça será considerado como parcial, logo nulo. 

 

Questão 12 - (OAB - XXVIII EXAME DE ORDEM) Felipe Guerra, de nacionalidade portuguesa, residente em 
Maceió/AL, foi eleito diretor da Companhia Mangue do Porto Empreendimentos Imobiliários. 

Sabe-se que a referida companhia tem sede em Florânia/RN; que ela não tem Conselho de Administração e 
que Felipe Guerra não é seu acionista. 
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Com base nessas informações, avalie a eleição de Felipe Guerra e assinale a afirmativa correta. 

A) Não foi regular, em razão de não ter a qualidade de acionista da companhia. 

B) Foi regular, ainda que seu domicílio seja em Estado diverso daquele da sede da companhia. 

C) Não foi regular, em razão de sua nacionalidade. 

D) Foi regular, diante da ausência de Conselho de Administração; do contrário, seria irregular. 

 

Questão 13 - (OAB - XXVI EXAME DE ORDEM) Três Coroas Comércio de Artigos Eletrônicos Ltda. subscreveu 
nota promissória em favor do Banco Dois Irmãos S.A. com vencimento a dia certo. Após o vencimento, foi 
aceita uma proposta de moratória feita pelo devedor por 120 (cento e vinte) dias, sem alteração da data de 
vencimento indicada no título. O beneficiário exigiu dois avalistas simultâneos, e o devedor apresentou 
Montenegro e Bento, que firmaram avais em preto no título. 

Sobre esses avais e a responsabilidade dos avalistas simultâneos, assinale a afirmativa correta. 

A) Por ser vedado, no direito brasileiro, o aval póstumo, os avais simultâneos são considerados não escritos, 
inexistindo responsabilidade cambial dos avalistas. 

B) O aval lançado na nota promissória após o vencimento ou o protesto tem efeito de fiança, respondendo 
os avalistas subsidiariamente perante o portador. 

C) O aval póstumo produz os mesmos efeitos do anteriormente dado, respondendo os avalistas 
solidariamente e autonomamente perante o portador. 

D) O aval póstumo é nulo, mas sua nulidade não se estende à obrigação firmada pelo subscritor (avalizado), 
em razão do princípio da autonomia. 

 

Questão 14 - (OAB - XXVI EXAME DE ORDEM) A sociedade será administrada por Inácio e sua irmã, que não 
será sócia. 

Considerando-se o tipo societário e a responsabilidade legal dos sócios a ele inerente, assinale a afirmativa 
correta. 

A) Leandro, Alcides e Inácio responderão limitadamente até o preço de emissão das ações por eles 
subscritas. 

B) Leandro, Alcides e Inácio responderão limitadamente até o valor das quotas por eles subscritas, mas 
solidariamente pela integralização do capital. 

C) Leandro, Alcides e Inácio responderão ilimitada, solidária e subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

D) Leandro e Alcides responderão limitadamente até o preço de emissão das ações por eles subscritas, e 
Inácio, como administrador, ilimitada e subsidiariamente, pelas obrigações sociais. 

 

Questão 15 - (OAB - XXV EXAME DE ORDEM) Para realizar o pagamento de uma dívida contraída pelo sócio 
M. Paraguaçu em favor da sociedade Iguape, Cananeia & Cia Ltda., o primeiro emitiu uma nota promissória 
à vista, com cláusula à ordem no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

De acordo com essas informações e a respeito da cláusula à ordem, é correto afirmar que 
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A) a nota promissória, na omissão dessa cláusula, somente poderia ser transferida pela forma e com os 
efeitos de cessão de crédito. 

B) a cláusula implica a possibilidade de transferência do título por endosso, sendo o endossante responsável 
pelo pagamento, salvo cláusula sem garantia. 

C) a cláusula implica a possibilidade de transferência do título por endosso, porque a modalidade de 
vencimento da nota promissória é à vista. 

D) tal cláusula implica a possibilidade de transferência do título por cessão de crédito, não respondendo o 
cedente pela solvência do emitente, salvo cláusula de garantia. 

Gabarito  

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 
A C D D C A D 

Questão 08 Questão 09 Questão 10 Questão 11 Questão 12 Questão 13 Questão 14 
B A B C B B A 

Questão 15 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
B -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

Revisão – Questionário 

QUESTÕES TEMÁTICAS: 

 O praticante de atividade organizada, profissional e econômica para a produção de bens e serviços, 
pode ser considerado empresário ainda que não tenha inscrição empresarial? Explique. 

 Os livros empresariais tem eficácia probatória a favor do empresário, ainda que irregulares? 
Fundamente. 

 O empresário individual é considerado pessoa jurídica? Explique a sua natureza jurídica. 
 O incapaz pode iniciar empresa, caso esteja autorizado por seus representantes. Fundamente na 

legislação pertinente. 
 O imóvel de empresa constituída por empresário individual pode ser gravado de ônus real sem 

autorização conjugal. Aponte o fundamento legal.  
 Os cônjuges casados no regime da separação de aquestos podem constituir sociedade empresária? 

Aponte o fundamento.  
 As sociedades limitadas aceitam sócios que contribuam apenas com os seus serviços, já que o artigo 

981 do Código Civil aponta a contribuição em bens ou serviços? Fundamente.  
 A sociedade limitada unipessoal deve constituir contrato de sociedade ou funciona com o 

requerimento empresário para o seu registro? Dê o fundamento legal.  
 Explique a formatação do condomínio de quotas. 
 A exclusão de sócio minoritário é possível? Se positivo, em quais condições? 
 Quais as principais diferenças entre as sociedades anônimas fechadas e abertas. 
 Aponte as características básicas das sociedades anônimas em vista de sua legislação especial. 
 Quais as principais diferenças entre as ações ordinárias e preferenciais. 
 As ações de fruição podem ser consideradas para fins econômicos na sociedade/ 
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 Explique o instituto do "tag along". 
 A responsabilidade do administrador de sociedade anônima é objetiva ou subjetiva? Dê o 

fundamento legal.  
 Quais os deveres do administrador segundo a legislação especial de sociedades por ações? 
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2º ATO – APOSTAS FINAIS 

DIA 06 – 20/06 

ÉTICA PROFISSIONAL – PRISCILA SILVEIRA 

Considerações Iniciais 

Olá, queridos alunos e queridas alunas.  
Tudo bem com vocês? Nesses momentos finais da preparação para a prova da OAB, vamos trabalhar nessa 
aula dois temas importantes, quais sejam: Órgãos da OAB e Eleições. 
Vamos com tudo que falta pouco para vocês pegarem a VERMELHONA!  

Bora que dá!!! 

Prof. Priscila Silveira 

ÓRGÃOS DA OAB 

Criada pelo Decreto nº 19.408/30, a OAB caracteriza-se como serviço público dotado de personalidade 
jurídica e forma federativa, independente de órgãos da administração pública e sem vínculo ou submissão 
hierárquica. (Art. 44 EAOAB) 

Finalidade: 

- Institucional: defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos 
humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo 
aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas; 

- Corporativa: promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos 
advogados em toda a República Federativa do 

• Compete à OAB fixar e cobrar, de seus inscritos, contribuições, preços de serviços e multas. 

- Não pagamento - execução cível por se tratar de título executivo 
extrajudicial ( e não execução fiscal). 

• Cargo de conselheiro ou membro da diretoria de órgão na instituição será de exercício gratuito e 
obrigatório. 
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• Nos termos do estatuto, os presidentes dos conselhos e subsecções terão legitimidade para atuar, 
judicial ou extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que infringir suas disposições. 

O estatuto divide os órgãos da OAB em: 

• Conselho Federal- Órgão supremo (sede na capital da República); 

• Conselho Seccional- na capital dos Estados no DF e nos Territórios; 

• Subseção- entidade autônoma do respectivo Conselho Seccional; 

• Caixa de Assistência aos Advogados- criadas pelos Conselhos Seccionais, quando estes contarem com 
mais de mil e quinhentos inscritos. 

Conselho Federal 

COMPOSIÇÃO: 

- Um Presidente; 

- os Conselheiros federais, integrantes das delegações de cada unidade federativa; 

- dos seus ex-presidentes, na qualidade de membros honorários vitalícios. 

Conselho Federal- Sessões do Conselho Federal: 

• O Presidente do Conselho Federal, nas deliberações do Conselho, tem apenas o voto de qualidade. 

• Presidentes Conselho Seccional: lugar reservado junto à delegação respectiva 

e direito somente a voz. 

• Ex-presidentes do Conselho Federal: têm direito apenas a voz nas sessões.* 

• Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e os agraciados com a “Medalha Rui Barbosa” 
podem participar das sessões do Conselho Pleno, com direito a voz. 

Competência- art. 54 EAOAB (rol exemplificativo) 

VII - intervir nos Conselhos Seccionais, onde e quando constatar grave violação desta lei ou do regulamento 
geral; 

Parágrafo único. A intervenção referida no inciso VII deste artigo depende de prévia aprovação por dois 
terços das delegações, garantido o amplo direito de defesa do Conselho Seccional respectivo, nomeando-se 
diretoria provisória para o prazo que se fixar. 

Conselho Federal: composição- Art. 64 RGAOAB 
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– Conselho Pleno; (Art. 74 a 83 RGAOAB). 

– Órgão Especial do Conselho Pleno; (Art. 84 a 86 RGAOAB). 

– Primeira, Segunda e Terceira Câmaras; (Arts. 87 a 90 RGAOAB). 

– Diretoria; (Art. 98 a 104 RGAOAB). 

–  Presidente. 

Composição da Diretoria: 

- um Presidente: Art. 100 RGAOAB. 

- um Vice-Presidente: Art.101 RGAOAB. 

- um Secretário-Geral: Art. 102 RGAOAB. 

- um Secretário-Geral Adjunto: Art. 103 RGAOAB. 

- um Tesoureiro: Art. 104 RGAOAB. 

Conselho Seccional 

Composição: 

• Conselheiros em número proporcional ao de seus inscritos. 

Critérios: 

– abaixo de 3.000 (três mil) inscritos, até 30 (trinta) membros; 

– a partir de 3.000 (três mil) inscritos, mais um membro por grupo completo de 3.000 (três mil) inscritos, até 
o total de 80 (oitenta) membros. 

- Competência- Arts. 57 e 58 EAOAB e 105 RGAOAB. 

- A diretoria do Conselho Seccional tem composição idêntica e atribuições equivalentes às do Conselho 
Federal: um Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário-Geral, um Secretário-Geral Adjunto e de um 
Tesoureiro - art. 59, EAOAB. 

- O Conselho Seccional pode dividir-se em órgãos deliberativos e instituir comissões especializadas, para 
melhor desempenho de suas atividades. Art. 109 RGOAB. 

Das Subseções  
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- Criação- pelo Conselho Seccional, que fixa sua área territorial e seus limites de competência e autonomia. 
Art. 60 EAOAB. 

- Limite territorial: pode abranger um ou mais municípios, ou parte de município, inclusive da capital do 
Estado, contando com um mínimo de quinze advogados, nela profissionalmente domiciliados. 

- Composição: administrada por uma diretoria, com atribuições e composição equivalentes às da diretoria 
do Conselho Seccional. 

- Competência- Art. 61 EAOAB. 

Da Caixa de Assistência dos Advogados 

- Finalidade: prestar assistência aos inscritos no Conselho Seccional a que se vincule. 

- Aprovação e registro de seu estatuto pelo respectivo Conselho Seccional da OAB. 

- Composição da Diretoria: cinco membros, com atribuições definidas no seu regimento 
interno. 

ELEIÇÕES 

- Para esta eleição será necessário que o Conselho Seccional em até 45 dias antes da votação, no último ano 
do mandato, convoque os advogados inscritos para a votação obrigatória, mediante edital resumido, 
publicado na imprensa oficial (art. 128, RG). 

- A Diretoria do Conselho Federal, no mês de fevereiro do ano das eleições, designará Comissão Eleitoral 
Nacional, composta por 05 (cinco) advogados e presidida preferencialmente por Conselheiro Federal que 
não seja candidato, como órgão deliberativo encarregado de supervisionar, com função correcional e 
consultiva, as eleições seccionais e a eleição para a Diretoria do Conselho Federal 

- A Comissão Eleitoral é composta de cinco advogados, sendo um 
Presidente, que não integrem qualquer das chapas concorrentes. 

- A votação será realizada através de urna eletrônica, salvo comprovada impossibilidade, devendo ser feita 
no número atribuído a cada chapa, por ordem de inscrição. 

- Dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena do mês de novembro, do 
último ano do mandato, mediante cédula única e votação direta dos advogados regularmente inscritos. 

- É de comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. 

- O voto é obrigatório para todos os advogados inscritos da OAB, sob pena de multa equivalente a 20% (vinte 
por cento) do valor da anuidade, salvo ausência justificada por escrito, a ser apreciada pela Diretoria do 
Conselho Seccional 
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- Condições de elegibilidade: ser o candidato advogado inscrito na Seccional, com inscrição principal ou 
suplementar, em efetivo exercício há mais de 05 (cinco) anos, e estar em dia com as anuidades na data de 
protocolo do pedido de registro de candidatura, considerando-se regulares aqueles que parcelaram seus 
débitos e estão adimplentes com a quitação das parcelas. 

- O candidato deve comprovar situação regular perante a OAB, não ocupar cargo exonerável ad nutum, não 
ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há mais 
de 3 (três) anos, nas eleições para os cargos de Conselheiro Seccional e das Subseções, quando houver, e há 
mais de 5 (cinco) anos, nas eleições para os demais cargos. 

- Art. 133. Perderá o registro a chapa que praticar ato de abuso de poder econômico, político e dos meios 
de comunicação, ou for diretamente beneficiada- Art. 133 RGOAB. 

- Início propaganda eleitoral: após o pedido de registro da chapa. 

- Vedações: Art. 133. § 5º RGAOAB. 

EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO MANDATO, antes do seu término, 
quando: 

- ocorrer qualquer hipótese de cancelamento de inscrição ou de 

licenciamento do profissional; 

- o titular sofrer condenação disciplinar; 

- o titular faltar, sem motivo justificado, a três reuniões ordinárias consecutivas de cada órgão deliberativo 
do conselho ou da diretoria da Subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados, não podendo ser 
reconduzido no mesmo período de mandato. 

Bons estudos!!! 

DIREITO EMPRESARIAL – ALESSANDRO SANCHEZ 

Considerações Iniciais 

Olá, pessoal.  

Neste momento, já em reta final para a sua prova da OAB, vamos estudar os principais pontos de Direito 
Empresarial. 

Vale sempre mencionar que, nesta fase, devemos focar nos pontos de maior incidência para a sua prova da 
OAB.  

Bons estudos,  

Prof. Alessandro Sanchez  
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Empresa 

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

 

 
 

Atividades Intelectuais 

As atividades intelectuais são excluídas pois tais atividades, não tem no elemento da organização um fator 
de grande relevância.  

O próprio parágrafo único do art. 966, CC, traz as espécies intelectuais, classificando-as como as de natureza 
científica (médico, contadores ou advogados), literária (escritores) ou artística (pintor de quadros). O que 

Requisitos da Empresa

Organização Mão de obra, capital, 
insumos e tecnologia

Atividade Profissional Pessoalidade e 
Habitualidade

Busca de Lucro

Visa o lucro por meio 
da produção ou 

comercialização de 
bens ou serviços.

EMPRESA

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

Atividade profissional: habitualidade e 
responsabilidade pessoal

Atividade econômica: Busca de lucro



 

 

   
137 
509 

caracteriza um intelectual não é o seu talento na gestão dos fatores de produção e comércio, mas o próprio 
talento intelectual. 

 
Os intelectuais não são empresários; no entanto, quando a atividade intelectual for absorvida pelo elemento 
de empresa (organização), a atividade intelectual será considerada empresária. 

 
 

Empresário individual e Sociedade Limitada Unipessoal 

Pessoa natural ou pessoa jurídica que exerce atividade econômica organizada e profissional para a produção 
ou circulação de bens e/ou serviços. Nesse fator, é sempre importante lembrar que o empresário individual 
é uma pessoa natural exercente de empresa, ao contrário da Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada – EIRELI e das sociedades. 

É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da 
respectiva sede, antes do início de sua atividade. 

Atividade Intelectual

Artística Atores/cantores

Literária Escritores

Científica Advogado/médico

Advogado

A figura do advogado naturalmente exercente de atividade
intelectual não poderá ser considerada empresária, ainda que o
exercício da profissão seja absorvido pela empresa, já que consta
proibição no Estatuto do Advogado, a Lei n. 8.906/1994.
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Patrimônio e responsabilidade 

 

Os pactos limitando poderes aos sócios administradores apenas valerão para terceiros que conheçam o 
pacto, do contrário, não haverá nenhuma obrigação ou responsabilidade para quem contratar com a 
sociedade em comum.  

Se o pacto que limita poderes ao administrador não for conhecido pelo terceiro, este não será, de forma 
alguma, prejudicado, e a sociedade, responderá pelo ato. 

Sociedades Limitadas 

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

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

Sociedades em 
comum

Não levou os atos 
constitutivos a 

registro

Irregularidade 
Originária

Não teve contato

Está desatualizada Irregularidade 
Superveniente

Responsabilida
de Dos Sócios

Perante 
Terceiros Limitada

Bens sociais e 
Bens 

Contratante
Solidariamente

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

Quotas, cessão e penhora 

As sociedades limitadas são constituídas por quotas, de maneira que, ao contribuírem para o capital social, 
os sócios transferem dinheiro ou bens à sociedade, adquirindo, em contrapartida, quotas de participação, 
que perfazem a divisão do capital social. Ao subscrever uma quota do capital social, o sócio adquire o direito 
de ser sócio.  

É vedada contribuição que consista em prestação de serviços. 

 

Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja 
sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição 
de titulares de mais de um quarto do capital social. 

 

Voto plural 

Os acionistas dissidentes da deliberação sobre as ações ordinárias com voto plural terão o seu 
direito de recesso assegurado, exceto se a criação dessas ações já estiver prevista ou autorizada pelo 
estatuto social da companhia. 

Empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e sociedades controladas direta ou 
indiretamente pelo poder público não poderão ter ações com voto plural. 

Regência

Regra: sociedades simples

Supletiva: sociedades anônimas

Sócio Remisso

Quotas

Cessão total ou parcial Penhorabilidade
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DIREITO PENAL – CRISTIANO RODRIGUES 

Classificação quanto ao sujeito ativo 

Este grupo de classificação se refere ao sujeito ativo, logo vamos classificar os crimes quanto a quem pode 
praticar a conduta típica, e assim ficará bem simples pra gente guardar estes conceitos: 

a) Crime comum: é a regra geral para os crimes, sendo aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, 
não havendo restrições ou exigências no tipo penal quanto ao sujeito ativo (ex.: art. 121 do CP). 

b) Crime próprio: é aquele em que o tipo penal exige características específicas do sujeito ativo, ou seja, são 
crimes que, via de regra, só podem ser praticados por quem possua essas características exigidas pelo tipo, 
logo são crimes “próprios de determinada categoria de pessoas”. 

 

De acordo com o art. 30 do CP, é possível imputar um crime próprio a quem não possua as 
características exigidas pelo tipo, isso ocorre quando este atuar como coautor ou partícipe, 
ou seja, em concurso de pessoas com quem possua as características exigidas pelo tipo.  

 

As características próprias do sujeito ativo, exigidas pelo crime próprio, são consideradas elementares 
(elementos integrantes do caput) de caráter pessoal destes crimes, devendo, de acordo com o art. 30 do CP, 
comunicar-se a todos os participantes do fato, desde que sejam do seu conhecimento (Ex.: Homem pode 
responder por infanticídio – art. 123 do CP – se ajudar a mãe a matar o filho, logo após o parto sob influência 
do estado puerperal). 

c) Crime de mão própria: é aquele em que o tipo penal exige que o sujeito ativo execute a conduta típica 
pessoalmente, individualmente, com “as próprias mãos”, não admitindo assim, via de regra, coautoria ou 
autoria mediata, embora nada impeça que se fale em participação (ex.: art. 330 e 342 do CP).  
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Fiquem atentos, por que modernamente esta classificação vem sendo muito contestada, e perdendo força 
na doutrina e jurisprudência (STF já aceitou coautoria no crime de falso testemunho – art. 342 do CP), em 
face da adoção da teoria do domínio final do fato, e suas consequências nas hipóteses de autoria e de 
concurso de pessoas. (Vide nosso livro: Manual de Direito Penal Completo - Ed. FOCO). 

Para entendermos melhor a relação dos crimes próprios com o concurso de pessoas, tema que 
recorrentemente aparece nas nossas provas, faremos a seguir um pequeno resumo do assunto, para que 
você possa relembrar um pouco dos principais aspectos da coautoria e da participação. 

Concurso de Pessoas 

Vamos começar nosso estudo com uma definição objetiva a respeito do tema Concurso de Pessoas, 
entendendo que ele ocorre quando dois ou mais agentes, em acordo de vontades, ou seja, com liame 
subjetivo, concorrem para a prática de determinado crime, sendo que, o concurso de pessoas pode se dar 
na forma de coautoria ou participação. 

De acordo com o art. 29 do CP, nosso ordenamento adotou a teoria monista temperada, pela qual autor, 
coautor e partícipe respondem pelo mesmo crime, embora cada um tenha sua pena individualizada e 
calculada separadamente, respondendo, portanto, na medida de sua culpabilidade.  

Não podemos esquecer que há algumas exceções à teoria monista previstas na parte especial do nosso 
Código Penal, em que se possibilita que coautores respondam por crimes diferentes, por exemplo, no crime 
de aborto, em que a mãe realiza o aborto em si mesma ou autoriza que outrem realize o aborto nela:  

Nesta hipótese, enquanto a mãe responderá pelo crime de autoaborto (art. 124 do CP), seu coautor, aquele 
que realizar a conduta de aborto, não responderá pelo mesmo crime, mas sim pelo crime de aborto com 
consentimento da gestante (art. 126 do CP). 

Amigos, é importante lembrar ainda que, conforme ressaltamos, de acordo com o art. 30 CP, tanto na 
coautoria quanto na participação, é possível se imputar um crime próprio a um participante que não possua 
as características específicas exigidas pelo tipo, já que estas características, embora sejam circunstâncias de 
caráter pessoal, são consideradas como elementares do crime e, por isso, comunicam-se a todos, desde que 
sejam do conhecimento do coautor ou partícipe do fato. 

Vamos passar agora para o estudo da autoria, o que será fundamental para entendermos as formas der 
concurso de pessoas, bem como para diferenciarmos a coautoria da participação. 
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Autoria 

Para começarmos a entender o tema autoria precisamos saber que há duas principais teorias para definir o 
conceito de autor nos crimes dolosos:  

a) Teoria restritiva: autor é aquele que realiza o verbo núcleo do tipo penal; logo, todo aquele que colaborar 
com a prática do crime de qualquer outra forma será reconhecido como mero partícipe.  

 

b) Teoria do domínio do fato: autor é aquele que possui o domínio final sobre os fatos, ou seja, que possui 
as “rédeas da situação”, podendo modificar ou mesmo impedir a ocorrência do resultado, 
independentemente da realização ou não do verbo núcleo do tipo penal (STF – posição majoritária). 

Logo, para esta teoria, partícipe será todo aquele que colaborar com o fato principal do autor, porém de 
forma acessória e não essencial, sem domínio sobre os fatos.  

Obs.: Nos crimes culposos, para delimitação da autoria, adota-se, majoritariamente, a teoria extensiva, pela 
qual, todo aquele que, de qualquer forma, colaborar para o resultado através de sua falta de cuidado será 
considerado autor do fato. 

Assim... 

 

TEORIA RESTRITIVA
partícipe será todo aquele que 

colaborar com a prática do crime 
de qualquer outra forma

TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO

participe será todo aquele que 
colaborar com o fato principal 

do autor, porém de forma 
acessória e não essencial, sem 

domínio sobre os fatos 
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Coautoria 

Galera, para que possamos compreender corretamente a coautoria precisamos saber que se trata apenas 
de uma autoria conjunta, comum, em que cada um dos agentes, tendo domínio do fato, concorre para a 
prática do crime, desde que interligados por um acordo de vontades chamado liame subjetivo. 

A coautoria pode se dar quando os coautores realizam pessoalmente e conjuntamente toda a conduta típica, 
ou ainda quando ocorre a chamada divisão de tarefas, em que cada um dos agentes desempenha uma 
função essencial para a empreitada criminosa, possuindo assim o domínio sobre o final dos fatos (domínio 
funcional do fato).  

Independentemente da tarefa realizada por cada coautor, havendo o liame subjetivo e sendo cada tarefa 
essencial, todos irão responder pelo mesmo crime, de acordo com a teoria monista adotada pelo CP (art. 
29). Porém, cada um terá sua pena calculada individualmente e na medida de sua culpabilidade. 

Por fim, precisamos lembrar que, a maioria da doutrina admite falar em coautoria nos crimes culposos, já 
que nesses crimes pode haver um acordo de vontades para realização conjunta de uma conduta descuidada, 
imprudente, que venha a gerar um resultado típico culposo, bem como também se admite, 
majoritariamente, a coautoria em crimes omissivos. 

Participação 

Galera, agora que já estudamos a autoria, a coautoria, e suas diversas características, ficará muito mais fácil 
a gente compreender a participação, que nada mais é do que uma colaboração dolosa no fato principal do 
autor, mediante acordo de vontades (liame subjetivo), porém, sem o domínio do fato e, por isso, de forma 
acessória à conduta do autor, sendo que, de acordo com a Teoria Monista adotada pelo CP, o partícipe 
responderá pelo mesmo crime que o autor do fato.  

No que tange à participação, nosso ordenamento adotou a teoria da acessoriedade limitada, pela qual, para 
se imputar um crime ao partícipe, a conduta principal do autor deverá ser típica e ilícita; logo, a 
consequência prática para questões concretas de prova será que, havendo exclusão de ilicitude na conduta 
do autor, afasta-se o crime também do partícipe.  

Ex.: O partícipe que emprestou a arma para um agente cometer homicídio também será beneficiado pela 
exclusão da ilicitude, se este autor acabar praticando a conduta em legítima defesa. 

De acordo com a maioria da doutrina, não se admite participação em crime culposo, já que nesses crimes 
não há domínio do fato e, todo aquele que, de qualquer forma, concorrer para a produção do resultado 
culposo será considerado autor do crime. 

Porém, fiquem atentos pois, majoritariamente, a doutrina e jurisprudência tem admitido a possibilidade, 
mesmo que excepcional, de participação em alguns crimes omissivos, desde que o partícipe não possa ser 
imputado como autor de sua própria omissão (ex.: Alguém que não sabe nadar induz outrem a não prestar 
socorro à vítima de um afogamento). 
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Formas de participação 

Há 3 formas de participação reconhecidas em nosso ordenamento, sendo que, a participação pode ser 
considerada como moral através do induzimento (criar a ideia, a vontade na cabeça do autor) ou instigação 
(ampliar a vontade preexistente do autor quanto ao cometimento do crime), ou ainda do chamado auxílio 
moral (dicas, conselhos), e haverá participação material através do auxílio material (meios e modos de 
execução, instrumentos, armas, local). 

 

Com isso, concluímos esse breve estudo do concurso de pessoas e a sua relação com a classificação de 
crimes “crimes próprios”, bem como o estudo dos famosos crimes omissivos e suas espécies, temas que 
diversas vezes foram cobrados na nossa prova de 1ª Fase,  

BORA DETONAR!!! 

ÉTICA PROFISSIONAL – PRISCILA SILVEIRA 

Olá, queridos alunos e queridas alunas. 

Tudo bem com vocês? Nesses momentos finais da preparação para a prova da OAB, vamos trabalhar nessa 
aula dois temas importantes, quais sejam: Órgãos da OAB e Eleições. 

Vamos com tudo que falta pouco para vocês pegarem a VERMELHONA!  

Bora que dá!!! 

Prof. Priscila Silveira 

Infrações Disciplinares 

Constitui infração disciplinar: 
 exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos 

não inscritos, proibidos ou impedidos; 
 manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei; 
 valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber; 
 angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros.  
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 assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito, 

ou em que não tenha colaborado; 
 advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na 

inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior; 
 violar, sem justa causa, sigilo profissional; 
 estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado 

contrário; 
 prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio; 
 acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que 

funcione; 
 abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia; 
 recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nomeado em virtude de 

impossibilidade da Defensoria Pública; 
 fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a 

causas pendentes; 
 deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de 

depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o 
juiz da causa; 

 fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato 
definido como crime; 

 deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou de autoridade da 
Ordem, em matéria da competência desta, depois de regularmente notificado; 

 prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou destinado a 
fraudá-la; 

 solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta; 
 locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta 

pessoa; 
 recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de 

terceiros por conta dele; 
 reter, abusivamente, ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança; 
 deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de 

regularmente notificado a fazê-lo; 

 Sanções Disciplinares 

A censura é aplicável nos casos de: 
-infrações definidas nos incisos I a XVI e XXIX do art. 34; 
- violação a preceito do Código de Ética e Disciplina; 
- violação a preceito do EAOAB, quando para a infração não se tenha estabelecido sanção mais grave.(Forma 
Subsidiária) 

⇒ A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos 
assentamentos do inscrito, quando presente circunstância atenuante. 

A suspensão é aplicável nos casos de: 
- infrações definidas nos incisos XVII a XXV do art. 34;  
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- reincidência em infração disciplinar. 
A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional, em todo o território nacional, pelo 
prazo de trinta dias a doze meses, de acordo com os critérios de individualização previstos no EAOAB. 
Nas hipóteses do Advogado recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias 
recebidas dele ou de terceiros por conta dele, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, 
inclusive com correção monetária. 
Na hipótese de incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional, a suspensão perdura até 
que preste novas provas de habilitação. 
  
 A pena de exclusão é aplicável nos casos de: 
- aplicação, por três vezes, de suspensão; 
- infrações definidas nos incisos XXVI a XXVIII do art. 34, quais sejam: fazer falsa prova de qualquer dos 
requisitos para inscrição na OAB;  tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia; praticar 
crime infamante. 

⇒ ATENÇÃO: Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável 
de dois terços dos membros do Conselho Seccional competente. 

A pena de multa é variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de seu 
décuplo, e é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias 
agravantes. 
  
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DISCIPLINARES 
Na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas, para fins de atenuação, as seguintes 
circunstâncias, entre outras: 
- falta cometida na defesa de prerrogativa profissional; 
- ausência de punição disciplinar anterior; 
- exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB; 
- prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. 

Da Prescrição 

 A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em cinco anos, contados da data da 
constatação oficial do fato. 
 Aplica-se a prescrição a todo processo disciplinar paralisado por mais de três anos, pendente de 

despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício, ou a requerimento da parte interessada, 
sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. 

 A prescrição interrompe-se: 
- pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado; 
- pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. 

Bons estudos! 

Abraços,  

Prof. Priscila Silveira 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL – IVAN MARQUES 

Introdução 

Fala, pessoal. 
É hora de intensificar o nosso estudo.  
Dicas e mais dicas de processo penal.  
A Prova da OAB é para os fortes. Então vamos treinar para DETONAR os caras da FGV. 
Atenção máxima! Cada dica dada pode ser uma questão de prova. 
Bora estudar?  

Prof. Ivan Marques  

Ação penal - Quando começa? 

Verificada a ocorrência de uma infração penal, inicia-se a persecução penal do Estado com a investigação 
preliminar, normalmente por meio do inquérito policial (mas também pode ser diretamente pelo 
Ministério Público ou ainda por Comissão Parlamentar de Inquérito), que irá reunir elementos informativos 
de prova relacionados ao fato criminoso e indícios de autoria. 

Concluído o procedimento de investigação, elabora-se um relatório que é enviado ao Fórum criminal. Lá, o 
juiz abre vista ao Ministério Público que o receberá, e, se não promover o arquivamento ou requisitar a 
devolução para a Polícia para novas diligências, oferecerá a denúncia.  

Após o recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo juiz natural, a ação penal terá início. 

Ação penal nos crimes contra a dignidade sexual 

Antes da Lei 12.015/09, a ação penal regra nos crimes sexuais era de iniciativa privada, de acordo com o 
que estabelecia o caput do art. 225.  

HOJE, com a reforma da Lei nº 13.718, de 2018, TODOS os crimes contra a dignidade sexual são de ação 
penal pública incondicionada. Cuidado com esse detalhe na prova. 
Vale mais o interesse do Estado punir esses criminosos do que a vontade da vítima. 
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Ação penal nos delitos que envolvam violência doméstica 
contra a mulher 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação direta de inconstitucionalidade – ADI 4.424, e na 
decisão da ação direta de constitucionalidade – ADC 19, posicionou-se acerca da constitucionalidade da Lei 
Maria da Penha (Lei 11.340/2006). 

A ação penal para apurar LESÕES CORPORAIS contra mulheres, vítimas de violência doméstica e familiar, é 
PÚBLICA INCONDICIONADA. 

As lesões gravíssimas, graves, leves e culposas, no âmbito da Lei Maria da Penha, serão apuradas mediante 
ação penal pública incondicionada. Ou seja, tanto faz a vontade da vítima, vale a vontade do Estado. 

O STJ seguiu o entendimento do STF e editou súmula nesse sentido: 

SÚMULA 542 

A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra 
a mulher é pública incondicionada. (Súmula 542, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, 
DJe 31/08/2015) 

Porém, atenção! 

CUIDADO: O crime de ameaça (art. 147, CP), por exemplo, continua pública condicionada 
à representação da ofendida. A OAB adora perguntar isso! Fique atento. 

Acordo de Não Persecução Penal - ANPP 

Trata-se da possibilidade de o Ministério Público deixar de oferecer a denúncia em ações penais públicas 
preenchidos alguns requisitos e condições. 

Requisitos para a apresentação do acordo 

1 - não ser caso de arquivamento 

2 - ter o agente delitivo confessado formal e integralmente o delito 

3 - a infração não ter sido praticada com violência ou grave ameaça 

4 - a pena mínima cominada ao delito ser inferior a 4 anos - atenção aqui, pessoal. Seguindo as regras 
gerais de fixação de competência, para descobrir a pena mínima cominada ao delito você deve calcular as 
causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 
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Condições a que fica vinculado quem aceita o acordo 

Presentes todos esses requisitos, o representante do MP poderá propor um acordo para evitar o 
oferecimento da denúncia. Nesse acordo, algumas condições serão apresentadas e, caso o 
suspeito/indiciado as aceite, ficará vinculado a cumpri-las para evitar ser processado criminalmente. 

As condições previstas no 28-A do CPP são: 

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo: se a 
coisa se perdeu, por exemplo; 

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como 
instrumentos, produto ou proveito do crime: instrumentos são os objetos utilizados para 
praticar o crime; produto é o que o agente obtém diretamente com a prática do crime, 
como uma quantia de 300 reais retirado da carteira da vítima; proveito é o que o agente 
adquire com o produto do crime, como a compra de um celular com os 300 reais furtados. 

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à 
pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado 
pelo juízo da execução: trata-se de proposta de aplicação antecipada de pena restritiva de 
direitos. 

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Código Penal, a 
entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, 
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos 
aparentemente lesados pelo delito: importante destacar que prestação pecuniária é 
espécie de pena restritiva, e não uma pena de multa; ou 

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde 
que proporcional e compatível com a infração penal imputada: o MP pode estipular outras 
condições não previstas expressamente nesse rol, como por exemplo, a entrega de cestas 
básicas. 

Quando não cabe o acordo 

Há situações em que o acordo de não persecução penal não é cabível. Vamos apresentá-las: 

a. Quando for caso de arquivar o inquérito policial. 

b. quando for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos do 
artigo 76 da Lei 9.099/95. 

c. quando o investigado for reincidente 

d. quando houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou 
profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas - hipótese bem estranha aprovada no 
plano legislativo por quem não conhece as ciências criminais. Se o fato pretérito é insignificante, falta-lhe a 
tipicidade material pela insignificância e sequer será crime. Logo, essa observação legal seria 
desnecessária. 
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e. ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de 
não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. 

f. nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por 
razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor - trata-se de norma que deve ser 
complementada pelo artigo 121, § 2º-A, em que nos é apresentado o real significado da expressão "por 
razões da condição de sexo feminino". 

CUIDADO ESPECIAL AGORA 

Para a prova da OAB, a nossa aposta fica por conta do § 3º do novo art. 28-A: 

O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo 
membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.  

A presença do advogado/defensor é indispensável para a formalização do acordo de não persecução penal.  

Após assinado pelas partes, será realizada uma audiência para a homologação do acordo de não 
persecução penal. Nela, o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na 
presença do seu defensor, e sua legalidade. 

Em outras palavras, não pode o MP fixar condições diversas incompatíveis com a legalidade das penas. 

Professor, o que acontece se a proposta de acordo estiver errada? 

Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não 
persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de 
acordo, com concordância do investigado e seu defensor. 

Se não for corrigido a contento, a proposta de acordo não será homologada pelo juiz. 

Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para requisitar a 
complementação das investigações ou oferecer a denúncia. 

Também será o caso de rescindir o acordo e oferecer a denúncia, caso o suspeito descumpra as condições 
homologadas. 

Sistematizando: 

 Descumpriu o acordo - rescisão + oferecimento da denúncia + não proposta de suspensão do 
processo. 

 Cumpriu o acordo - extinção da punibilidade sem gerar antecedentes criminais 
Após homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério 
Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. 

A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. 

Última questão: se o seu cliente preencher os requisitos para receber a proposta de acordo de não 
repercussão penal e o representante do MP se recusa a oferecer, o que fazer? 



 

 

   
151 
509 

Resposta - Em caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução 
penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste 
Código. O Procurador-Geral dará a última palavra. 

Bons estudos e muito sucesso,  
       Prof. Ivan Marques.  

       @prof.ivanmarques 

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIEGO CERQUEIRA 

Olá, alunos do Estratégia OAB! 

Sejam bem-vindos! Hoje estudaremos assuntos muito importantes no estudo para o Exame de Ordem: 
Aplicação das Normas Constitucionais no Tempo e Inelegibilidade Reflexa.  

Aplicação das Normas Constitucionais no Tempo 

 Normas Constitucionais anteriores e o nascimento de uma nova Constituição  

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

 As normas infraconstitucionais editadas sob a égide de uma Constituição pretérita e o 
novo texto Constitucional  

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

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

Perante a nova Constituição não!!! Não é preciso haver compatibilidade formal, pois quem decide o “status” 
da norma recepcionada é a Carta Magna nova.  

Entretanto, em relação a forma cabe uma atenção especial. Apesar de não ser analisada perante a nova 
Constituição, a lei que será recepcionada deve ser formal e materialmente compatível com a Constituição 
que vigorava quando foi editada. 

Em resumo, para ocorrer a recepção, a norma: 
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 precisa estar em vigor quando da promulgação da nova Constituição; 

 não pode ter sido declarada inconstitucional perante a Constituição que vigorava, quando 
foi editada; 

 deve ser compatível (material e formalmente) com a Constituição Federal da época da 
sua edição; 

 precisa apenas da compatibilidade material com a nova Constituição Federal; 

Agora, uma pergunta que surge: “e se não houver compatibilidade material com a nova Constituição?” 

Pois bem. Nesse caso, a norma será revogada. E essa revogação ocorrerá de maneira tácita e automática. 
Não haverá dispositivo da nova Constituição revogando expressamente cada norma infraconstitucional?  
Não!!! Isso não ocorrerá (rs). Elas serão expurgadas do mundo jurídico, deixando de ter validade e eficácia.  

Inelegibilidade Reflexa 

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

Vamos fazer a leitura do texto constitucional!  

§7º-São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes 
consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de 
Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja 
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato 
eletivo e candidato à reeleição. 

Professor, não entendi absolutamente nada. ;)  

Calma! (rsrs) Isso aconteceu comigo na primeira vez que estudei o tema. Para facilitar, vamos definir algumas 
premissas. Assim, acredito que irão compreender melhor.  

 Quem são afetados pela inelegibilidade? E quem afeta a elegibilidade de terceiros? 

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

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

Tudo bem, até aqui? Ok. ;)  
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Agora, um segundo ponto importante. Precisamos compreender quem afeta a elegibilidade de terceiros. 
Aqui, a resposta é clara de direta: aqueles que ocupam os cargos de Chefia do Poder Executivo.  

“Então, professor, você está querendo dizer que se um indivíduo for Deputado Federal ou Senador ele não 
afeta a elegibilidade de terceiros? Seus filhos, pais e esposa, podem concorrer normalmente aos cargos 
políticos?” SIMMM!!!  

Aquele que ocupa um cargo no legislativo não afeta a elegibilidade por motivo de casamento, parentesco 
ou afinidade. Ex: Se Jorge ocupa o cargo de Deputado Federal, sua esposa, filhos, parentes consanguíneos 
ou afins poderão se candidatar a qualquer cargo político.  

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

Suponha que Diego seja Prefeito do Município de Salvador. A afetação que ele provoca em terceiros está 
adstrita aos cargos políticos dentro do território do Município de Salvador: Prefeito, vice-prefeito, vereador... 

Seus parentes podem se candidatar a Governador, Presidente da República, Deputado Federal, por 
exemplo...  

Cumpre destacar que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, a inelegibilidade reflexa alcança 
também aqueles que tenham constituído união estável com o Chefe do Poder Executivo, inclusive no caso 
de uniões homoafetivas.  

(...) 

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

Um exemplo para que possamos compreender melhor. Suponha que Diego seja Governador do Estado de 
São Paulo e está em seu primeiro mandato. Em virtude da inelegibilidade reflexa, sua esposa Lara não 
poderia se candidatar a nenhum cargo eletivo dentro do território de jurisdição do titular. Ok, tudo bem até 
aqui? 

Na eleição seguinte, Diego poderia se reeleger para um 2º mandato, mas caso ele renuncie seis meses antes 
da reeleição, Lara poderá candidatar-se ao cargo de Governadora. Isso somente será possível porque Diego 
poderia concorrer à reeleição.  

(...) 

“Professor, no final do dispositivo constitucional temos ainda uma regrinha que não entendi muito bem”.  
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Confesso que essa parte é espinhosa realmente. Ao lermos a redação do art. 14, §7º, “salvo se já titular de 
mandato eletivo e candidato à reeleição” temos uma hipótese excepcional de não aplicação da 
inelegibilidade reflexa.  

Tal permissivo visa alcançar aqueles que se candidatem à reeleição, mesmo ocupando cargos políticos 
dentro da circunscrição do Chefe do Executivo.  

 Aspecto jurisprudencial 

Prestem atenção, pois aqui temos um ponto de destaque na aula. O Supremo Tribunal Federal entendeu 
que a dissolução do casamento, quando ocorrida durante o mandato, não afasta a inelegibilidade reflexa.  

Como assim, professor?  

Vamos imaginar que Luís seja Governador do Estado do RJ. Sua esposa Alessandra não é detentora de 
mandato eletivo nem candidata à reeleição. Portanto, está afetada pela inelegibilidade reflexa.  

Concorda? Ok. ;) 

A pergunta é a seguinte. Durante o curso do mandato, Luís e Alessandra desejam se separar. Nas eleições 
seguintes, será que Alessandra estará impedida? Sim. Segundo o Supremo Tribunal Federal na Súmula 
Vinculante nº 18: 

“A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a 
inelegibilidade prevista no § 7º, do artigo 14 da Constituição Federal”. 

“Ah...prof... e se a dissolução ocorrer em virtude de morte?”  Opa... 

Nesse caso peculiar, entende o STF que não há aplicação da súmula vinculante. Como a dissolução do 
vínculo conjugal ocorreu por motivo morte, cessa-se o impedimento. Tecnicamente, cessa-se a possibilidade 
de influência para manipulação dos cargos.  

O efeito disso é que o candidato volta a ter elegibilidade. (Info 678 STF). Pessoal, olho grande nessa súmula, 
pois o tema já foi no XXIV Exame de Ordem. 

(...) 

Vamos comentar um pouco sobre a hipótese do município-mãe X município-filho. 

Digamos que Carlos seja Prefeito do Município Alfa. Via de regra, seus parentes estão afetados pela 
inelegibilidade reflexa, concorda? 

Mas, o Município Alfa desmembra parte de seu território formando o Município Beta. Será que os parentes 
de Carlos estarão afetados pela inelegibilidade reflexa caso queiram concorrer aos cargos no território do 
Município Beta? SIMMM!!!! 
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A jurisprudência do STF entende que, caso um município seja desmembrado, o parente do prefeito do 
“município-mãe” estará afetado pela inelegibilidade reflexa quanto ao “município-filho”, não podendo 
candidatar-se à prefeitura deste. 

DIA 07 – 21/06 

DIREITO DO TRABALHO – PRISCILA FERREIRA 

Introdução  

Olá, pessoal.  
Neste momento, já em clima de reta final para a sua prova da OAB, vamos estudar de forma intensa o 
maravilhoso mundo de Priscilinha - rs.  
Vale sempre mencionar que, nesta fase, devemos focar nos pontos de maior incidência para a sua prova da 
OAB.  
Então, neste momento, acomode-se em sua cadeira de estudo, e mãos à obra nos seguintes temas: 

- Relação de Trabalho e Emprego 
- Relações Empregatícias Especiais; 
- Relação de Trabalho;' 
- Figura do Empregado e Empregador; e 
- Contrato de Trabalho.  

Vamos juntos até a aprovação !!! 
Bons estudos,  
Prof.ª Priscila Ferreira.  

Relação de Trabalho e Emprego 

A relação de emprego caracteriza-se por ter a figura do empregado, parte hipossuficiente, e o empregador, 
além dos requisitos caracterizadores dos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: subordinação, habitualidade 
(ou continuidade), onerosidade (ou remuneração), pessoalidade e pessoa física (Macete de memorização 
– SHOPP).  

 
 
A ausência de qualquer um desses requisitos faz com que a relação 
saia do campo da relação de emprego, e passe a ser tão somente 
uma relação de trabalho, que também será tutelada pela justiça 
obreira com o advento da EC nº 45/2004, como se verifica no artigo 
114 da CF.  
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 Nesse sentido, aquele que é tido como empregado deverá ter a sua Carteira de Trabalho (CTPS) 
assinada no prazo de cinco dias úteis, sob pena de pagamento de multa. E, com o advento da 
reforma trabalhista, nos termos do artigo 47 da CLT, a ausência de registro dos empregados faz 
com estes possam ser autuados frente à fiscalização do trabalho. Logo, o empregador que 
mantiver empregado não registrado ficará sujeito a multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) 
por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência.  

Relações Empregatícias Especiais 

Hipersuficiente – Art. 444, parágrafo único, da CLT  

 

Empregada Doméstica – LC nº 150/2015.  

Doméstica: É aquele(a) que presta seus serviços em âmbito familiar e sem qualquer finalidade lucrativa 
por parte do empregador, conforme Lei Complementar nº 150/2015.   

 
o A idade mínima para ser doméstica é de 18 anos com fins de ter anotação na CTPS; 
o Admite-se para doméstica a jornada 12x36, sendo ainda possível indenização dos intervalos para 

repouso e alimentação, quando suprimidos, nos termos do artigo 10 da LC nº 150/2015;  
o Banco de Horas (Acordo Individual): As primeiras 40 horas extras mensais realizadas pelo 

empregado deverão ser pagas como hora extraordinária, e apenas as demais, que ultrapassarem 
a este montante, é que serão incluídas no banco de horas, e compensadas no prazo máximo de 
um ano; 

o O intervalo intrajornada é de, no mínimo, 01 hora e, no máximo, 02 horas, sendo autorizada a 
redução do intervalo para 30 minutos, quando houver acordo escrito entre as partes, não se 
fazendo necessária a existência de negociação coletiva para tal especificidade da relação laboral; 
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o É obrigatória a inclusão do empregado doméstico no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, devendo-se realizar o recolhimento mensal na importância de 8% sob a remuneração. E, em 
substituição ao pagamento da multa de 40% ou 20% sobre os depósitos do FGTS nas hipóteses de 
rescisões imotivadas ou culpa recíproca, o empregado doméstico terá direito a um depósito mensal 
na importância de 3,2% sobre a sua remuneração, destinado a indenizar pela perda do emprego, 
esta sem justa causa ou por culpa do empregador.   

Trabalhador Rural – Lei nº 5.589/73 

o Nos termos da Lei nº 5889/73, considera-se empregador rural, a pessoa física ou jurídica, 
proprietário ou não, que explore atividade agroeconômica, em caráter permanente ou temporário, 
diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. 

o Peculiaridades do Empregado Rural:  
• Aviso Prévio 
URBANO – Aviso Prévio (30D) RURAL – Aviso Prévio (30D) 

Dispensa sem justa causa: redução de 
duas horas diárias ou sete dias 
corridos, conforme artigo 488 da CLT.  

Dispensa sem justa causa: redução de 
um dia por semana. 

 
• Jornada Noturna (Urbano e Rural) 

 

Teletrabalho – Artigo 75-A ao 75-E da CLT  

o Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do 
empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, 
não se constituam como trabalho externo;  

o Quando o empregado laborar na empresa, de forma presencial, e for alterado para o regime de 
teletrabalho, deverá existir uma concordância do empregado, para que se efetue este tipo de 
autorização, ou seja, mútuo consentimento entre as partes. Agora, a alteração do regime de 
teletrabalho para o presencial poderá se fazer de forma unilateral, por decisão do empregador, e 
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devendo apenas existir um prazo de transição mínimo de 15 dias, devendo a mudança ser efetuada 
por meio de aditivo contratual; 

o A jornada de trabalho deste tipo de empregado (serviço por produção ou tarefa) será enquadrada 
no artigo 62, III, da CLT; 

o O artigo 75-D da CLT prevê que a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento 
dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários para a adequada prestação do 
trabalho remoto, assim como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas 
em contrato escrito, ou seja, estipulado pelas partes em comum acordo; 

o Por fim, o artigo 75-E da CLT dispõe que o empregado deve ser instruído de maneira expressa e 
ostensiva acerca das precauções que deverá realizar para fins de evitar doenças e acidentes de 
trabalho, o que não excluirá a responsabilidade do empregador para fins de doença/acidente do 
trabalho.   

Relação de Trabalho  

Trabalhador Autônomo – Artigo 442-B, da CLT  

o A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem 
exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado.  

Figura do Empregado e Empregador 

A figura do empregador deve ser considerada como pessoa física ou jurídica que admite, assalaria, dirige a 
prestação de serviço e assume os riscos de seu empreendimento, não os repassando ao empregado, 
conforme art. 2º, caput da CLT. 

Poderes do Empregador:  

• Regulamento de Empresa (Estipulação)  
o Súmula n. 51, do TST: 

I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, 
só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.  

II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um 
deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. 

• Uso de Uniforme X Higienização – Art. 456-A, da CLT: 

Art. 456-A.  Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, 
sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras 
e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada.             
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Parágrafo único.  A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas 
hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para 
a higienização das vestimentas de uso comum.             

• Revistas Pessoais X Revista Íntima;  
• Fiscalização de e-mail Corporativo;  
• Penalidades:  

o Advertência; 
o Suspensão; e  
o Justa Causa.  

Grupo Econômico 
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Sucessão de Empresas 

 

Sócio Retirante – Art. 10-A, da CLT 

 

 
Bons estudos e muito sucesso,  

       Prof.ª Priscila Ferreira.  

       @profpriscilaferreira 
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DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO – PRISCILA FERREIRA 

Introdução – Aula 01 

Olá, pessoal.  
Neste momento, vamos estudar o maravilhoso mundo de Priscilinha, mas em Processo do Trabalho.  
Teremos duas aulas de Revisão em Processo do Trabalho, logo, vamos tentar priorizar os temas de maior 
cobrança pela banca FGV.  
Assim, vamos abordar os seguintes temas nesta aula:  

o Competência Territorial; 
o Despesas Processuais;  
o Partes e Procuradores;  
o Reclamação Trabalhista. 

Competência Territorial 

Competência (Regra): A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade 
onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido 
contratado noutro local ou no estrangeiro.    

• Exceções:  
o Quando for parte de dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da Junta da 

localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja 
subordinado e, na falta, será competente a Junta da localização em que o empregado tenha 
domicílio ou a localidade mais próxima.  

o A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento estende-se aos dissídios ocorridos 
em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja 
convenção internacional dispondo em contrário.   

o Em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do lugar do 
contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da 
celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços.       

Despesas Processuais 

Custas Processuais 

As custas processuais possuem natureza de taxa, tendo por finalidade ressarcir o Estado pela atividade 
jurisdicional exercida no processo.  
O valor a ser pago pela parte dependerá da fase em que se encontra o processo. 
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Fase de conhecimento 

Na fase de conhecimento, com regulamentação dada pelo art. 789 da CLT, o importe será de 2% sobre o:  

a) Valor da condenação;  
b) Valor do acordo; 
c) Valor da causa;  
d) Valor arbitrado pelo juiz, quando o valor for indeterminado; ou 
e) Valor arbitrado na decisão, ou pelo Presidente do Tribunal, quando tratar-se de dissídio coletivo.  

Com efeito, o valor mínimo a ser arcado pela parte será de R$ 10,64, ao passo que o valor máximo não 
poderá ultrapassar 4 vezes o teto dos benefícios do RGPS (Regime Geral de Previdência Social).  

Fase de execução 

Encontrando-se o processo na fase de execução, a regra é a de que as custas processuais serão definidas a 
partir de valores fixos estampados no art. 789-A da CLT 

Pagamento das custas processuais 

A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais será da parte sucumbente (vencida).  
Neste sentido, vale observar alguns regramentos:  

o Diante de uma sentença total ou parcialmente procedente, as custas processuais serão arcadas 
pela reclamada;  

o Tratando-se de acordo celebrado entre as partes, as custas serão entre elas divididas, cada uma 
pagando metade do valor, salvo se acordarem de forma diversa;  

o Após a reforma trabalhista, que inovou no art. 844, §2º, da CLT, ausente o reclamante em 
audiência, ele deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais decorrentes, ainda que 
beneficiários da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência se deu 
por motivo justificável; 

o Na fase de execução, o responsável pelo pagamento das custas será sempre o executado, e 
deverão ser pagas ao final do processo; 

o As empresas públicas e sociedades de economia mista não possuem isenção no pagamento de 
custas processuais, conforme Súmula nº 170, do TST; 

o Haverá isenção das custas processuais, nas seguintes hipóteses:  
o Beneficiário da Justiça Gratuita;  
o União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações 

públicas que não explorem atividade econômica;  
o Ministério Público do Trabalho; 
o Empresas Brasileiras de Telégrafos; 
o  Hospital das Clínicas de Porto Alegre;  
o Estados estrangeiros, missões diplomáticas e repartições consulares; e 
o Massa falida, consoante a Súmula nº 86 do TST. 
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Outrossim, o momento de recolhimento das custas processuais deve estar diretamente ligado ao 
momento processual, como pode se verificar:  

Fase Processual Momento do Recolhimento 
Fase de conhecimento: quando não 
houver recurso pendente – Art. 789, §1º, 
CLT. 

Depois do trânsito em julgado 

Fase de conhecimento: se existir recurso 
pendente – Art.  789, §1º, CLT. 

No prazo do recurso, de modo que o 
recolhimento será tido como pressuposto 
de admissibilidade recursal. 
Obs.: vale ressaltar o teor da OJ nº 140 da 
SDI-I/TST, a qual prevê que em ocorrendo 
recolhimento das custas processuais ou 
do depósito recursal em montante 
inferior ao legalmente determinado, à 
parte será concedido prazo de 05 dias 
para complementação. Apenas se não o 
fizer após a concessão do prazo, ocorrerá 
deserção recursal. 

Fase de execução 
 

Ao final do processo (pelo executado) 

Honorários Periciais.  

o A responsabilidade pelo pagamento é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, nos 
termos do artigo 790-B da CLT - (*Atenção ao entendimento do STF);  

o A legislação admite o parcelamento dos honorários periciais;  
o O magistrado, porém, não pode exigir depósito prévio (adiantamento de valores) para custeio dos 

honorários periciais. 
o Sendo a indicação do assistente de perito uma faculdade da parte, a ela caberá arcar com os custos 

decorrentes desta contratação, ainda que vencedora no objeto da perícia, nos termos da Súmula nº 
341 do TST. 

Honorários Advocatícios 

Com a Lei nº 132.467/2017, a mera sucumbência será capaz de instituir o direito dos honorários 
advocatícios, ainda que o advogando esteja atuando em causa própria.  
A fixação da porcentagem dos honorários pelo magistrado, entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%, será 
fixado a partir:  

o Do valor que resultar da liquidação da sentença; ou 
o Do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 

causa.       
Ademais, ao fixar os honorários, o juiz deverá se atentar: 
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o Ao grau de zelo do profissional;                      
o Ao lugar de prestação do serviço;  
o A natureza e a importância da causa; e 
o Ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.    

No mais, na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada 
a compensação entre os honorários, conforme artigo 791-A § 3º da CLT. 

Benefício da Justiça Gratuita 

o O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para 
o pagamento das custas do processo.  

o O requerente para fazer jus a tal benefício judiciário deve comprovar que percebe salário igual ou 
inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, que neste 
momento está em R$ 6.101,06.  

o O benefício poderá ser deferido a qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo 
magistrado.  

o Quando o requerimento for realizado em fase recursal, este deverá ser feito no prazo alusivo ao 
recurso, conforme OJ nº 269 da SDI-I/TST, sob pena de deserção do recurso, já que não houve 
requerimento e nem recolhimento das custas processuais, estas caracterizadas como pressuposto 
recursal.  

o Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal, cumpre ao relator fixar 
prazo para que o recorrente efetue o preparo. 

o O deferimento do benefício da justiça gratuita independe de a parte estar assistida pelo sindicato 
da categoria, ou ainda, de advogado particular;  

o O benefício da justiça gratuita não é prerrogativa única e exclusiva do empregado, também 
podendo ser conferido ao empregador.  

Partes e Procuradores  

Capacidade Postulatória e Jus Postulandi 

A capacidade postulatória é definida pela capacidade que a parte possui de postular em juízo.  
O jus postulandi das partes, porém, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, 
não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de 
competência do TST, conforme Súmula nº 425 do TST. 

Representação por advogado 

O advogado poderá, ainda, atuar momentaneamente no processo e sem instrumento de mandato para 
tanto, quando objetivar: 
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o Evitar preclusão, decadência e prescrição; 
o Prática de atos intitulados como urgentes.  

Nesta hipótese, o advogado deverá obrigatoriamente apresentar a procuração no prazo de 05 dias, 
quando na fase recursal e 15 dias nas demais fases, sendo, ainda, prorrogável por igual período, sob 
critério do magistrado.  

Caso o advogado não apresente, no prazo legal, os atos praticados serão reputados ineficazes, nos termos 
da Súmula nº 383, I do TST. 

Há, ainda, a possibilidade de mandato tácito, denominada como “apud acta”, em oposição ao mandato 
expresso, quando o advogado atuará no processo sem mandato para tanto, consoante o art. 791, § 3º, da 
CLT. 

Observem que a mandato tácito é conferido apenas para os poderes de foro geral, não se admitindo a 
prática de atos que exijam poderes especiais, tais como: renunciar, transigir, receber, dar quitação, firmar 
compromisso etc. 

Reclamação Trabalhista 

A Reclamação Trabalhista pode ser proposta de forma escrita ou verbal.  
Quando verbal, será distribuída antes de ser reduzida a termo, e uma vez distribuída caberá ao reclamante, 
salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de 05 dias, ao cartório ou à secretaria, para reduzi-la a 
termo, sob a pena de incorrer em perempção, isto é, de perder pelo prazo de 6 meses o direito de reclamar 
perante a Justiça do Trabalho. 

Ritos Processuais 
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#Procedimento Sumaríssimo 

 

#Rito Ordinário 
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#Testemunhas – Rito Processual  

RITO PROCESSUAL TESTEMUNHAS 
RITO ORDINÁRIO 3 TESTEMUNHAS, para cada parte; 

RITO SUMARÍSSIMO 2 TESTEMUNHAS, para cada parte; 
 

RITO SUMÁRIO 3 TESTEMUNHAS, para cada parte; 
INQUÉRITO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE 

FALTA GRAVE 
6 TESTEMUNHAS, para cada parte. 
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FILOSOFIA DO DIREITO – JEAN VILBERT 

Ciência Política 

Platão, seguindo em boa medida o que ensinava seu mestre (Sócrates), entendia 
que o objetivo das pessoas deveria ser ter uma vida digna (eudaimonia), o que 
significa não prazer, dinheiro, fama, mas virtude: sabedoria, piedade e, 
principalmente, justiça. Essa constatação é a base teórica de um sem número de 
teorias que seriam construídas depois por pensadores de renome (Aristóteles, 
Santo Agostinho, Al-Farabi, São Thomas de Aquino...). 

 

Assim como Platão, Aristóteles acreditava que o propósito do homem é viver uma vida digna (virtuosa) – a 
finalidade social imperativa é capacitar o homem a viver de acordo com as virtudes (o que diferencia o 
homem dos outros animais, além da linguagem, é justamente a capacidade racional, que o permite escolher 
o bom em detrimento do mau). 

Revivendo as ideias platônicas, Agostinho pregou que a meta do Estado deveria ser fazer com o que povo 
vivesse uma vida digna (virtuosa), o que significa viver pelas leis divinas prescritas pela Igreja. 

São Tomás de Aquino tomou como base inicial de seus estudos a obra de Santo Agostinho, que havia 
integrado com sucesso ao cristianismo a noção grega de que o propósito do Estado é o de promover a vida 
digna (virtuosa). O Estado tem o dever de realizar o bem comum – caso não tenha esse firme intento, não 
pode ser considerado como uma forma justa de organização do poder político. 

Maquiavel substituiu os conceitos de certo e errado e de justo e injusto pelas noções práticas de utilidade, 
necessidade, sucesso, perigo e dano. A obra desprende-se dos valores morais e éticos (até então prevalentes 
nos tratados políticos), que por vezes poderiam atrapalhar a caminhada do príncipe – o soberano não pode 
ser limitado pela moralidade, devendo fazer o que for necessário para alcançar seus objetivos. 

A Sociedade 

Segundo Thomas Hobbes, “durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de os 
manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição chamada guerra; e uma GUERRA que é de 
todos os homens contra todos os homens”. Essa situação é terrível. Como podemos vencê-la? Ora, pelo 
CONTRATO. “Um contrato? Só isso?” Só! Hobbes é precursor do contratualismo: o ingresso do homem em 
sociedade civil é um ato de razão, de vontade consciente, ao qual chamou de pacto social. O PACTO SOCIAL 
é composto por duas cláusulas básicas: (1ª) eu entrego minhas armas, desde que os demais também 
entreguem as suas (abdico do direito de violência); (2ª) eu me comprometo a obedecer ao soberano (sua 
autoridade e leis), cujo poder reconheço como absoluto. 
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O estado deve ser absoluto? Você está de brincadeira? Sai fora! É isso que diria (e disse, mas com mais estilo 
e refinamento, claro) John Locke ao ser apresentado às ideias absolutistas. “É inviável imaginar que os 
homens, ao instituir a sociedade, iriam conceder ao legislador um poder arbitrário sobre suas ações, vidas, 
liberdade e posses, pois se assim o fizessem, estariam se colocando em situação muito pior do que no estado 
de natureza, onde ao menos dispunham de liberdade para defender, por sua própria força, seus direitos 
perante as agressões alheias” – o governo autoritário é mais perigoso do que a desordem civil (antes o estado 
de natureza que a subordinação cega). O contrato social, portanto, NÃO é uma renúncia à liberdade em 
troca de paz, mas a substituição de uma liberdade anárquica (de fazer tudo, como se não houvesse amanhã) 
por uma liberdade racional (que respeita o outro), segura, certa e, logo, reforçada.  

Jean-Jacques Rousseau entende que o problema é que contrato social nos moldes originais se torna uma 
armadilha dos ricos contra os pobres, um pacto que preserva a desigualdade. O estado e a sociedade acabam 
atuando como um peso sobre os indivíduos, desigualando-os pela propriedade e, ao mesmo tempo, 
privando-os da liberdade natural. É possível, entretanto, mudar todo esse quadro se as instituições políticas 
e a sociedade forem organizadas de modo eficiente. Se isso for feito, o novo contrato social realizará uma 
correção, suprindo as desigualdades e fazendo com que os homens, desiguais em força ou engenho, tornem-
se iguais por convenção e de direito: “o pacto social estabelece entre os cidadãos uma igualdade tal, que 
eles se obrigam todos debaixo das mesmas condições, e todos devem gozar dos mesmos direitos”: Liberdade 
e igualdade marcham juntas, não em sentidos opostos. 

Norberto Bobbio 

Bobbio declara expressamente que sua obra pode ser considerada uma continuação ou complementação 
do trabalho de Hans Kelsen. 

• Abordagem avalorativa, priorizando-se o aspecto formal e não o material do fenômeno jurídico - 
único caminho para a construção de uma genuína ciência do direito. 

• Definição do direito centrada no aspecto coativo (base empírica). 
• Preponderância da legislação sobre as demais fontes. 
• A norma jurídica como imperativo. 

Bobbio discorda de Kelsen, contudo, que o direito seria uma mera regra formal da conduta humana 
(interessa à ciência jurídica não o que os homens fazem, mas como o fazem). Cita então, o exemplo do 
testamento, que possui imensas formalidades, mas isso não exclui a apreciação do conteúdo, uma vez que 
o testador não pode desrespeitar a legítima dos herdeiros necessários. 

A definição do direito NÃO coincide com a de justiça: a norma fundamental é a base do direito como ele é 
(direito positivo), não como deveria ser (direito justo). O direito, como tal (como é), é expressão dos mais 
fortes, não dos mais justos. 

Ordenamento Jurídico em Bobbio 

Bobbio não vê o ordenamento como um conjunto de regras para o exercício da força (força como objeto), 
mas como um conjunto de regras para organizar a sociedade mediante a força (força como instrumento). 
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Trata-se de compreensão do direito não centrada na norma mas no ordenamento (sistema) - conjunto das 
normas. Não é possível definir o direito a partir da norma considerada isoladamente. Por quê? Porque o 
normativismo (foco na norma) não resolve satisfatoriamente a questão da completude do ordenamento 
jurídico e das antinomias. 

A complexidade de um ordenamento jurídico deriva do fato de que a necessidade de regras de conduta 
numa sociedade é tão grande que não existe nenhum poder (ou órgão) em condições de satisfazê-la sozinho. 

O ordenamento jurídico, além de regular comportamentos, precisa regular o modo pelo qual se devem 
produzir as regras – a própria produção normativa. Fontes do direito são os fatos ou atos dos quais o 
ordenamento jurídico extrai a produção de normas jurídicas – fontes são a origem das normas. 

Fontes: 

• Diretas: criadas pelo poder originário (autoridade máxima do poder supremo). 
• Indiretas: recepcionadas (reconhecidas) ou delegadas. 

O ordenamento jurídico é um sistema, portanto, totalidade ordenada. Logo, NÃO podem coexistir nele 
normas incompatíveis. Se houver normas incompatíveis, uma ou ambas devem ser eliminadas. Antinomia: 
normas incompatíveis entre si dentro de um sistema jurídico. 

Espécies de Antinomia: 

 Contrariedade: uma norma ordena fazer o que outra proíbe fazer. 

 Contraditoriedade¹: uma norma ordena fazer que outra permite não fazer. 

 Contraditoriedade²: uma norma proíbe fazer o que outra autoriza fazer. 

Antinomias Impróprias: 

 Princípio: inspiração em valores contrapostos (propriedade privada e função social; liberdade e 
segurança). 

 Avaliação: delito menor punido com pena maior do que delito mais grave. 

 Teleológicas: oposição entre o fim almejado e o meio adotado pela norma. 

A existência de antinomias no ordenamento jurídico é um defeito que o intérprete precisa tentar consertar 
(se é que temos um sistema)!  

Há dois tipos de espaços jurídicos: (A) cheio: âmbito da atividade humana regulado por normas jurídicas 
(esfera do juridicamente relevante). (B) vazio: parte da vida humana não regulada pelo direito. 

Espaço jurídicos vazios podem gerar lacunas, as quais podem ser classificadas em: (A) Próprias vs. 
impróprias: próprias são aquelas que ocorrem no interior do sistema normativo. Impróprias são as 
ideológicas, que são aquelas que surgem a partir da comparação do sistema real com um sistema ideal. (B) 
Subjetivas vs. objetivas: subjetivas são culpa do legislador; objetivas são culpa da passagem do tempo 
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(envelhecimento das normas). (C) Praeter legem vs. Intra legem: leis muito específicas vs. normas muito 
gerais. 

Norma Jurídica para Bobbio 

Mandamento cuja execução é garantida por uma sanção externa e institucionalizada. A norma jurídica é 
definida a partir do ordenamento: não existem ordenamentos porque há normas jurídicas, mas há normas 
jurídicas porque há ordenamento.  

As normas de um ordenamento NÃO estão todas em um mesmo plano. Há normas superiores e normas 
inferiores, sendo que as inferiores dependem das superiores: HIERARQUIA NORMATIVA PIRAMIDAL. 

A norma fundamental não é expressa, nem posto, mas pressuposta – ela autoriza o poder constituinte a 
criar normas para toda a coletividade (critério de validade das normas). 

Classificação das normas: 

 Positivas ou negativas: impõem deveres ou proibições. 

 Gerais (abstratas) e individuais (concretas): decisões judiciais e contratos (normas negociais) são 
espécie de norma jurídica. 

 Categóricas ou hipotéticas: normas categóricas são dos sistemas morais. O direito é formado por 
normas hipotéticas. 

Utilitarismo 

O utilitarismo pode ser classificado como uma doutrina filosófica, jurídica, ética, política e econômica que se 
opõe notadamente às teorias contratualistas (de Hobbes, Locke, Rousseau), traçando ao menos três críticas: 
(1) a existência histórica de um contrato social é questionável e de difícil prova; (2) ainda que se provasse a 
existência de tal contrato, há pouca ou nenhuma razão para o cumprimento dos compromissos assumidos; 
(3) os direitos individuais extraídos do contrato conduzem ao individualismo e ao egoísmo. 

Mas que complicado! Se não há contrato, não há imperativo categórico, não há direitos individuais, não há 
obrigações sociais certas, como devemos dirigir nossas ações? O que é que, afinal, rege a sociedade? Para 
os utilitaristas, a resposta é simples: as pessoas possuem dois senhores: o prazer e a dor. Buscamos evitar a 
dor e ter prazer. 

Estabelece-se, assim, o critério ou princípio da utilidade, que busca dar a problemas de justiça uma solução 
capaz de trazer um resultado positivo para o maior número de pessoas possível (maximização do bem-
estar), raciocínio que pode (e deve) ser utilizado tanto em decisões individuais quanto sociais – base para as 
escolhas que norteiam o ordenamento jurídico e orientam a autoridade estatal na implementação de 
políticas públicas (sempre voltadas à maximização da felicidade coletiva). 

JUSTIÇA é a maximização das possibilidades de se alcançar a felicidade: “bem maior para a maioria”. Trata-
se de evolução (aperfeiçoamento) da ideia hedonista apresentada pelos epicuristas 
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A justiça utilitária é a ordenação da sociedade de forma que suas instituições mais importantes sejam 
planejadas de modo a conseguir o maior saldo líquido de satisfação – a partir da soma das participações 
individuais de todos os seus membros (Henry Sidgwick). Há justiça se a maioria da sociedade possui bem-
estar, mesmo que em detrimento do mal causado para uma minoria (balanço geral da utilidade). 

DIREITO PENAL – CRISTIANO RODRIGUES 

Amigos, podemos iniciar agora nosso próximo assunto, qual seja, o Iter Criminis e seus Institutos 
Defensivos, o tema deste capítulo está entre os mais importantes para nós, pois, todos, absolutamente 
todos, os diversos institutos que iremos analisar aqui já foram objeto de questões no exame de ordem! 

Além disso, aqui inauguramos o estudo do crime, e de sua realização, o que evidentemente é de 
fundamental importância na nossa matéria e para nossa prova. 

No estudo que faremos a seguir vocês vão conhecer todos os principais pontos relacionados a realização do 
crime doloso e, por isso, podemos afirmar que de certa forma já estamos dentro daquilo que se chama Teoria 
do Crime em sentido amplo.  

Mas fiquem atentos, pois, ainda não se trata da Teoria do Crime propriamente dita (em sentido estrito), que 
analisa o conceito analítico de crime e seus elementos integrantes, e pode ser considerada o coração do 
nosso Direito Penal! 

Conceito 

Vamos lá!!! 

Como disse a vocês, esse é um dos temas mais cobrados na nossa prova, e envolve diversos institutos muito 
famosos, que vemos toda hora em questões, tanto de 1ª fase como na nossa 2ª fase Penal, sendo que, com 
um estudo cuidadoso e alguns macetes, que vamos ver juntos nessa aula, vai ficar bem fácil de resolvermos 
as questões e detonar quando este assunto aparecer na nossa prova. 

O Iter Criminis nada mais é do que o estudo 4 etapas de realização do crime doloso, o que obviamente é de 
grande importância para nossa prova, algumas destas etapas são obrigatórias, outras facultativas, podendo 
ou não aparecer no caso concreto, são elas:  
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1ª Cogitação: Significa pensar, imaginar, elaborar mentalmente a prática de algo. Sendo uma etapa psíquica, 
que não afeta bem jurídico alheio, é absolutamente impunível, em face do princípio da lesividade.  

2ª Preparação ou atos preparatórios: É etapa concreta, no mundo fático, que visa propiciar, preparar, 
instrumentalizar a realização do crime. Porém, por não ultrapassar a esfera do próprio agente é, via de regra, 
também impunível. 

 

Há exceções em que o legislador opta por criminalizar autonomamente atos que seriam 
de mera preparação impunível, fazendo que esses atos passem a configurar crimes de 
forma autônoma (ex.: arts. 288 e 291 do CP, Lei 13.260/16 - Terrorismo). 

3ª Atos executórios ou execução: ocorrem quando o agente dá início à realização do crime, passando a 
interferir na esfera do bem jurídico alheio e permitindo a intervenção do direito penal, o que ocorre ao 
menos através da tentativa (art. 14, II e parágrafo único, do CP).  

Não podemos deixar de ressaltar que de acordo com a maioria da doutrina, nosso ordenamento adotou o 
critério objetivo individual para delimitar o início de execução, e possibilitar a intervenção penal, punindo o 
crime. 

Para vocês entenderam a relevância desse critério, percebam que, para ele, os atos executórios começam 
no momento imediatamente anterior à concreta realização do verbo núcleo do tipo penal, quando o agente 
começa a se mover, manifestando seu plano criminoso (dolo), passando assim a interferir na esfera do bem 
jurídico alheio. 

Cogitação

Preparação

Execução

Consumação
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Por isso, afirmamos que, o Direito Penal só pode intervir, criminalizando condutas, a partir da delimitação 
do início dos atos de execução, e isso ocorrerá através de um importante instituto que todos vocês 
conhecem... a famosa TENTATIVA!!! 

4ª Consumação: Vejam que esta etapa ocorre quando o crime está completo, ou seja, quando o agente 
realiza tudo aquilo que o tipo penal proibiu, lesionando o bem jurídico tutelado pela norma, e precisamos 
perceber que isso pode ocorrer de 3 formas:  

a) Com a concreta produção, materialização do resultado previsto no mundo fático (crimes materiais – ex.: 
art. 121 do CP – homicídio com o resultado morte);  

b) Com a completa realização da conduta formalmente proibida, independentemente da produção do 
resultado previsto (crimes formais – ex.: extorsão mediante sequestro; art. 159 do CP – não há necessidade 
de obter a vantagem do resgate); 

c) Com a completa realização da mera conduta proibida, já que não há sequer previsão de resultados (crimes 
de mera conduta – ex:. arts. 135 e 330 do CP).  

Tentativa (Art. 14, II e parágrafo único, do CP) 

Como vocês já puderam perceber, a tentativa nada mais é do que um iter criminis que não se concluiu, e 
ocorre quando o agente inicia a execução, mas não chega à consumação por motivos alheios à sua vontade, 
gerando assim um crime incompleto, que por isso terá sua pena diminuída de 1/3 a 2/3.  

Para ilustrar o que estamos falando vamos analisar juntos o Art. 14 do CP: 

Diz-se o crime:  

[...] 

II – tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à 
vontade do agente.  

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena 
correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.  

Quanto a sua natureza jurídica, a tentativa é considerada uma norma de extensão, pois 
permite se tipificar a conduta tentada nas bases do crime consumado previsto, para ter 
sua pena diminuída posteriormente, por isso trata-se de uma norma de adequação típica 
indireta, ou por subordinação mediata, sendo, na prática, uma causa de diminuição de 
pena. 
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ÉTICA PROFISSIONAL – PRISCILA SILVEIRA 

Olá, queridos alunos e queridas alunas. 

Tudo bem com vocês? Nesses momentos finais da preparação para a prova da OAB, vamos trabalhar nessa 
aula dois temas importantes, quais sejam: Órgãos da OAB e Eleições. 

Vamos com tudo que falta pouco para vocês pegarem a VERMELHONA!  

Bora que dá!!! 

Prof. Priscila Silveira 

DA PUBLICIDADE PROFISSIONAL 

A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e 
sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. 

Os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no 
artigo anterior, sendo vedados: 

- a veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão; 

- o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade; 

- as inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público; 

- a divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos 
entre uns e outras; 

- o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, 
acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas 
de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência a e-mail; 

- a utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade, com o 
intuito de captação de clientela. 

Parágrafo único. Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia, é permitida a 
utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes 
previstas no artigo 39. 

⇒ As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio 
deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover, dessa forma, captação de 
clientela. 

É vedado ao advogado: 

- responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica, nos meios de comunicação social; 

- debater, em qualquer meio de comunicação, causa sob o patrocínio de outro advogado; 

- abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega; 
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- divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas; 

- insinuar-se para reportagens e declarações públicas. 

• NÃO ESQUEÇA: O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, 
de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio, 
para manifestação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e 
instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre 
métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. 

Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de 
tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com o sentido de promoção pessoal ou 
profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. 

Na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório de que se utilizar, o 
advogado fará constar seu nome ou o da sociedade de advogados, o número ou os números de inscrição na 
OAB. 

Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas 
à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte, e as especialidades a que se 
dedicar, o endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR code, logotipo e a fotografia do escritório, o horário 
de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. 

É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como 
menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, 
salvo o de professor universitário. 

PROVIMENTO 205/2021 

É permitido o marketing jurídico, desde que exercido de forma compatível com os preceitos éticos e 
respeitadas as limitações impostas pelo Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e 
Disciplina e por este Provimento. 

As informações veiculadas deverão ser objetivas e verdadeiras e são de exclusiva responsabilidade das 
pessoas físicas identificadas e, quando envolver pessoa jurídica, dos sócios administradores da sociedade de 
advocacia que responderão pelos excessos perante a Ordem dos Advogados do Brasil, sem excluir a 
participação de outros inscritos que para ela tenham concorrido. 

⇒ Sempre que solicitado pelos órgãos competentes para a fiscalização da Ordem dos Advogados do 
Brasil, as pessoas indicadas no parágrafo anterior deverão comprovar a veracidade das informações 
veiculadas, sob pena de incidir na infração disciplinar prevista no art. 34, inciso XVI, do Estatuto da 
Advocacia e da OAB, entre outras eventualmente apuradas. 

A publicidade profissional deve ter caráter meramente informativo e primar pela discrição e sobriedade, não 
podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão, sendo vedadas as seguintes 
condutas: 

- referência, direta ou indireta, a valores de honorários, forma de pagamento, gratuidade ou descontos e 
reduções de preços como forma de captação de clientes; 

- divulgação de informações que possam induzir a erro ou causar dano a clientes, a outros(as) advogados(as) 
ou à sociedade; 
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- anúncio de especialidades para as quais não possua título certificado ou notória especialização, nos termos 
do parágrafo único do art. 3º-A do Estatuto da Advocacia; 

- utilização de orações ou expressões persuasivas, de autoengrandecimento ou de comparação; 

- distribuição de brindes, cartões de visita, material impresso e digital, apresentações dos serviços ou afins 
de maneira indiscriminada em locais públicos, presenciais ou virtuais, salvo em eventos de interesse jurídico. 

CUIDADO: No marketing de conteúdos jurídicos poderá ser utilizada a publicidade ativa ou passiva, desde 
que não esteja incutida a mercantilização, a captação de clientela ou o emprego excessivo de recursos 
financeiros, sendo admitida a utilização de anúncios, pagos ou não, nos meios de comunicação, exceto nos 
meios vedados pelo art. 40 do Código de Ética e Disciplina e desde que respeitados os limites impostos pelo 
inciso V do mesmo artigo e pelo Anexo Único deste provimento. 

 Admite-se, na publicidade de conteúdos jurídicos, a identificação profissional com qualificação e 
títulos, desde que verdadeiros e comprováveis quando solicitados pela Ordem dos Advogados do 
Brasil, bem como com a indicação da sociedade da qual faz parte. 

Na divulgação de imagem, vídeo ou áudio contendo atuação profissional, inclusive em audiências e 
sustentações orais, em processos judiciais ou administrativos, não alcançados por segredo de justiça, serão 
respeitados o sigilo e a dignidade profissional e vedada a referência ou menção a decisões judiciais e 
resultados de qualquer natureza obtidos em procedimentos que patrocina ou participa de alguma forma, 
ressalvada a hipótese de manifestação espontânea em caso coberto pela mídia. 

Para os fins do previsto no inciso V do art. 40 do Código de Ética e Disciplina, equiparam-se ao e-mail, todos 
os dados de contato e meios de comunicação do escritório ou advogado(a), inclusive os endereços dos sites, 
das redes sociais e os aplicativos de mensagens instantâneas, podendo também constar o logotipo, desde 
que em caráter informativo, respeitados os critérios de sobriedade e discrição. 

A publicidade profissional permite a utilização de anúncios, pagos ou não, nos meios de comunicação não 
vedados pelo art. 40 do Código de Ética e Disciplina. 

ATENÇÃO: É vedado o pagamento, patrocínio ou efetivação de qualquer outra despesa para viabilizar 
aparição em rankings, prêmios ou qualquer tipo de recebimento de honrarias em eventos ou publicações, 
em qualquer mídia, que vise destacar ou eleger profissionais como detentores de destaque. 

É permitida a utilização de logomarca e imagens, inclusive fotos dos(as) advogados(as) e do escritório, assim 
como a identidade visual nos meios de comunicação profissional, sendo vedada a utilização de logomarca e 
símbolos oficiais da Ordem dos Advogados do Brasil. 

É permitida a participação do advogado ou da advogada em vídeos ao vivo ou gravados, na internet ou nas 
redes sociais, assim como em debates e palestras virtuais, desde que observadas as regras dos arts. 42 e 43 
do CED, sendo vedada a utilização de casos concretos ou apresentação de resultados. 

Fica vedada, na publicidade ativa, qualquer informação relativa às dimensões, qualidades ou estrutura 
física do escritório, assim como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para 
oferta de atuação profissional. 

Fica vedada em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como 
uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo, bem como a menção à promessa de resultados 
ou a utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. 

Não é permitido vincular os serviços advocatícios com outras atividades ou divulgação conjunta de tais 
atividades, salvo a de magistério, ainda que complementares ou afins. 
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Não caracteriza infração ético-disciplinar o exercício da advocacia em locais compartilhados (coworking), 
sendo vedada a divulgação da atividade de advocacia em conjunto com qualquer outra atividade ou empresa 
que compartilhem o mesmo espaço, ressalvada a possibilidade de afixação de placa indicativa no espaço 
físico em que se desenvolve a advocacia e a veiculação da informação de que a atividade profissional é 
desenvolvida em local de coworking. 

As Seccionais poderão conceder poderes coercitivos à respectiva Comissão de Fiscalização, permitindo a 
expedição de notificações com a finalidade de dar efetividade às disposições deste provimento. 

 

Bons estudos! 

Abraços,  

Prof. Priscila Silveira 

DIREITO TRIBUTÁRIO – RODRIGO MARTINS 

Olá, pessoal!  
Estamos na reta final da tua preparação para a prova da OAB.  
Por isso iremos focar, neste momento, nos pontos de maior incidência em nossa matéria.  
Bons estudos e uma excelente prova a todos!  
Um abraço do 
Prof.ª Rodrigo Martins.  

Princípios de Direito Tributário 

As diferentes pessoas políticas receberam competências tributárias, que lhes foram outorgadas pela 
Constituição Federal de 1988.  

Contudo, essas competências tributárias não são exercidas livremente: há limites traçados pela própria 
Constituição Federal. Esses limites aparecem na forma de Princípios Jurídicos da Tributação e na forma de 
Imunidades Tributárias. 

Estudaremos, neste momento, os principais (não todos) Princípios Gerais de Direito Tributário. 

Princípio da Estrita Legalidade 

De acordo com o princípio da legalidade (ou estrita legalidade), nenhum tributo pode ser instituído e nem 
aumentado senão por meio de lei em sentido estrito: 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
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(...). 

Ocorre, porém, que a exigência de lei em sentido estrito vai muito além da instituição ou aumento de tributo, 
pois o CTN exige lei, ainda, para diversas outras finalidades no âmbito do direito tributário, como, por 
exemplo, a instituição de parcelamento, a concessão de isenção etc.: 

CTN: Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 
57 e 65; 

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no 
inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo; 

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos 
artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, 
ou para outras infrações nela definidas; 

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa 
ou redução de penalidades. 

(...). 

Atenção: como os emolumentos cartorários (judiciais e também extrajudiciais) são 
tributos, o STF decidiu que a instituição dos emolumentos cartorários pelo Tribunal de 
Justiça afronta o princípio da reserva legal, pois somente a lei pode criar, majorar ou 
reduzir os valores das taxas judiciárias (ADI 1.709). 

Atenção novamente: as “anuidades” devidas aos Conselhos de Classe (CRM, CRF, CREA 
etc.) também são tributos (contribuições federais no interesse de categoria profissional, 
previstas no caput do art. 149 da CF/88), razão pela qual também se submetem ao regime 
jurídico tributário (RE 704.292).   

Pois bem. De acordo com o § 2º do artigo 97 do CTN, a simples atualização do valor monetário da respectiva 
base de cálculo não constitui majoração de tributo: 

CTN: Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

(...) 

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, 
a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. 

Dessa forma, a simples atualização do valor monetário da base de cálculo (isto é, aplicação de índice de 
correção inflacionária, como o IGMP, o IPCA etc. (o índice é escolhido pelo ente tributante por meio de sua 
legislação) pode ser feita por norma infralegal, como um decreto. 
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No caso do IPTU há, inclusive, uma Súmula do STJ a respeito:  

Súmula 160: É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual 
superior ao índice oficial de correção monetária. 

Exceções ao princípio da legalidade quanto à majoração de determinados tributos 

O próprio texto constitucional estipulou exceções à legalidade estrita quanto à majoração (somente 
majoração), por meio de lei, de determinados tributos. Essas exceções foram estipuladas nos artigos 153, § 
1º e 177, § 4º, inciso I, alínea “b”, da CF/88:  

CF/88: Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

I – importação de produtos estrangeiros; 

II – exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 

(...) 

IV – produtos industrializados; 

V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; 

(...) 

§ 1º - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos 
em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V. 

(...). 

CF/88: Art. 177. Constituem monopólio da União: 

(...) 

§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às 
atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e 
seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos: 

I – a alíquota da contribuição poderá ser: 

(...) 

b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto 
no art. 150, III, b; 

(...).  

Vejam bem: em cumprimento ao Princípio da Estrita Legalidade (art. 150, I, da CF/88), todos esses tributos 
descritos no art. 153, § 1º e no art. 177, § 4º, inciso I, alínea “b”, da CF/88, devem necessariamente ser 
“instituídos”, ou seja, “criados” por meio de lei (essa é a regra, sem exceções).  

Ocorre que a lei que os instituir deverá estabelecer as alíquotas máximas e mínimas que servirão de 
parâmetro para o Chefe do Poder Executivo.  
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Com base nesses parâmetros o Chefe do Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir a alíquota dos 
referidos por meio de Decreto.  

Princípio da Legalidade Tributária e Lei Complementar 

Os tributos devem ser instituídos, em regra, por meio de lei ordinária (veículo introdutor de normas). 

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

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

 Empréstimo compulsório (art. 148 da CF);  
 Imposto sobre grandes fortunas (art. 153, VII, da CF);  
 Imposto residual (art. 154, I, da CF);  
 Novas contribuições sociais, também chamadas de contribuições residuais (art. 195, § 4º, da CF). 

Princípio da Legalidade Tributária e Medida Provisória 

De acordo com o art. 62 da CF/88:  

CF/88: Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar 
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso 
Nacional.    

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:  

I - relativa a: 

(...) 

III - reservada a lei complementar;  

(...) 

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os 
previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro 
seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.  

(...). 

Portanto, de acordo com a atual redação dada ao art. 62 da CF/88, prevalece a tese de que a instituição ou 
majoração de tributos por meio de Medida Provisória não afronta o Princípio da Legalidade Tributária.  

Atenção: muito embora o referido dispositivo se refira, na literalidade, a “impostos”, o 
STF já reconheceu que Medida Provisória pode instituir, em verdade, “tributos”, dentro 
dos limites traçados pelo referido artigo. Portanto, onde está escrito “impostos”, leia-se 
“tributos”.  
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Contudo, é possível identificar que a Constituição federal impõe alguns critérios e restrições. De fato, por 
força do dispositivo constitucional em questão, somente as matérias tributárias que podem ser disciplinadas 
por Lei Ordinária (Lei em Sentido Estrito) podem ser disciplinadas, também, por Medida Provisória, inclusive 
e especialmente a instituição e aumento de tributos (incluindo, assim, as isenções, anistias, remissões, 
penalidades etc.).  

Porém, atenção: por força do § 1º, inciso III, do art. 62 em questão, aquelas matérias para 
as quais o constituinte exige Lei Complementar não podem ser disciplinadas por Medida 
Provisória. 

Logo, a Medida Provisória pode, sim, instituir ou majorar tributos (além de poder disciplinar aquelas outras 
matérias não reservadas à Lei Complementar), mas não pode regular, por expressa vedação constitucional, 
aquelas matérias que exigem Lei Complementar, como, por exemplo, a instituição de Empréstimo 
Compulsório (art. 148 da CF/88) ou estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146 
da CF/88).   

Pois bem. Para os demais tributos cuja instituição ou aumento são permitidos por Medida Provisória, o § 2º 
do artigo 62 em questão exige que a medida que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os 
previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produza efeitos no exercício financeiro seguinte se houver 
sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.  

Princípio da Anterioridade 

O Princípio da Anterioridade se divide em Princípio da Anterioridade Anual (ou de Exercício) e Princípio da 
Anterioridade Nonagesimal (ou Noventena). Vejamos:  

Princípio da Anterioridade Anual ou de Exercício 

De acordo com esse princípio, é vedada a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja 
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou: 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

III - cobrar tributos: 

(...) 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou; 

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

Princípio da Anterioridade Nonagesimal (ou da Noventena) 

Esse princípio encontra previsão no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da CF/88:  

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

III - cobrar tributos: 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;  

(...). 

Muita atenção: considerando que há meses com 28, 29, 30 ou 31 dias, é preciso considerar 
– sempre – que 90 (noventa) dias não é igual a 3 (três) meses! 

Portanto, por imposição constitucional, há a necessidade de obediência cumulativa aos 2 (dois) princípios:  

 Ao Princípio da Anterioridade de Exercício: segundo o qual é vedada a cobrança de tributos no 
mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; e 

 Ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal: segundo o qual é vedada a cobrança de tributos 
antes de decorridos 90 (noventa) dias corridos da data em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou.  

Exceções aos Princípios da Anterioridade de Exercício e da Anterioridade Nonagesimal (ou 
Noventena) 

Essas exceções estão espalhadas no texto da CF/88. 

Atenção: é de extremíssima importância dominar essas exceções, pois são 
frequentemente “cobradas” nas provas do Exame de Ordem elaboradas pela FGV!  

Para facilitar o nosso estudo, as separamos em exceções ao Princípio da Anterioridade de Exercício e 
exceções ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal.  

Exceções ao Princípio da Anterioridade de Exercício (ou Anual) 

São exceções ao Princípio da Anterioridade de Exercício ou Anual:  
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 Os empréstimos compulsórios destinados a atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência (exceção prevista na 1ª parte do § 1º do 
art. 150 da CF/88).    

 Os impostos sobre a importação de produtos estrangeiros, sobre a exportação, para o exterior, 
de produtos nacionais ou nacionalizados, sobre produtos industrializados e sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (exceção prevista na 1ª 
parte do § 1º do art. 150 da CF/88).    

 Os impostos extraordinários criados na iminência ou no caso de guerra externa (exceção prevista 
na 1ª parte do § 1º do art. 150 da CF/88).    

 As contribuições sociais para a seguridade social (exceção prevista no § 6º do art. 195 da CF/88).    
 O aumento e a redução das alíquotas do ICMS especificamente sobre combustíveis e lubrificantes 

(exceção prevista no art. 155, § 4º, inciso IV, alínea “c”, CF/88).    
 O aumento e a redução das alíquotas da contribuição de intervenção no domínio econômico 

especificamente relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus 
derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível - CIDE-Combustíveis (exceção 
prevista no artigo 177, § 4º, inciso I, da CF/88).    

 A lei que altera somente a data de vencimento do tributo (exceção prevista na Súmula Vinculante 
nº 50).    

Exceções aos Princípios da Anterioridade Nonagesimal (ou Noventena) 

São exceções ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal ou Noventena:  

 Os empréstimos compulsórios destinados a atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência (exceção prevista na 2ª parte do § 1º do 
art. 150 da CF/88).    

 Os impostos sobre importação de produtos estrangeiros, sobre a exportação, para o exterior, de 
produtos nacionais ou nacionalizados, sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre 
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (exceção 
prevista na 3ª parte do § 1º do art. 150 da CF/88).    

 Os impostos extraordinários criados na iminência ou no caso de guerra externa (exceção prevista 
na 2ª parte do § 1º do art. 150 da CF/88).    

 A fixação da base de cálculo do IPVA (exceção prevista na 2ª parte do § 1º do art. 150 da CF/88).    
 A fixação da base calculada do IPTU (exceção prevista na 2ª parte do § 1º do art. 150 da CF/88).    
 A lei que altera somente a data de vencimento do tributo (exceção prevista na Súmula Vinculante 

nº 50).   
  

Princípio da Irretroatividade 

O Princípio da Irretroatividade das Leis é um princípio geral de direito previsto no caput do artigo 6º da LINDB 
e que encontra, no Direito Tributário, positivação específica no artigo 150, inciso III, alínea “a”, da CF/88: 
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CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

III - cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver 
instituído ou aumentado; 

(...). 

Desse princípio decorre a importantíssima regra de que, no Direito Tributário, aplica-se a lei vigente no 
momento da ocorrência do fato gerador, conforme disposto no artigo 105 do CTN: 

CTN: Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros 
e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja 
completa nos termos do artigo 116. 

Portanto, se a lei instituidora ou majoradora de tributo eleger fatos geradores do passado para querer incidir, 
será considerada inconstitucional, por ferir o Princípio da Irretroatividade da Lei. 

Mitigações ao Princípio da Irretroatividade da lei tributária 

A irretroatividade da lei tributária é a regra, havendo, contudo, exceções previstas no art. 106 do CTN: 

CTN: Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de 
penalidade à infração dos dispositivos interpretados; 

II - Tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

a) quando deixe de defini-lo como infração; 

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, 
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de 
tributo; 

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo 
da sua prática. 

O inciso I permite a retroatividade dos efeitos da lei expressamente interpretativa, excluída, porém, a 
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. 

O inciso II estipula, por sua vez, o Princípio da Retroatividade da Lei Mais Benéfica ou da Retroatividade da 
Lei Mais Benigna. Essa retroatividade alcança somente e tão a lei que disciplina as infrações 
administrativas. Essa retroatividade não alcança os crimes tributários, isto é, os fatos tipificados pelo Direito 
Penal.  
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Atenção: por força do princípio da irretroatividade, a lei que institui ou aumenta o tributo 
não pode – de modo algum – ter efeitos retroativos. Aplica-se, quanto ao tributo, a lei 
vigente no momento da ocorrência do fato gerador. A que pode retroagir é a lei mais 
benigna que disciplina as infrações.  

Por fim, de acordo com o inciso II do art. 106 do CTN acima transcrito, há exigência de que o “ato não esteja 
definitivamente julgado” para fins de aplicação da lei mais benigna, ou seja, se o “ato estiver definitivamente 
julgado”, o instituto da retroatividade da lei mais benigna não tem aplicabilidade. Pois bem: que ato é esse? 
É o Auto de Infração e Aplicação de Multa – AIIM. Se ainda não aplicado (lavrado), tem aplicação o instituto 
da lei mais benigna. Paralelamente, mesmo que já tenha sido lavrado, também terá aplicação a referida 
retroatividade, desde que tenha sido tempestivamente questionado em processo administrativo e que ainda 
não tenha sido proferida decisão definitiva (ou seja, o ato de aplicação da penalidade ainda não está 
definitivamente julgado). 

Princípio da Uniformidade Geográfica dos Tributos  

Esse princípio está positivado no art. 151, inciso I, da CF/88: 

CF/88: Art. 151. É vedado à União: 

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique 
distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em 
detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover 
o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País; 

(...). 

Assim, de acordo com o dispositivo, em questão, é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme 
em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito 
Federal ou a Município. 

Atenção: apesar de referir-se somente à União, pelo Princípio da Simetria tem-se que o 
princípio em questão também se aplica aos Estados, Municípios e Distrito Federal.  

Pois bem. Observa-se que o dispositivo possui uma ressalva expressa para os incentivos regionais, desde que 
destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre diferentes regiões. Como 
situações desiguais não podem ser tratadas igualmente, essa previsão configura, pois, um desdobramento 
do Princípio da Igualdade. 

Um exemplo da exceção em nível federal é a criação da Zona Franca de Manaus, onde 
são dados incentivos (redução) de tributos federais (não dados para as empresas 
situadas em outras localidades do país) com o intuito de promover o desenvolvimento 
da região.  
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Da mesma forma, é o instituto de que podem se valer alguns Estados e Municípios para promoverem o 
desenvolvimento de determinadas regiões de seus territórios.  

Princípio da Vedação ao Confisco 

Este princípio se encontra positivado no artigo 150, inciso IV, da CF/88: 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 

(...). 

De acordo com esse princípio, é vedada a utilização de tributo com efeito de confisco. O objetivo do 
constituinte foi proteger o constitucionalmente consagrado direto de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88).  

O Princípio da Vedação ao Confisco e a questão de sua aplicação às multas tributárias 

Sempre houve uma grande discussão na doutrina – que se refletia na jurisprudência – sobre a aplicação do 
Princípio da Vedação ao Confisco às multas tributárias, havendo defensores de sua aplicação e defensores 
de sua não aplicação. 

Atenção: o STF decidiu, em regime de Repercussão Geral, que as multas tributárias se 
submetem SIM ao referido Princípio da Vedação ao Confisco. 

No que tange aos tributos, não existe um parâmetro objetivo quanto à caracterização de confisco 
tributário (por exemplo, 10%, 20% etc.), de modo que a análise é feita caso a caso. 

Diferentemente, ao decidir que as multas tributárias também se submetem ao referido princípio, o STF 
fixou os seguintes limites objetivos às multas tributárias:  

 Quando moratória: de até 20% do valor do tributo; e 
 Quando punitiva: de até 100% do valor do tributo.  

Acaso uma multa tributária venha a superar esses limites, será considerada inconstitucional por afronta 
ao princípio em estudo.  

Bons estudos de reta final e muito sucesso na prova,  
        

Um forte abraço do  
Prof.º Rodrigo Martins. 
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DIA 08 – 22/06 

DIREITO ADMINISTRATIVO – IGOR MACIEL 

Organização da Administração Pública 

Para executar sua atividade administrativa de forma plena, o Estado divide sua atuação em unidades de 
poder menores e mais especializadas. Diferentemente do que ocorrer na centralização, onde a 
Administração atua diretamente na execução de políticas públicas, a subdivisão poderá operar-se através 
dos institutos da desconcentração ou da descentralização.  

Na desconcentração, com base em seu poder hierárquico, o Estado subdivide-se internamente distribuindo 
o poder dentro da mesma pessoa jurídica, através da criação de órgãos públicos. Estes não possuem 
personalidade jurídica própria e estão diretamente subordinados à autoridade superior. 

Já na descentralização, a administração pública atua através da criação de entidades que possuem 
personalidade jurídica própria, deslocando a competência de atuação para uma nova pessoa, em um vínculo 
desprovido de hierarquia e subordinação. 

  

 

Administração Direta 

A Administração Direta nada mais é do que a própria atuação da administração pública diretamente ou 
através de seus órgãos. Os entes que compõem a Administração Direta, portanto, estão sujeitos a 
prerrogativas de direito público, uma vez que – sem exceção – são consideradas pessoas jurídicas de direito 
público.  

Assim, a estes entes aplicam-se as seguintes regras: 

a) seus servidores são servidores públicos e submetem-se a concurso público; 

b) seus atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; 

c) gozam de privilégios tributários; 

DesCOncentração Cria Órgãos
SEM 

personalidade 
jurídica

DesCEntralização Cria Entidades
COM 

personalidade 
jurídica
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d) seus bens são bens públicos e, portanto, impenhoráveis; 

e) seus créditos são pagos através de precatórios; 

Administração Indireta 

A Administração Indireta é caracterizada pelo conjunto de pessoas jurídicas, sem autonomia política, que 
exercem de forma descentralizada determinadas atividades administrativas. Nesta atuação, as entidades – 
com personalidade jurídica - que compõem a Administração Indireta são: 

Autarquias; 

Empresas Públicas; 

Sociedades de Economia Mista; 

Fundações Públicas; 

Consórcios Públicos (associações públicas); 

Tratam-se de entes que possuem personalidade jurídica, patrimônio próprios, receita própria e que possuem 
características específicas a seguir a depender de cada ente. 

A lei irá autorizar a criação de empresas públicas ou sociedades de economia mista, mas apenas o registro 
dos atos na Junta terá a capacidade de atribuir personalidade jurídica a tais entidades.  

Já as autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para o desempenho de um serviço 
público de forma descentralizada com capacidade de autoadministração. Desenvolvem, assim, atividades 
típicas de Estado prestando serviços de forma técnica e especializada. A elas se aplicam todas as regras 
inerentes ao direito público.  

Agências Reguladoras 

As agências reguladoras são autarquias em regime especial que fiscalizam a prestação de serviços públicos 
por parte das concessionárias e permissionárias 

Estas foram sensivelmente atualizadas com a nova Lei 13.848/2019 e hoje devem ser reguladas da seguinte 
forma: 

a) a investidura dos dirigentes dá-se de forma especial (nomeados pelo presidente da república com prévia 
aprovação do Senado Federal); 

b) os dirigentes possuem mandato com prazo fixo que não pode ultrapassar a legislatura do Presidente da 
República; 
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c) os dirigentes não poderão ser exonerados ad nutum, apenas perdendo o mandato em caso de renúncia 
ou condenação judicial transitada em julgado; 

d) após terminado o mandato, o ex dirigente fica sujeito a uma quarentena, sendo impedido de exercer 
qualquer atividade ou prestar serviço no setor regulado após 6 (seis) meses, conforme lei 9.986/00; 

e) Além disso, não será qualquer pessoa que poderá ser nomeada como Diretor da Agência Reguladora, 
mas apenas aqueles previstos no artigo 8º, da Lei 9.986/00. 

Empresas Estatais 

As empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) surgiram no ordenamento 
jurídico brasileiro com a natureza jurídica de direito privado. Os empregados das estatais, inclusive, são 
regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

A ideia é que a Administração Pública possa explorar diretamente atividades econômicas quando relevante 
o interesse coletivo ou necessário aos imperativos de segurança nacional.  

As empresas estatais são criadas através do registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial, após a 
autorização para sua criação em lei específica. Dois são os tipos de empresas estatais: as empresas públicas 
e as sociedades de economia mista. 

As empresas públicas são constituídas sob qualquer modalidade permitida em direito (LTDA, S/A, EIRELI) 
desde que seu capital seja 100% (cem por cento) público. Trata-se, assim, de uma empresa onde a totalidade 
das quotas sociais é constituída por recursos públicos, podendo ser federal, estadual ou municipal. 

Já as sociedades de economia mista também são criadas com o registro de seus atos constitutivos na Junta 
Comercial, após a autorização por lei específica. Contudo, estas sociedades são compostas pelo capital 
parcialmente público e parcialmente privado. Necessariamente as sociedades de economia mista serão 
constituídas sob a forma de sociedades anônimas, cujas ações com direito a voto serão pertencentes em 
sua maioria ao poder público.  

As estatais são regidas na atualidade pela Lei 13.303/2016, cuja leitura se recomenda.  

Estas, em que pese atuarem sob a égide do direito privado, possuem algum capital público envolvido e, 
exatamente por isto, sujeitam-se à fiscalização de seus atos pelos Tribunais de Contas. Contudo, nesta 
fiscalização, deverá o órgão de controle atentar para não interferir na gestão destas estatais. 

Além disso, as características de direito público que circundam a atuação das empresas estatais exigem a 
impessoalidade na contratação de pessoas, obras e serviços, o que redunda na necessidade de as estatais 
contratarem pessoal, através de concurso público; e obras e serviços através de procedimento licitatório 
(ainda que simplificado). 

As estatais, quando atuam sob a égide do direito privado, não poderão gozar de privilégios fiscais não 
extensivos às do setor privado, conforme parágrafo 2º, do artigo 173, da Constituição Federal. Contudo, a 
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jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fora construída no sentido se diferenciar as empresas estatais 
que prestam serviço público das que exercem atividade econômica em regime concorrencial.  

Na opinião da Corte Suprema, existem três tipos de empresas estatais: as que prestam serviço público, as 
que exercem atividade econômica em regime de monopólio (ex: Correios) e as que atuam no mercado em 
regime concorrencial. Nos dois primeiros casos, as regras de direito público devem ser aplicadas com maior 
ênfase, dado o interesse público que circunda a atuação estatal. Assim, o STF já reconheceu imunidade 
tributária aos Correios: 

Fundações Públicas  

a) Fundações Públicas de Direito Público: Criadas por lei específica sem a necessidade de posterior 
inscrição de seus atos constitutivos em qualquer órgão registral; demais características todas de 
direito público, devendo ser considerada, em essência, uma autarquia. 

b) Fundações Públicas de Direito Privado: criadas com o registro de seus atos constitutivos nos 
cartórios de registro, após a edição de lei específica que autoriza a criação; possuem as demais 
características similares ao direito privado, apesar de sofrerem ingerências do poder público, a 
exemplo da fiscalização de suas contas pelos órgãos de controle; 

Consórcios Públicos 

Os consórcios públicos são disciplinados pela Lei 11.107/2005. Em uma definição mais direta, consórcio 
público é uma pessoa jurídica criada (por meio de contrato) por entes federados que se associam para o fim 
de obter sucesso em um objetivo de interesse comum.  

Os consórcios públicos, conforme a respectiva lei, podem ter origem em duas modalidades. O consórcio 
público adquirirá personalidade jurídica de direito público, no caso de constituir associação pública, 
mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções, e integrará a administração indireta 
de todos os entes da Federação consorciados. 

O consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito privado, mediante o atendimento dos 
requisitos da legislação civil. Neste caso, o consórcio público observará as normas de direito público no que 
concerne à realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal, que 
será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

A União somente pode participar de consórcios públicos em que também façam parte todos os Estados em 
cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados; e o consórcio público que tenha por objeto o 
serviço relacionado à saúde deverá seguir as diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
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Bens Públicos 

Considerações Iniciais 

Segundo artigo 98 do CC/2002, São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas 
de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Apenas 
podem ser formalmente considerados como bens públicos os bens de propriedade das pessoas jurídicas de 
direito público: União, Estados, Municípios e respectivas autarquias e fundações.  

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

• Imprescritibilidade - Os bens públicos são insuscetíveis de aquisição mediante usucapião (prescrição 
aquisitiva de direito).  

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

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

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

Classificação dos bens públicos 

• Bens de uso comum do povo – São aqueles destinados à utilização geral pelos indivíduos, que podem 
ser utilizados por todos em igualdade de condições. Ex: ruas, praças, mares e rios. 

• Bens de uso especial – São aqueles destinados à execução de serviços administrativos e dos serviços 
públicos em geral. São os bens das pessoas jurídicas de direito público utilizados para a prestação de 
serviços públicos (em sentido amplo). Ex: escolas públicas, hospitais públicos, prédios de repartições 
públicas. 

• Bens Dominicais – São os bens públicos que não possuem uma destinação pública definida, que 
podem ser utilizados pelo Estado para fazer renda, PODEM SER ALIENADOS. Ex: terras devolutas, 
prédios públicos desativados e móveis inservíveis. 

Afetação X Desafetação 

Os bens públicos afetados (que possuem uma destinação específica) não podem, enquanto permanecerem 
nesta situação ser alienados. Assim, os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial não são 
suscetíveis de alienação enquanto assim estiverem destinados. Por outro lado, acaso ocorra a sua 
desafetação, tais bens serão considerados bens dominicais e poderão ser alienados, por não estarem 
afetados a um fim público. 
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Apesar da afetação ser possível pela simples destinação do bem, pelo uso, a desafetação não é admitida pela 
doutrina pelo simples fato do não uso.  

DIREITO DO TRABALHO – PRISCILA FERREIRA 

Olá, pessoal.  
Neste momento, seguimos com o estudo de Direito do Trabalho e, agora, focado nos seguintes temas:  
- Contrato de Trabalho; 
- Alteração do Contrato de Trabalho; 
- Jornada de Trabalho; e 
- Férias.  
Bons estudos,  
Prof.ª Priscila Ferreira.  

Contrato de Trabalho 

Contrato de Trabalho – Suspensão e Interrupção 

O Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. 
• Os elementos do contrato de trabalho devem ser analisados sob a égide do art. 104 do CC, para 

fins inclusive de validade, como se observa: Agente Capaz; Forma Prescrita e não Defesa em 
Lei; e Objeto Lícito.  

• Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho 
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Classificação do Contrato de Trabalho  

 
o Contrato por prazo determinado (Art. 443, da CLT):  

a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo;  
b) de atividades empresariais de caráter transitório;  
c) de contrato de experiência.   

Alteração do Contrato de Trabalho – Art. 468, da CLT.  

Nos termos do art. 468 da CLT, a alteração lícita do contrato de trabalho depende do preenchimento dos 
seguintes requisitos cumulativos:  

1) Consentimento do empregado; 
2) A alteração não ocasione prejuízo direto ou indireto ao trabalhador.  

 Jus Variandi do Empregador  
 Reversão - Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o 

respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de 
função de confiança. 

 Transferência dos Empregados – Art. 469, da CLT 
 Alteração da Data de Pagamento - Art. 459, § 1° da CLT 
 Alteração de Turno (Noturno para Diurno) – Súmula 60, do TST 

Jornada de Trabalho 

Jornada de Trabalho 

 Jornada de Trabalho - 8 horas diárias e 44 horas semanais; 
 Período da Jornada 
 Trabalho Noturno  
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 Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de 
oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do 
salário-mínimo proporcional ao tempo trabalhado - OJ nº 358 da SDI-I/TST;  

 O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de 
trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o 
fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à 
disposição do empregador – Art. 58, §2º, da CLT;  

 Cartão de Ponto:  

 

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

 Não se considerar tempo à disposição do empregador, e não será computado como período 
extraordinário o que exceder a jornada normal, quando o empregado, por escolha própria, buscar 
proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como 
adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre 
outras:  I - práticas religiosas; II - descanso;  III - lazer; IV - estudo; V - alimentação; VI - atividades de 
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relacionamento social; VII - higiene pessoal; VIII - troca de roupa ou uniforme, quando não houver 
obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.    

 Tempo à Disposição do Empregador: Sobreaviso / Prontidão 
 Ausência do Controle de Jornada: Empregados que exercem atividade externa; Gerentes; e 

Teletrabalho. 
 Horas Extras / Compensação de Jornada  

o O labor extraordinário, como regra, deve ser remunerado com o adicional de, no mínimo, 
50% sobre o valor da hora normal; 
o Compensação de Jornada: 

o Período de 
Compensação 

Forma do Acordo de Compensação 

Anual Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) ou 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 

Semestral CCT, ACT ou Acordo Individual Escrito 
Mensal CCT, ACT ou Acordo Individual, Tácito ou 

Escrito 

 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO – PRISCILA FERREIRA 

Olá, pessoal.  
E vamos de mais uma aula de Processo do Trabalho, revisando sempre os pontos de maior incidência em sua 
prova.  
Neste momento, vamos abordar os seguintes temas:  

o Tutela Provisória; 
o Audiência 
o Acordo Judicial e Extrajudicial;  
o Provas no Processo do trabalho;  
o Exceção de Incompetência Territorial; 

Vamos juntos até a aprovação!!! 
Bons estudos,  
Prof.ª Priscila Ferreira.  

Tutela Provisória – Medida Liminar 

A CLT prevê duas possibilidades de o empregado se valer de uma medida liminar, quais sejam:  

1ª) Para obstar transferência abusiva de empregado (art. 659, IX, CLT). 
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2ª) Para reintegrar dirigente sindical que tenha sido afastado, suspenso ou dispensado de forma 
ilegal (art. 659, X, CLT) 

Audiência 

A audiência é um dos principais atos no Direito Processual do Trabalho, em especial por ser o momento em 
que serão ouvidas as testemunhas e as partes, apresentada a defesa e as razões finais e, por fim, prolatada 
a sentença.  

Comparecimento das Partes em Audiência 

 

PARTE AUSENTE AUDIÊNCIA 
INAUGURAL/ UNA 

AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO 

AUDIENCIA DE 
JULGAMENTO 

RECLAMANTE Arquivamento e 
pagamento de custas 
processuais. 

Confissão. Inicia o prazo recursal. 

RECLAMADA Confissão e revelia 
quanto à matéria de 
fato. 

Confissão. Inicia o prazo recursal. 

RECLAMANTE/ 
RECLAMADA 

Arquivamento. Confissão das duas 
partes, quando se 
julgará com base na 
prova dos autos e nas 

Inicia o prazo recursal. 
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regras de ônus da 
prova. 

 

 

Acordo Judicial e Extrajudicial 

#Acordo Judicial 

 Súmula nº 418 do TST:  
“A homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo 
tutelável pela via do mandado de segurança.” 

 Súmula n° 259 do TST: 

 “Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único 
do art. 831 da CLT.” 

 OJ 376 da SDI-I/TST: 

“É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado 
após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores 
entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória e 
as parcelas objeto do acordo.” 

#Acordo Extrajudicial – Art. 855-B e seguintes, da CLT 

 O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo 
obrigatória a representação das partes por advogado;                  

 As partes não poderão ser representadas por advogado comum;                     

 Não há prejuízo do prazo estabelecido no § 6º e 8º do art. 477, da CLT; 

 No prazo de quinze dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará 
audiência se entender necessário e proferirá sentença;                 

 A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto 
aos direitos nela especificados;                   

 O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que 
negar a homologação do acordo.                  

Provas no Processo do Trabalho 

No processo do trabalho, o embasamento legal acerca do tema está fundado nos art. 818 da CLT, de modo 
que: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art477
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o Ao reclamante cabe fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito; e 
o Ao reclamado, cabe fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor (reclamante). 
Em contraponto ao explanado, devemos nos ater também à Teoria Dinâmica do Ônus da Prova, a qual foi 
prevista pela Reforma Trabalhista de forma expressa, surgindo a possibilidade de o julgador inverter o 
ônus da prova quando:  

a) A lei assim determinar;  
b) Diante das peculiaridades do caso,  

o Em razão da dificuldade excessiva em fazer prova por aquela parte; ou ainda 
o Pela maior facilidade de produção de prova pela parte contrária.  

Vejamos algumas hipóteses legais de inversão do ônus da prova decorrente de lei:  

- Horas extras: Nas empresas com mais de vinte empregados, ao empregador cabe apresentação obrigatória 
do cartão de ponto e caso este assim não o faça, ou ainda, apresente o cartão de ponto na modalidade 
britânica, ter-se-á por consequência a inversão do ônus da prova e a presunção relativa das alegações do 
empregado. 

- Vale-Transporte: Súmula 460 do TST 

“É do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos 
indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer uso do 
benefício.” 

- FGTS: Súmula nº 461 do TST 

“É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois 
o pagamento é fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC de 2015).” 

Da Exceção de Incompetência Territorial 

 Art. 800, da CLT 
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DIREITO CIVIL – PAULO SOUSA 

Compra e venda 

A. Restrições 

A lei veda que determinadas pessoas participem de compra e venda: 

 

Todas essas hipóteses são de nulidade da compra e venda, exceto no caso da venda de ascendente para 
descendente, sem consentimento dos demais descendentes e do cônjuge, que é hipótese de 
anulabilidade. 

Curiosamente, é lícita a compra e venda entre cônjuges e companheiros, com relação a bens excluídos da 
comunhão, consoante o art. 499.  

C. Regras peculiares 

1. Venda por amostra 

1) TUTORES, CURADORES, TESTAMENTEIROS E ADMINISTRADORES

• Não podem comprar, ainda que em hasta pública, os bens confiados à sua guarda ou administração
(art. 497, inc. I);

•
2) SERVIDORES PÚBLICOS

• Não podem comprar, ainda que em hasta pública, os bens ou direitos da pessoa jurídica a que
servirem, ou que estejam sob sua administração, direta ou indireta (art. 497, inc. II);

3) JUÍZES, SECRETÁRIOS DE TRIBUNAIS, ARBITRADORES, PERITOS E OUTROS SERVENTUÁRIOS OU
AUXILIARES DA JUSTIÇA

• Não podem comprar, ainda que em hasta pública, os bens ou direitos sobre os quais se litigar em
tribunal, juízo ou conselho, no lugar onde servirem, ou a que se estender a sua autoridade (art. 497,
inc. III);

• Segundo o art. 498 do CC/2002, essa proibição não compreende os casos de compra e venda ou
cessão entre coerdeiros, ou em pagamento de dívida, ou para garantia de bens já pertencentes a tais
pessoas.

4) LEILOEIROS E SEUS PREPOSTOS

• Não podem adquirir, ainda que em hasta pública, os bens de cuja venda estejam encarregados (art.
497, inc. IV);

5) DESCENDENTES NÃO PODEM ADQUIRIR BENS DO ASCENDENTE

• Sem consentimento expresso dos demais descendentes e do cônjuge do alienante (art. 496);
• A autorização do cônjuge é dispensada se o regime é da separação obrigatória/legal de bens.
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Ocorre quando a venda se dá com base em amostra, protótipo ou modelo exibidos ao comprador.  

2. Venda ad corpus e venda ad mensuram 

 

3. Venda conjunta 

Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas. 

4. Coisa indivisa 

O Código estabelece um caso de direito de preferência na compra e venda de coisa indivisa, em 
copropriedade/condomínio. Primeiro, ao se alienar um bem, oferece-se-o aos condôminos e depois a 
terceiros, segundo a regra do art. 504. Se não for ofertada a preferência ao condômino, poderá ele, 
depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo decadencial de 180 
dias. 

E se mais de um condômino quiser a coisa comum? O parágrafo único estabelece que terá preferência 
aquele que tiver benfeitoria de maior valor; se todas as benfeitorias forem de igual valor, a quem tem o 
quinhão maior, de acordo com o parágrafo único. 

D. Cláusulas especiais 

1. Retrovenda 

Também chamado de direito de recobro, direito de retrato ou direito de resgate. O vendedor tem direito 
de exigir que o comprador lhe revenda o imóvel: 

Art. 505. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo 
máximo de decadência de três anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as 
despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuarem com 
a sua autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias. 

• Medidas enunciativas;
• Coisa certa e discriminada;
• Solução: não se complementa a área faltante nem se

devolve a em excesso.

VENDA
AD CORPUS

• Preço por medida, determinação da área;
• Solução: complemento, resolução ou abatimento

proporcional; excesso: complementa ou devolve o
excesso.

VENDA
AD MENSURAM
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Na retrovenda, portanto, pode o vendedor exercer a recompra ainda que o comprador não lhe queira 
revender, dentro do prazo máximo de 3 anos (cláusula resolutiva). Na recompra, o vendedor paga ao 
comprador o preço pelo qual lhe vendera, independentemente da valorização imobiliária havida, 
reembolsando as despesas realizadas e as benfeitorias necessárias. 

A cláusula de retrovenda só se aplica a bens imóveis. 

2. Venda a contento e Venda sujeita a prova 

A venda a contento ocorre nas situações em que o adquirente verificará se a coisa lhe traz o 
“contentamento” esperado, na dicção do art. 509. Já na venda sujeita a prova, o vendedor dá prazo para 
que o comprador verifique se a coisa tem as qualidades anunciadas e seja idônea para o fim a que se 
destina, segundo o art. 510.  

C. Preempção 

Também chamada de prelação, a preferência convencional ocorre quando o comprador queira vender o 
bem adquirido a terceiros. Havendo tal cláusula, ele estará obrigado a oferecer o bem ao vendedor, que 
se pagar o mesmo valor oferecido pelo terceiro, nas mesmas condições, terá preferência sobre ele, nos 
termos do art. 513. Não exercendo o direito, entende-se que há renúncia tácita. 
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4. Venda com reserva de domínio 

Nessa modalidade de venda, o domínio permanece com o vendedor até que a última prestação seja paga 
pelo comprador. Ela é uma venda condicional aperfeiçoada com o pagamento (evento futuro e incerto), a 
teor do art. 521. Trata-se de resolubilidade da propriedade, portanto. 

A venda com reserva de domínio restringe-se aos bens móveis e exige forma escrita. 

DIREITO ADMINISTRATIVO – IGOR MACIEL 

Intervenção do Estado na Propriedade 

Modalidades de Intervenção do Estado na Propriedade 

A) Limitação Administrativa: ato genérico por meio do qual o poder público impõe a proprietários 
indeterminados obrigações com o objetivo de fazer com que aquela propriedade atenda à sua função social. 
Podem ser instituídas em lei ou regulamento de qualquer ente da Administração. É gratuita, surgindo o dever 
de indenizar tão somente em casos de redução do valor econômico do bem. Todavia, o proprietário do bem 
não fará jus a qualquer direito indenizatório se tiver adquirido o bem após a limitação administrativa já ter 
sido imposta. Os danos causados em caso de limitação administrativa devem ser objeto de ação pessoal, 
cujo prazo prescricional é de cinco anos. Ex: Limitação à altura dos prédios em determinada região da cidade. 

B) Servidão Administrativa: restrição específica que atinge parcial e concretamente o direito de 
propriedade, incidindo sobre o caráter exclusivo de propriedades determinadas. A servidão consiste em uma 
obrigação de tolerar ou deixar fazer e autoriza o Poder Público a usar da propriedade imóvel do particular 

• Noção: recobrar a coisa vendida;
• Prazo: máximo de 3 anos;
• Objeto: só para bens imóveis;
• Comprador: se submete, mesmo que não queira 

vender;
• Pagamento: o que recebeu, mais despesas.

RETROVENDA

• Noção: preferência quando o outro vender;
• Prazo: máximo de 180 dias (móveis)  e 2 anos 

(imóveis);
• Objeto: bens móveis e imóveis;
• Comprador: só se submete se for vender;
• Pagamento: o valor que terceiro pagaria.

PREFERÊNCIA
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para assegurar a realização e conservação de obras e serviços de utilidade pública. Pode ser instituída por 
acordo administrativo ou através de sentença judicial e, por constituírem direito real de uso, devem ser 
averbadas no respectivo Registro de Imóveis. Exemplo de servidão, tem-se a passagem de rede elétrica (fios 
de alta tensão) por dentro da propriedade. Apenas gera direito a indenização se o ônus imposto ao 
proprietário for tão elevado que cause algum dano à propriedade (referida indenização será prévia).  

C) Ocupação Temporária: restrição estatal que atinge o caráter exclusivo da propriedade, fundada na 
necessidade pública normal de realização de obras ou exercício de atividades. Trata-se de intervenção 
provisória e que incide tão somente em razão da necessidade que pode ter o Estado de utilizar, 
temporariamente, um imóvel particular para realização de obras públicas ou execução de serviços públicos. 
Há o dever de indenizar somente se houver dano à propriedade e no caso de imóveis contíguos a imóveis 
desapropriados (art. 36, do Decreto Lei 3.365/41). Ex: ocupação de terreno para guardar o maquinário 
necessário a construção de rodovia. A instituição da ocupação dá-se por meio de ato da administração, sem 
necessidade de apreciação prévia do Poder Judiciário.  

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

E) Tombamento: restrição estatal na propriedade privada, que se destina especificamente à proteção do 
patrimônio histórico e artístico nacional, assim considerando o conjunto de bens móveis e imóveis 
existentes no país e cuja conservação seja de interesse público. Poderá gerar direito a indenização acaso 
gere desvalorização do bem.  São impostas algumas obrigações ao proprietário do bem tombado, dentre 
elas a de fazer todas as obras que forem necessárias para a conservação da coisa. As regras do tombamento 
estão previstas no Decreto-Lei 25/37. De acordo com o artigo 5o, do Decreto-Lei 25/37, o tombamento dos 
bens pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios se fará de ofício, por ordem do diretor do Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá ser notificado à entidade a quem pertencer, ou sob 
cuja guarda estiver a coisa tombada, afim de produzir os necessários efeitos. 

F) Desapropriação: forma mais drástica de intervenção do Estado na propriedade, que afeta o próprio 
caráter perpétuo e irrevogável do direito de propriedade. 

Desapropriação 

Por meio dela, o poder público toma o domínio da propriedade de seu titular para o fim de vinculá-la a algum 
interesse público, consistente em necessidade ou utilidade pública, bem ainda em interesse social. Trata-se 
de forma de aquisição originária de propriedade. 

Existem dois tipos de desapropriação:  

a) Desapropriações ordinárias: realizadas por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, 
sendo exigida a prévia indenização em dinheiro. 

b) Desapropriações extraordinárias: decorrem do inadequado aproveitamento do solo urbano (artigo 
182, CF) e da improdutividade do imóvel rural (artigo 184, CF). 

Por fim, o artigo 243, da CF, trata não de uma modalidade de desapropriação, mas de expropriação, uma vez 
que a União não indeniza o proprietário da terra. Este simplesmente perde o bem em razão de penalidade 
constitucionalmente prevista. 
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Desapropriação por utilidade pública ou interesse social 

A desapropriação por utilidade pública está prevista no Decreto-Lei 3.365/41 e será cabível, nos termos do 
artigo 5º. Já a desapropriação por interesse social será cabível, nos termos da Lei 4.132/62, artigo 2º. Tanto 
a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, quanto a desapropriação por interesse social serão 
regidas pelas disposições do Decreto-Lei 3.365/41. 

A desapropriação segundo referido Decreto-Lei divide-se em duas fases muito bem definidas: 

a) Fase declaratória da desapropriação: o processo administrativo irá verificar a caracterização de uma 
das hipóteses de interesse social ou necessidade ou utilidade pública, com o objetivo de expedir o 
decreto expropriatório. Trata-se de ato discricionário do Administrador Público. Publicado o decreto 
expropriatório, tem-se a manifestação do interesse da Administração Pública em desapropriar aquela 
determinada propriedade. Em tal momento, inicia-se o prazo para a propositura da ação judicial de 
desapropriação. Passado o prazo de cinco anos após o decreto expropriatório, acaso a Administração 
Pública permaneça omissa em intentar a ação de desapropriação, o decreto caducará e o mesmo 
bem somente poderá ser objeto de nova declaração após decorrido o prazo de um ano. É de dois 
anos o prazo decadencial para propositura da demanda de desapropriação por interesse social e 
de cinco anos o prazo para propositura de demanda por necessidade ou utilidade pública. Em 
ambos os casos, caduco o decreto expropriatório, novo decreto relacionado ao mesmo bem apenas 
poderá ser editado somente depois de um ano. Aplica-se este prazo também à desapropriação por 
interesse social, em razão do disposto no artigo 5º, da Lei 4.132/62. São efeitos da declaração 
(ALEXANDRINO, 2015, pg. 1077): sujeição do imóvel à força expropriatória do Estado; fixação do 
Estado do bem (benfeitorias de mero deleite ou voluptuárias feitas após a declaração não serão 
indenizáveis. Benfeitorias necessárias sempre serão indenizáveis. Benfeitorias úteis apenas serão 
indenizáveis se autorizadas pela Administração – artigo 26, parágrafo 1o, Decreto 3.365/41); atribui 
ao Estado o direito de adentrar no imóvel declarado, após prévia autorização judicial; fixação do 
termo inicial para o prazo de caducidade da declaração. 

b) Fase executória da desapropriação: possível a fase executória da desapropriação ocorrer mediante 
acordo na esfera administrativa, mas a regra é a demanda judicial. Pela recente alteração trazida pela 
Lei 13.867/2019, o poder público deverá notificar o proprietário com a oferta de indenização e o 
proprietário irá dizer se aceita ou não estes valores. Aceitos os valores, a desapropriação efetivar-se-
á por acordo na esfera administrativa. Rejeitada a oferta, ou transcorrido o prazo sem manifestação, 
o poder público procederá ao ajuizamento de ação de desapropriação na forma do artigo 11 do DL 
3.365/41. A lei permite ainda que o particular opte por uma mediação ou pela via arbitral.  

Apenas juízes estaduais ou federais podem processar a demanda, sendo certo não haver hipótese de 
competência delegada. Se da justiça comum estadual a competência, caberá ao juiz da vara da 
situação do bem a análise e processamento da demanda.  

Segundo Guilherme Barros (2015, pg. 444), o legitimado ativo é o ente público que edita o decreto 
expropriatório – União, Estado, Distrito Federal ou Município. Além disso, a desapropriação pode ser 
proposta pela concessionária de serviço público no exercício da função delegada, mediante 
autorização expressa em lei ou contrato. Já o polo passivo da demanda será ocupado pelo 
proprietário do bem, sendo certo que os entes públicos maiores poderão desapropriar bens dos 
entes menores, não sendo a recíproca verdadeira. 
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De acordo com os artigos 19 e 20, do Decreto-Lei 3.365/41, feita a citação, a causa seguirá com o rito 
ordinário. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; 
qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. Assim, tendo em vista que o mérito da 
contestação é de cognição limitada, podendo abranger apenas eventual vício no processo judicial ou 
o valor da indenização, incabível a propositura de reconvenção. Contudo, o contestante poderá 
postular o direito de extensão, entendido como o direito que assiste ao particular de, impugnando o 
valor ofertado pelo Poder Público, pleitear a extensão da desapropriação, para que esta alcance a 
parte remanescente do bem que se tornaria inútil ou de difícil utilização, caso o bem fosse 
desapropriado apenas parcialmente. 

A imissão provisória na posse do imóvel pelo Poder Público difere em razão do tipo do imóvel. É que 
a imissão provisória na posse do imóvel rural pode ocorrer acaso alegue o expropriante urgência e 
deposite em juízo a quantia que entende devida pelo imóvel, podendo o proprietário levantar 80% 
do valor depositado. 

Já a imissão provisória na posse de imóvel residencial urbano sujeito a desapropriação segue o 
disposto no Decreto-Lei 1.075/70. Assim, alegada a urgência e depositado o preço ofertado, antes da 
concessão da liminar, deverá o juiz intimar o réu para se manifestar sobre o preço no prazo de 5 dias.  

Tendo por fundamento o poder da autotutela, possível a desistência da ação de desapropriação 
através da revogação do decreto expropriatório. Para o STJ, possível a desistência a qualquer tempo 
da ação de desapropriação desde que ainda não tenha sido pago integralmente o valor da 
indenização ao particular.  

O artigo 27, do Decreto-Lei 3.365/41 disciplina em seu parágrafo 1º o pagamento de honorários 
advocatícios em ações de desapropriação. Nos termos da ADIN 2.332-2, decidiu o Supremo Tribunal 
Federal que a limitação prevista em lei com relação ao valor dos honorários advocatícios (R$. 
151.000,00) seria inconstitucional. Assim, a base de cálculo dos honorários advocatícios é a diferença 
entre a oferta e a indenização, além dos valores devidos a título de juros compensatórios e 
moratórios, tudo corrigido monetariamente. Sobre este valor, incide o percentual de 0,5% a 5%, a 
título de honorários advocatícios, sem limitação de teto. 

Já as custas processuais serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso contrário, 
pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei. 

De acordo com o artigo 28, do Decreto-Lei 3.365/41, da sentença que julga o pedido de 
desapropriação caberá recurso de apelação pelo particular (apenas no efeito devolutivo) e pelo ente 
público (no duplo efeito. Além disso, o reexame necessário é exigido quando o valor fixado na 
sentença é superior ao dobro do preço inicialmente ofertado pelo ente público. 

A sentença no processo de desapropriação deve fixar o valor da justa indenização a ser paga pelo 
expropriante, fixando também a incidência de juros e correção monetária. Os juros compensatórios 
são devidos para compensar a perda da posse do imóvel pelo particular, a partir da imissão provisória 
da posse pelo ente público, pois este é o momento em que o particular perde a possibilidade de 
usufruir do bem. Quanto aos juros moratórios, estes são devidos em razão da mora do ente público 
em pagar o valor da indenização constante na sentença judicial. Tal mora, em razão do regime de 
precatório constante no artigo 100, da Constituição Federal, apenas dá-se com o não pagamento do 
precatório no prazo constitucional. 
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Em relação à correção monetária, diz a Súmula 561 – STF que, em desapropriação, é devida a 
correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à 
atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez. 

Desapropriação Indireta 

De acordo com Alexandrino (2015, pg. 1082), "Desapropriação indireta é o fato administrativo por meio do 
qual o Estado se apropria de bem particular, sem observância dos requisitos da declaração e indenização 
prévia." 

Segundo decidiu o STJ, a ação de desapropriação indireta possui natureza real e pode ser proposta pelo 
particular prejudicado enquanto não tiver transcorrido o prazo para que o Poder Público adquira a 
propriedade do bem por meio da usucapião, aplicando-se por analogia o prazo da usucapião extraordinária. 

O artigo 1.238, do Código Civil atual estabelece que o prazo prescricional da usucapião é de 15 anos, podendo 
ser reduzido para 10 anos se o possuidor tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo no local 
(parágrafo único do artigo 1.238). 

Enquanto a ação de desapropriação indireta possui natureza real e prazo prescricional decenal, nos termos 
do parágrafo único do artigo 1.238, do Código Civil, a ação reparatória em virtude das perdas ocasionadas 
por limitações administrativas, terá natureza pessoal e por isso prescrição quinquenal. 

Retrocessão e Tredestinação 

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

A tredestinação lícita ocorre quando o bem é desapropriado para um fim, mas lhe é dado fim diverso pelo 
poder público, porém ainda permanecendo o interesse público. Já a tredestinação ilícita ocorre quando ao 
bem desapropriado é dado destino desprovido de interesse público (transferência do bem a terceiro, por 
exemplo). 

O direito de retrocessão é, pois, aquele que assiste ao proprietário do bem exigi-lo de volta caso, após 
efetivada a desapropriação, a ele seja dada destinação desprovida de interesse público. Assim, sempre será 
cabível o direito de retrocessão em caso de tredestinação ilícita. Trata-se de instrumento previsto no artigo 
519 do Código Civil. 

Por fim, a doutrina majoritária cita-nos ainda o fenômeno da adestinação que seria a ausência de qualquer 
finalidade dada ao bem após finalizada a desapropriação. Celso Antônio Bandeira de Melo defende que em 
hipóteses de adestinação não caberia o direito de retrocessão, haja vista que o Poder Público não é obrigado 
a dentro de determinado prazo dar um fim ao imóvel. 

Desapropriação para fins de reforma agrária 

A desapropriação para fins de reforma agrária possui previsão constitucional nos arts. 184 a 186. 
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O imóvel que poderá sofrer a desapropriação para fins de reforma agrária será apenas aquele imóvel rural 
que não atende à sua função social, sendo certo que o objetivo da reforma agrária é exatamente dar função 
social a este bem. 

De acordo com o artigo 2º, da LC 76/93, a competência para propor a Desapropriação para fins de reforma 
agrária é privativa/exclusiva da União Federal, sendo proposta pelo órgão executor (INCRA) perante a Justiça 
Federal. 

Assim, quanto à competência, tem-se: 

a) Desapropriação por interesse social – Não é exclusivo da União (também os Estados, DF e Municípios 
podem fazê-lo); 

b) Desapropriação de Imóvel Rural – Não é exclusivo da União (também os Estados, DF e Municípios 
podem fazê-lo); 

c) Desapropriação por interesse social de imóvel rural – Não é exclusivo da União (também os Estados, 
DF e Municípios podem fazê-lo); 

d) Desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária – Regra Geral – Apenas a União 
(Exclusivo/Privativo); 

A contestação na ação de desapropriação para fins de reforma agrária é mais ampla que no Decreto-Lei 
3.365/41, eis que poderá o réu alegar qualquer matéria de defesa, exceto a relativa à existência de interesse 
social. Para discutir o interesse social, seria possível o manejo de ação própria (Mandado de Segurança, Ação 
Cautelar, enfim).  

Mesmo contestando, é dado ao expropriado o levantamento de até 80% (oitenta por cento) do valor 
depositado, apenas quanto ao dinheiro das benfeitorias. 

A legislação nada dispõe acerca da citação da mulher e do marido, levando-nos à conclusão de que ambas 
são necessárias, nos termos do Código de Processo Civil. Além disso, o artigo 18, da LC 76/93 dispõe 
expressamente sobre a necessidade de intimação do Ministério Público. 

De acordo com o artigo 19, da LC 76/93, os honorários advocatícios serão fixados em até 20% (vinte por 
cento) da diferença existente entre a oferta e o preço final.  

Por fim, efetuada a desapropriação, o INCRA terá 03 anos para efetivar a reforma agrária, sob pena de 
tredestinação que gera o direito a retrocessão. 

Desapropriação para fins urbanísticos 

A desapropriação para fins urbanísticos é prevista no artigo 182, §3º, inciso III da Constituição Federal e no 
artigo 8º da Lei nº 10.257 / 2001 (Estatuto da Cidade). 

Segundo Guilherme Barros (2015, pg. 464), os requisitos dessa desapropriação são: a localização do imóvel 
em área urbanas e sua caracterização como não edificado, subutilizado ou não utilizado. A legitimidade ativa 
para a realização da desapropriação é exclusiva do Município. 

O artigo 182, da Constituição Federal prevê duas hipóteses de desapropriação. A primeira é uma hipótese 
de desapropriação ordinária (por utilidade ou necessidade pública ou por interesse social) prevista no 
parágrafo 3º. Assim, mesmo que a propriedade esteja cumprindo sua função social, poderá o Poder Público 
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desapropriá-la em caso de necessidade ou utilidade pública, ou ainda, em caso de interesse social. Neste 
caso, a indenização será prévia e em dinheiro. 

Hipótese diferente é aquela prevista no parágrafo 4º, inciso III, do artigo 182, da CF. Neste caso, a 
propriedade que não cumpre sua função social e que já passara sucessivamente pela edificação ou 
parcelamento compulsórios e pelo IPTU progressivo no tempo, poderá ser desapropriada. 

Trata-se, pois, de uma desapropriação extraordinária (uma verdadeira sanção ao particular) e cujo 
pagamento será feito em títulos da dívida pública, conforme previsão constitucional. 

Verificado que o imóvel se tratar de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, lei municipal 
específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização 
compulsórios, fixando as condições para o cumprimento desta obrigação. 

Assim, o Poder Executivo Municipal notificará o proprietário para que parcele, edifique ou utilize o imóvel 
em evidência. Tal notificação deverá ser, inclusive, averbada no competente cartório de registro de imóveis. 

Terá, pois, o particular o prazo mínimo de um ano (a depender da previsão da lei municipal) para protocolar 
o projeto da destinação que pretende dar ao bem. Tal prazo será contado a partir da notificação. Por outro 
lado, aprovados os projetos, terá o particular o prazo de dois anos para iniciar as obras do empreendimento, 
contados da data da aprovação dos projetos. 

O Estatuto das Cidades estabeleceu que a transmissão do imóvel – a título gratuito ou oneroso, por ato inter 
vivos ou causa mortis – posterior à notificação transfere todas as obrigações previstas quanto ao 
parcelamento, edificação e utilização do imóvel e sem qualquer interrupção dos prazos. 

Acaso descumpridas as obrigações impostas na notificação anteriormente explicada, o Município poderá 
aplicar a majoração das alíquotas do IPTU pelo prazo de cinco anos consecutivos. 

Continuando a descumprir, passados os cinco anos de cobrança de IPTU progressivo, o Município poderá ou 
manter a cobrança do IPTU em valores máximos até que o proprietário cumpra sua obrigação ou proceder 
à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. 

O valor não deverá computar expectativas de ganhos futuros, lucros cessantes ou compensatórios, mas o 
valor real apurado naquele momento quanto ao imóvel. Além disso, o valor do imóvel deve refletir a base 
de cálculo do IPTU no momento da notificação feita pelo Município para que o proprietário aproveitasse 
o imóvel. 

A doutrina afirma que o rito processual a ser observado é o do Decreto-lei 3.365/41, em especial os artigos 
11 a 30, que na matéria teria caráter geral (CARVALHO FILHO, 2013, pg. 139), no que couber, devendo o 
intérprete proceder à adequação entre os procedimentos fins a que se destina cada espécie de 
desapropriação. 

De acordo com o parágrafo 4º, do artigo 8º, do Estatuto das Cidades, o Município tem o prazo máximo de 
cinco anos – contado a partir da incorporação do imóvel ao patrimônio público para proceder ao seu 
adequado aproveitamento. 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RICARDO TORQUES 

Partes e Procuradores 

 São três as espécies de capacidades: 

 capacidade para ser parte 

 capacidade para estar em juízo 

 capacidade postulatória 

 A capacidade de ser parte (também conhecida como capacidade processual ou judiciária) remete ao 
conceito de capacidade civil. 

 A capacidade de estar em juízo (de capacidade processual em sentido estrito, ou legitimatio ad 
processum) refere-se ao modo como se exerce a ação e a defesa no curso do processo em relação à prática 
de atos processuais. 

  TODA pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. 

 O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. 

 A curadoria do incapaz será determinada em duas situações: 

a) quando o incapaz não possuir representante ou assistente; ou 

b) quando os interesses do incapaz colidirem com os interesses do representante ou do 
assistente. 

 O CPC prevê a designação de curador especial para o réu preso revel e para aqueles que foram 
citados por edital ou por hora certa.  

 Em relação à pessoa jurídica, a capacidade de ser parte e a capacidade de ir a juízo decorre da constituição. 
Contudo, em relação à pessoa jurídica, faz-se necessário – devido ao fato tratar-se de uma ficção jurídica – 
de quem se faça presente em nome da pessoa jurídica. 

 A capacidade processual (ou postulatória) constitui atributo para que determinada pessoa possa 
praticar validamente atos processuais.  

 Atributo conferido ao advogado regular perante a OAB e, em situações específicas, à própria parte. 

 Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá 
o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. 
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 Se o autor não regularizar a incapacidade processual ou a irregularidade de representação, o 
processo será extinto sem julgamento do mérito. 

 Se o réu não regularizar a incapacidade processual ou a irregularidade de representação, ele será 
revel no processo, considerando-se que se recusou a manifestar-se validamente no processo. 

 Se for terceiro interessado no processo, poderá ser excluído ou considerado revel. 

 Na fase recursal  

 NÃO conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; 
 Determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. 

 Deveres das partes e de seus procuradores 

 Constitui dever das partes: 

• expor fatos conforme a verdade 
• não formular pretensão destituída de fundamento 
• não produzir provas inúteis/desnecessárias 
• informar e atualizar endereços 
• cumprir as decisões judiciais e não criar embaraços 
• não praticar inovação ilegal no estado de fato ou de bem ou direito litigioso; 
• manter cadastro junto aos órgãos judiciais atualizados para fins de citação. 

 A violação dos deveres das partes poderá impor sanções, tais como ato atentatório à dignidade da 
justiça e litigância de má-fé. 

 O ato atentatório à dignidade da justiça: 

• é dano é ao Poder Judiciário. 
• implica multa de até 20% do valor da causa ou multiplicada por até 10 salários mínimos, caso 

seja irrisório/inestimável o valor da causa. 
• cabe nas seguintes hipóteses: a) não cumprir decisões jurisdicionais; b) criar embaraços à 

efetivação do processo; e c) inovação ilegal no estado de fato de bem litigiosos. 
• será revertido para o fundo de modernização do Poder Judiciário 

 A litigância de má-fé 

• é dano é à parte contrária. 
• implica multa de 1 a 10% do valor da causa ou multiplicada por até 10 salários mínimos, caso 

seja irrisório/inestimável o valor da causa. 
• cabe nas seguintes hipóteses: a) contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar 

a verdade; c) objetivo ilegal; d) resistência injustificada; e) proceder de modo temerário; f) 
provocar incidente manifestamente infundado; e g) recurso manifestamente protelatório. 

• será revertido para a parte que sofreu o dano. 

 Despesas, dos honorários advocatícios e das multas 
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 Despesas: 

• regra de pagamento: parte que for vencida na ação. 

• sucumbência recíproca: se ambas as partes forem vencedores e vencidos, as despesas 
serão distribuídas proporcionalmente, exceto quando houver sucumbência mínima de 
uma das partes, hipótese em que a parte que sucumbiu em praticamente todo o objeto 
da ação será responsável pela integralidade das despesas do processo. 

• litisconsórcio: proporcionalmente a seus quinhões.  

• adiantamento: as despesas devem ser adiantadas pela parte que der causa ao gasto, 
exceto se esse requerimento for determinado pelo juiz ou requerido pelo ministério 
público quando atuar na condição de fiscal da ordem jurídica, hipótese em que as 
despesas serão adiantadas pela parte autora. 

• abrangência: custas dos atos do processo, indenização para viagem, remuneração do 
assistente técnico e diária de testemunha. 

• jurisdição voluntária: as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas pelos 
interessados. 

• juízos divisórios: se não houver litígio, serão rateadas as despesas proporcionalmente aos 
seus respectivos quinhões. 

• adiantamento de despesas requeridos pela fazenda, MP e DP: há o pagamento apenas ao 
final do processo. no caso de perícia, elas serão realizadas por entidades públicas ou 
adiantadas pelos cofres públicos, se houver previsão orçamentária. 

• atos adiados ou repetição necessária: as despesas extras decorrentes serão pagas por 
quem der causa. 

• adiantamento de assistente técnico: compete à parte que indicou. 

• perícia: será adiantado pela parte que requereu e, quando determinada pelo magistrado 
ou requerido por ambas as partes, o custo do adiantamento será dividido. 

• assistente: condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver 
exercido no processo. 

 Honorário do advogado 

• regra: o vencido será o responsável pelo pagamento dos honorários. 

• são devidos de forma cumulativa: sentença de mérito, reconvenção, cumprimento 
(provisório ou definitivo), execução (resistida ou não) e recursos.  

• critérios para definição do percentual de honorários: a) zelo profissional; b) lugar da 
prestação dos serviços; c) natureza e importância da causa; e d) trabalho realizado e 
tempo dedicado. 

• percentuais mínimos e máximos: 10 e 20% do valor da condenação, do proveito 
econômico obtido com a ação ou sobre o valor da causa. 
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• ação de valor inestimável/irrisório: caberá ao juiz arbitrar, segundo critérios utilizados 
para aferir os percentuais. 

• ação de indenização contra pessoa por ato ilícito: para o cálculo do montante da 
condenação, consideram-se os valores já devidos (prestações vencidas) e as primeiras 12 
parcelas vincendas. 

• perda do objeto da ação: responde pelos honorários a parte que deu causa ao processo. 

• honorários em recurso: caberá ao Tribunal majorar o valor dos honorários, levando em 
consideração os percentuais máximos (em regra, de 10 a 20%). 

• cumulatividade: os honorários são cumulativos com multas e outras sanções aplicáveis. 

• natureza jurídica da verba: caráter alimentar com preferência creditória. 

• pagamento: o advogado pode requerer que o pagamento seja feito diretamente à 
sociedade de advogados e, caso não fixado o valor em sentença, poderá ingressar com 
ação autônoma para definição do valor e pagamento. 

• juros moratórios: contam do trânsito em julgado. 

• atuação em causa própria: são devidos, do mesmo modo, os honorários do advogado. 

 Regras específicas aplicáveis às despesas e aos honorários advocatícios 

• caução do não residente (brasileiro ou estrangeiro) quando for parte autora não exigem caução: a) 
em face de acordo, ou de tratado internacional, os Estados signatários dispensarem a exigência; b) 
nas ações de execução de título extrajudicial e no cumprimento de sentenças; c) nas ações de 
reconvenção. 

• litisconsortes: havendo vários autores ou réus vencidos, responderão proporcionalmente 
pelas despesas e pelos honorários. 

• desistência, denúncia e reconhecimento do pedido: serão pagos pela parte que desistiu, 
renunciou ou reconheceu. Se houver vários, calcula-se o valor proporcionalmente. 

• reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento: são reduzidos os honorários 
pela metade (não se aplica às despesas). 

• transação: as partes podem estipular quem pagará despesas processuais e, se nada 
disserem, será dividido. 

• sentença sem resolução de mérito: somente poderá ser proposta nova ação se pago ou 
depositado o valor referente às despesas e aos honorários. 

• sucumbência mínima: honorários e despesas serão devidos na integralidade pela parte 
que sucumbir em praticamente todo o objeto da demanda. 

 Gratuidade da Justiça 

 A parte ou terceiro deve requerer o benefício na primeira vez que tiver oportunidade de se 
manifestar nos Autos (petição inicial, contestação, ingresso de terceiro ou por petição, se 
superveniente). 
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 Pressupõe-se a insuficiência alegada pela pessoa natural. 

 A parte contrária pode impugnar e o juiz decidirá a respeito de acordo com elementos constantes 
dos autos. 

 Trata-se de benefício de caráter pessoal (não extensível ao litisconsorte ou sucessor). 

 Recurso formulado por beneficiário dispensa preparo, exceto se esse recurso tratar 
exclusivamente de honorários advocatícios, a não ser que o advogado também seja beneficiário da 
Justiça gratuita. 

 A assistência do beneficiário por advogado não impede a concessão do benefício. 

 Procuradores 

 A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados 
do Brasil. 

 Situações nas quais é admitida, excepcionalmente, a atuação sem mandato de procuração: 

 atuação em causa própria (art. 103, parágrafo único, do CPC); 
 para evitar preclusão, decadência ou prescrição; e 
 para praticar ato considerado urgente. 

 
PROCURAÇÃO 

... GERAL DE FORO ... ESPECÍFICA 
Habilita o advogado para a prática de todos os 
atos do processo. 

Exige-se menção específica na procuração para: 
 citar 
 confessar 
 reconhecer a procedência do pedido 
 transigir 
 desistir 
 renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação 
 receber 
 dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de 
hipossuficiência econômica. 

 Pode ser assinada digitalmente. 
 Deve conter: nome do advogado, número e endereço. Se o advogado integrar sociedade de advogados será 

necessário indicar o nome, o número e o endereço da sociedade. 
 A procuração constituída na fase de conhecimento será válida para todo o processo, exceto se houver 

alguma restrição estipulada contratualmente. 

 Direitos assegurados aos advogados: 

• examinar processos em cartório. 
• requerer vista do processo pelo prazo de 5 dias, quando tiver procuração. 
• retirar os autos da secretaria quando couber falar nos autos. 

 Renúncia do mandato. O advogado que renunciar deve: 
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• comprovar que comunicou a renúncia à parte; 
• permanecer representante por mais 10 dias, para evitar prejuízo ao representado. 

 sucessão das partes e dos procuradores: no curso do processo, somente é lícita a sucessão 
voluntária das partes nos casos expressos em lei. 

 alienação de coisa litigiosa: não altera a legitimidade das partes. 

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

• O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante 
ou cedente. 
• Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou 
cessionário.  

Tutela Provisória 

Informações Gerais 

 A tutela definitiva é a decorrente da sentença, em que o juiz conhece profundamente da discussão 
para chegar a uma decisão definitiva. Assim, podemos afirmar que ela se caracteriza por: 

 cognição aprofundada; 

 definitividade; e 

 tem o trânsito em julgado como efeito. 

 Na tutela provisória busca-se antecipar o gozo de determinado direito ou assegurá-lo a fim de que 
possa ser gozado em momento oportuno. Caracteriza-se, portanto por ser de 

 cognição sumária, ou seja, a decisão se assenta em análise superficial do objeto litigioso; 

 precária, vale dizer, poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo; e pela 

 impossibilidade de coisa julgada, de modo que não poderá sofrer os efeitos da coisa julgada. 

 Espécies de tutela provisória: 
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Regras Gerais Aplicáveis às Tutelas Provisórias 

 As tutelas provisórias podem ser alteradas ou revogadas a qualquer tempo.  

 Conservam a eficácia no período de suspensão do processo, exceto em caso de decisão em 
sentido contrário. 

 O juiz possui poder geral de cautela e efetivação no sentido de que poderá determinar as medidas 
necessárias para efetivação de tutelas provisórias concedidas (segue o cumprimento provisório de 
sentença). 

 As tutelas de urgência (tutela antecipada e cautelar) podem ser antecedentes ou incidental. 

 A tutela de evidência é apenas incidental. 

 As tutelas provisórias incidentais independem do pagamento de custas. 

 As decisões que envolvem tutela provisórias devem ser claras e precisas (princípio da 
cooperação). 

 Não há possibilidade de concessão de ofício de tutela provisória. 

 São legitimados a requerer: partes, MP (como fiscal da ordem jurídica) e terceiros intervenientes. 

Tutelas de Urgência 

 Para configuração da tutela de urgência: 

 “perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo” 

 plausibilidade do direito 

 irreparabilidade do dano ou de difícil reparação 

 Como a concessão de tutela antecipada implica riscos, pois a cognição é sumária, poderá o magistrado 
exigir caução.  

antecipada 

provisórias 

satisfativa 

urgentes 

cautelar 

conservativa 

evidência 

satisfativa 

alta probabilidade 
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 As tutelas provisórias podem ser concedidas: 

 sem a oitiva da parte contrária (inauditera altera pars ou in limine); ou 

 com a notificação da parte contrária para apresentar pedido de justificação em face do 
requerimento provisório deduzido. 

 A tutela de urgência de natureza antecipada NÃO será concedida quando houver perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

 A tutela de urgência de natureza cautelar é utilizada para: 

 arrestos - resguardar futura execução por QUANTIA; 

 sequestros - resguardar futura entrega de COISA; 

 arrolamento de bens - garantir futura PARTILHA DE BENS; 

 registro de protesto contra alimentação de bem - EVITAR TRANSFERÊNCIA supostamente 
indevida de bem sujeito a registro; 

 QUALQUER outra medida idônea para assegurar o direito. 

 A parte que requerer, caso concedida a tutela provisória de urgência, responde objetivamente caso: 

 a sentença seja desfavorável; 

 não forneça meios necessários para citação do requerido no prazo de 5 dias; 

 caso haja cessão da eficácia da medida; ou 

 se o juiz acolher a prescrição ou decadência. 

Tutela Antecipada 

 A tutela antecipada pode ser antecedentes ou incidental.  

 A tutela antecipada incidental é mero requerimento sem a exigência de maiores formalidades. 

Tutela antecipada requerida em caráter antecedente 

 Decorre do requerimento antes de a discussão em cognição aprofundada inicial. 

 Admite ajuizamento de “ação inicial sumarizada”, cujo pedido principal é a concessão da tutela 
antecipada.  

 informação de que se trata de tutela provisória de urgência de natureza antecipada; 



 

 

   
218 
509 

 pretensão final (correspondência); 

 conflito; 

 fumus boni iuris; 

 periculum in mora; 

 valor da causa. 

 Procedimento: 

1º - requerimento; 

2º - concessão/não concessão: 

o no caso de concessão: 
 autor será intimado para complementar a argumentação, juntar novos 

documentos e confirmar o pedido da tutela inicial no prazo de 15 dias; 
 após, cita-se o réu para comparecer à audiência de conciliação e mediação e 

demais atos do procedimento comum. 
o no caso de não concessão: 

 autor será intimado para emendar a petição inicial no prazo de 5 dias, a fim de que 
seja dada continuidade à ação na forma regular; 

 caso não haja aditamento, o processo será extinto sem julgamento do mérito. 
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 A tutela provisória antecipada em caráter antecedente caso concedida, mas não recorrida, estabiliza-
se. 

 A parte requerida, após a decisão concessória, pode interpor recurso de agravo de instrumento. Caso 
interponha, deve-se aguardar decisão do tribunal. Caso não interponha o agravo de instrumento, haverá 
estabilização da lide. 

 A tutela provisória antecipada antecedente estabilizada pode ser modificada apenas por outra ação, 
a ação revisional. 

• pode ser ajuizada a qualquer tempo pelas partes; 
• será feita em autos apartados; 
• pode ser requerido o desarquivamento do processo anterior para ser usado na instrução; 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE

CONCESSÃO

aditar no prazo de 15 dias

citar réu para 
audiência de 
conciliação e 

mediação

em caso de 
autocomposição 

extingue o processo 
com julgamento de 

mérito

infrutífera a 
autocomposição

o réu sai intimado 
para contestar em 

15 dias

NÃO CONCESSÃO

emendar no prazo de 5 dias

não emendou

extingue o processo 
sem julgamento de 

mérito

emendou

segue o processo
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• será distribuída ao mesmo juízo que foi competente para a concessão da tutela. 

Tutela cautelar 

 Tal como a tutela antecipada, ela pode ser requerida em carácter antecedente ou incidental. 

 O requerimento de tutela cautelar incidental não implica maiores formalidades, dependendo 
de mero requerimento nos autos do processo. 

Tutela cautelar requerida em caráter antecedente 

 O pedido ser apresentado de forma simplificada, contendo: 

 indicação do conflito e do fundamento; 

 exposição do direito que se pretende assegurar; e 

 exposição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil ao processo. 

 O juiz poderá conceder de forma liminar ou mediante manifestação da parte contrária. 

 No caso de citação, a parte contrária terá 5 dias para se manifestar; 

 Se houver contestação, segue-se o rito comum; 

 Caso não haja contestação, o juízo tem 5 dias para decidir, presumindo-se verdadeiros o fatos 
alegados pelo requerente. 

 Concedida a tutela, a parte autora tem o prazo de 30 dias para ajuizar a ação principal, sem 
necessidade de adiantamento de custas processuais. 

 Há necessidade de que o pedido principal se refira à cautelar (referibilidade). 

 Cessa a eficácia da tutela cautelar 

 não ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias; 

 não efetivação da medida conservativa no prazo de 30 dias; 

 improcedência do pedido principal; 

 extinção do processo sem resolução do mérito. 

 O indeferimento da tutela cautelar: 

 não impede o ajuizamento da ação principal, exceto no caso de reconhecimento de prescrição 
ou decadência;  
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 não influencia o julgamento da ação principal. 

Tutela de Evidência 

 Não há urgência! 

 Tem caráter satisfativo. 

 Não pode ser concedida em caráter antecedente. 

 Hipóteses de cabimento da tutela de evidência: 

 Abuso do direito de defesa ou  manifesto propósito protelatório do réu (liminar); 

 Alegações de fato comprovadas apenas com documentos e tese firmada em julgamento de 
casos repetitivos ou em súmula vinculante (liminar); 

 Ação de depósito, quando quem está com algum bem em razão de contrato de depósito e não 
a entrega a quem de direito na forma e nos prazos devidos, poderá a parte demandar tutela de 
evidência com a cominação de multa em caso de não devolução no prazo fixado (liminar). 

 Petição instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos sem oposição 
razoável do réu (liminar) 

DIA 09 – 23/06 

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIEGO CERQUEIRA 

Olá, alunos do Estratégia OAB! 

Sejam bem-vindos! Hoje estudaremos um dos assuntos mais importantes no estudo para o Exame de Ordem: 
Direitos Individuais e Coletivos. Faremos uma abordagem verticalizada, alcançando os pontos essenciais; 
aqueles incisos mais cobrados e com entendimento doutrinário e jurisprudencial relevante.  

Direitos Individuais e Coletivos 

Direito à Associação 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de 
autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; 
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XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; 

Tecnicamente, o instituto da associação decorre de um ato volitivo (ato de vontade) visando agregação a 
um determinado fim. Assim, a associação é uma sociedade e se diferencia do ato de reunião, tendo em vista 
possuir um caráter de continuidade, ou seja, as pessoas não se unem de forma temporária, transitória. 

No plano constitucional, a existência de uma associação depende de três condições:  

 Pluralidade de pessoas; 

 Surgimento de um ato de vontade dos associados; 

 Presença da estabilidade na união. 

Nota-se que a existência de uma associação não depende da aquisição de personalidade jurídica. Apesar da 
possibilidade de se adquirir a personalidade, o fato de não promover o registro de seus atos, não interfere 
na existência da associação (no plano da realidade).  

Enfim, a associação possui uma proteção constitucional, sendo apresentada pelo legislador constituinte com 
alguns requisitos.  

O primeiro deles diz respeito a sua criação. A entidade associativa deve ser criada para fins lícitos. O segundo 
é que a associação não depende de autorização estatal para funcionar, assim como também não sofre 
interferência do Poder Público.  

Meus amigos, a Carta Magna estabeleceu a liberdade de associação ampla e lícita, diferentemente da 
cooperativa que, mesmo não dependendo de autorização estatal para ser criada, enquanto não houver lei 
regulamentando o tema não há possibilidade de sua criação.  

Por tal motivo, em relação à criação de associações, a doutrina entende que se trata de norma de eficácia 
plena. Mas, no tema das cooperativas, entende ser de eficácia limitada. 

Importante esclarecer que a dissolução compulsória da associação somente ocorre por decisão judicial que 
tenha transitado em julgado. Contudo, para ter sua atividade suspensa, basta uma simples decisão judicial 
(sem trânsito em jugado). 

Direito de Propriedade 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta Constituição; 
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XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano; 

O direito de propriedade é um bem constitucionalmente protegido. Os quatro incisos acima conjuntamente 
garantem tal direito, estabelecendo que a propriedade deve cumprir a função social e que esse direito não 
é absoluto.  

Na visão do ilustre jurista José Afonso da Silva, os incisos XXIV e XXV “oferecem os elementos de suas 
limitações, permitindo sua desapropriação por necessidade pública ou utilidade pública ou interesse social, 
bem como o seu uso pela autoridade competente no caso de perigo público iminente” 1. Entende-se, nesse 
sentido, ser o direito de propriedade uma norma de eficácia contida.  

No caso da desapropriação prevista no XXIV do art. 5° da CF/88 é prévia, justa e em dinheiro. Essa é a regra, 
mas o mesmo dispositivo constitucional determina que há exceções. E, quais seriam essas hipóteses 
professor? Olha só: 

 

 

1 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 113. 
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Como mencionado acima, o inciso XXV limita o direito previsto no inciso XXII, trazendo o instituto da 
requisição administrativa. Trata-se de uma intervenção restritiva, ou seja, não se retira a propriedade do 
particular, mas limita o seu exercício, pois através do chamado Poder de Império (em uma situação de 
iminente perigo público), o Poder Público utiliza-se de bens ou serviços de particulares.  

Vamos consolidar este tópico? 

 

PS: Entende-se que os entes políticos não podem requisitar administrativamente bens, serviços e pessoal 
uns dos outros. Afinal, por conta do modelo federativo adotado no Brasil, os entes políticos possuem 
o mesmo “status” hierárquico e a utilização deste instituto acabaria por ofender o pacto federativo. 
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• Prévia e justa 
indenização em 
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agrária;
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anos;
• Benfeitorias úteis e 

necessárias serão 
indenizadas em 

dinheiro. (O § 1o art. 
184, CF)

Im
óv

el
 u

rb
an

o 
nã

o-
ed

ifi
ca

do
 s/

 fu
nç

ão
 

so
ci

al

• Competência do 
Município
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• Competência da 
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• Desapropriação sem 
indenização (art. 

243)
• Plantas psicotrópicas 

ou exploração de 
trabalho escravo. 

Em caso de iminente perigo público, o Estado 
pode requisitar a propriedade particular. Ex: 

enchente ou desastre natural ou humano

A requisição é compulsória para o particular, 
devido ao Poder de Império do Estado

O perigo público deve ser iminente
A propriedade continua sendo do particular. Há 

apenas uma cessão gratuita e provisória ao Poder 
Público. Haverá indenização se houver dano

Requisição administrativa
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XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela 
família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; 

No tema da propriedade rural, a Constituição de 1988 estabeleceu a garantia de impenhorabilidade para a 
pequena propriedade rural trabalhada pela família. A ideia foi a proteção dos pequenos trabalhadores rurais 
com sérias dificuldades em relação a sua subsistência, por falta de acesso aos meios de produção. 

Todavia, como já estudamos, não há direito fundamental absoluto e a proteção constitucional depende da 
cumulação de dois requisitos:   

 exploração econômica do bem pela família; e 
 origem na atividade produtiva do débito que causou a penhora.  

Lembrando que a CRFB/88 deixou a cargo da legislação infraconstitucional especificar quais serão as 
propriedades rurais que poderão ser consideradas pequenas e como será financiado o desenvolvimento 
dessas terras.  

Direito à Informação 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado; 

Juntamente com o princípio da publicidade, o direito à informação demonstra a presença de uma cobrança 
constitucional de atuação transparente de toda a Administração Pública (direta e indireta), que deverá 
manter os seus administrados informados acerca do comportamento dos seus agentes no âmbito interno.  

Contudo, da leitura do dispositivo acima, percebe-se que há uma ressalva prevista: o sigilo de informação 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.  

No campo infraconstitucional, temos a Lei nº 12.527/2011, assim chamada de Lei de Acesso à Informação. 
Ela acabou regulamentando o tema. (mas, não precisa se preocupar, pois nosso estudo recai nos aspectos 
teóricos da CRFB/88) 

Um destaque que deve ser dado aqui é quanto ao remédio (instrumento processual) utilizado quando há 
lesão ao direito à informação. 

Se estivermos diante de informações próprias, pessoais do impetrante, o remédio cabível será o Habeas 
Data (calma que iremos comentar a seguir. Por ora apenas leve este entendimento).  

Por outro lado, para a obtenção de informações de interesse particular ou interesse coletivo ou geral, o 
remédio cabível será o Mandado de Segurança.  Aqui, não é admissível o habeas data, pois este é utilizado 
quando se tratar de interesse particular referentes à própria pessoa requerente (a informação que apenas 
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ele, titular do dado, pode ter acesso ou o banco de dados). É uma ação personalíssima (só o titular da 
informação pode utilizar este remédio). 

Atenção também a decisão do STF na ADPF 690, pois ficou estabelecido que não é constitucionalmente 
permitido que atos do Poder Executivo Federal reduzam a transparência dos dados referentes à pandemia 
de COVID-19. Afinal, tais ações violam os seguintes preceitos fundamentais da CRFB/88: o acesso à 
informação, os princípios da publicidade e transparência da Administração Pública (XXXIII e LXXII do art. 5º 
e caput, do art. 37 da CRFB/88) e o direito à saúde. 

Proteção de Dados 

LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive 
nos meios digitais. 

Pessoal, temos aqui uma novidade para fins de estudo. A Emenda Constitucional nº. 115/22 incluiu o inciso 
LXXIX na CRFB/88. Agora, a proteção de dados passa a estar expressamente contida no rol de direitos e 
garantias fundamentais.  

“Poxa, professor, mas o STF já não tinha entendimento sobre a garantia de respeito aos dados pessoais?” 

Exato!!!! Antes mesmo da própria emenda, o STF já tinha firmado posição na ADI nº 6387 de que a proteção 
de dados pessoais seria um direito fundamental implícito. Para a Corte Suprema, isso decorre do fato de 
termos na própria Constituição de 1988 a cláusula geral de privacidade constante nos incisos X e XII do art. 
5º. Além disso, a proteção a tal direito já vinha sendo garantida com a aplicação da Lei Geral de Proteção de 
Dados - Lei nº 13.709/18.  

(...) 

“Então, qual a razão do nascimento da EC nº. 115/22?” 

Acredito que a ideia do legislador é reforçar o tema com a constitucionalização dos princípios da LGPD, em 
que o foco primário é a privacidade no tratamento de dados pessoais. Hoje, temos uma discussão muito 
grande tanto na administração pública quanto nas relações privadas sobre o tratamento, manuseio, acesso 
e uso dos dados pessoais (muito em função do compartilhamento e inteligência de dados, globalização, 
redes sociais etc.)  

Por fim, preciso destacar uma última informação importante! Para fins de prova, guarde a informação de 
que, ao constitucionalizar a proteção de dados pessoais, o legislador constituinte trouxe ao instituto o status 
de cláusula pétrea.  
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DIREITO DO TRABALHO – PRISCILA FERREIRA 

Jornadas Especiais de Trabalho 

 Jornada 12x36 
o É facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo 

coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e 
seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para 
repouso e alimentação;  

o A remuneração mensal pactuada abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal 
remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e 
as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o §5º do 
art. 73 desta Consolidação.      

 Tempo Parcial      
o Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a trinta 

horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja 
duração não exceda a vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até seis 
horas suplementares semanais. 

o Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção 
manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação 
coletiva.      

Intervalo  

 Intervalo Intrajornada 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art73
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DIREITO PROCESSUAL PENAL – IVAN MARQUES 

Fala, pessoal. 
É hora de intensificar o nosso estudo.  
Dicas e mais dicas de processo penal.  
A Prova da OAB é para os fortes. Então vamos treinar para DETONAR os caras da FGV. 
Atenção máxima! Cada dica dada pode ser uma questão de prova. 
Bora estudar? 

Prof. Ivan Marques  

Prova emprestada 

 

Conceito - É aquela que, tendo sido produzida em outro processo, vem a ser apresentada no processo 
corrente, de forma a também neste produzir os seus efeitos. 

Somente poderá ser utilizada, vinda de outro processo, a prova que respeitar, para a sua inclusão, o princípio 
do contraditório, caso contrário não será admitida como prova, em seu conceito mais amplo. 

Diante do princípio do contraditório, parte da doutrina sustenta que a prova emprestada não pode gerar 
efeito contra quem não tenha figurado como uma das partes no processo originário. 

 

Prova emprestada pode ser utilizada para condenar? 

SIM, desde que respeite o princípio do contraditório, ou seja, desde que a defesa tenha a 
oportunidade de se manifestar a respeito da prova que se pretende trazer de outro 
processo, local original em que for a produzida. 
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Sistemas de valoração probatória 

Regra geral - Sistema do livre convencimento motivado da prova (ou livre convencimento regrado, ou livre 
convencimento baseado em provas ou persuasão racional). O Juiz deve valorar a prova produzida da maneira 
que entender mais conveniente, de acordo com sua análise dos fatos comprovados nos autos. 

A livre apreciação da prova é o sistema em que o Juiz deve valorar a prova produzida da maneira que 
entender mais conveniente, de acordo com sua análise dos fatos comprovados nos autos. O magistrado é 
livre para escolher quanto vale cada uma das provas produzidas até chegar a uma definição: se o réu é 
inocente ou culpado.  

A lei não diz qual prova vale mais do que a outra, deixando o juiz livre para decidir qual delas tem mais valor 
do que a outra. 

Por exemplo: entre a confissão do réu e todas as testemunhas dizendo que não foi o réu o autor do crime, 
cabe ao juiz escolher qual das provas tem mais valor para decidir. 

O juiz deverá, entretanto, seguir algumas regras: 

• a decisão judicial precisa utiliza as provas produzidas no processo para decidir; 
• as decisões judiciais precisam ser sempre fundamentadas, sob pena de nulidade – art. 93, IX, 

CRFB/88; 
• para condenar o réu serão necessárias provas, no sentido técnico, ou seja, aquelas produzidas sob o 

manto do contraditório e da ampla defesa. Mas, professor, e as evidências produzidas na fase 
policial? 

 

IMPORTANTE: as provas exclusivamente produzidas em sede policial (Inquérito Policial) 
não podem, por si sós, fundamentar a decisão do Juiz. 

Exceções: 

Prova tarifada – adotada em alguns casos (ex.: necessidade de que a prova da morte do acusado, 
para fins de extinção da punibilidade se dê por meio da certidão de óbito).  

Íntima convicção – adotada no caso dos julgamentos pelo Tribunal do Júri. 
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Princípios que regem a produção das provas 

Para que sejam consideradas válidas, as provas, ao serem produzidas, deverão respeitar uma série de 
princípios. Vamos estudá-los: 

Princípios que regem a produção probatória: 

Princípio do contraditório – todas as provas produzidas por uma das partes podem ser contraditadas 
(contraprova) pela outra parte. 

Princípio da comunhão da prova (ou da aquisição da prova) – a prova é produzida por uma das 
partes ou determinada pelo Juiz, mas uma vez integrada aos autos, deixa de pertencer àquele que a 
produziu, passando a ser parte integrante do processo, podendo ser utilizada em benefício de 
qualquer das partes. 

Princípio da oralidade – sempre que for possível, as provas devem ser produzidas oralmente na 
presença do Juiz.  

Princípio da concentração – sempre que possível as provas devem ser concentradas na audiência. 

Princípio da publicidade – os atos processuais não devem ser praticados de maneira secreta, sendo 
vedado ao Juiz apresentar obstáculos à publicidade dos atos processuais. 

Princípio da imediação – o Juiz, sempre que possível, deve ter contato físico com a prova, no ato de 
sua produção, a fim de que melhor possa formar sua convicção. 

Princípio da autorresponsabilidade das partes – as partes respondem pelo ônus da produção da 
prova acerca do fato que tenham de provar. 

Princípio da não autoincriminação (ou Nemo tenetur se detegere) – por este princípio entende-se a 
não obrigatoriedade que a parte tem de produzir prova contra si mesma. 

Ônus da prova 

Caros alunos, chegou o momento de fixarmos uma lição importante: chega de afirmar que o ônus da prova 
é da acusação. Isso mudou em 2008. Pasmem os senhores. 

Hoje, devemos afirmar que o ônus da prova é da parte que inova processualmente com tese de mérito. 

Trata-se de um encargo conferido a uma das partes referente à produção probatória relativa ao fato por ela 
alegado. 

A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156, caput). Exemplo: cabe ao 
Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova 
dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa); em contrapartida, cabe ao acusado provar as causas 



 

 

   
231 
509 

excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da 
pena ou concessão de benefícios legais. Caso o réu pretenda a absolvição com fulcro no art. 386, I, do Código 
de Processo Penal, incumbe-lhe ainda a prova da “inexistência do fato”. 

Vamos dar alguns exemplos para ajudar a entender: 

Exemplo 1: O Ministério Público afirma, na denúncia, que o denunciado praticou o crime de furto noturno. 
Ora, como a alegação foi do promotor de justiça, a ele caberá comprovar o que alegou. 

Exemplo 2: A defesa afirma que houve sim a morte, porém foi em legítima defesa. Novamente, se a tese de 
excludente de ilicitude foi alegada pela defesa, caberá a ela comprovar a agressão injusta atual ou iminente 
e a defesa imediata, proporcional e limitada ao momento do ataque infundado. 

 

Quem alegar uma tese, deverá prová-la. Inclusive a defesa. Isso não fere o direito à 
presunção de inocência. 

Das provas produzidas pelo magistrado 

Em 2008, a lei processual permitiu que o juiz da causa determinasse a produção de provas no processo penal. 
Quando isso será possível: 

Na produção antecipada de provas – provas consideradas urgentes e relevantes, observando-se a 
necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Não há que se falar em inconstitucionalidade. Essa 
é a posição dos Tribunais. 

OBS.: É necessário que exista um procedimento investigatório em andamento (inquérito policial, 
procedimento de investigação preliminar ou Comissão Parlamentar de Inquérito), e algum requerimento 
seja apresentado ao juiz (ainda que não seja o requerimento de prova). 

Na produção de provas após iniciada a fase de instrução do processo – para dirimir dúvida sobre ponto 
relevante (busca da verdade processual). Não se exige a cautelaridade da medida durante a instrução, pois 
se está diante da produção probatória com contraditório e ampla defesa. 
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Provas ilícitas 

Muito bem, pessoal. Chegou o momento da aula de explicarmos a diferença entre as provas ilícitas e 
ilegítimas e, para a sua prova, mostrar quais são as consequências de seu reconhecimento e, principalmente, 
se cabe algum recurso nesse ponto da legislação. 

Ao regulamentar o preceito contido no art. 5º, LVI, da Carta Magna, foi editada a Lei n. 11.690/2008, que 
disciplinou, no art. 157 do Código de Processo Penal, a matéria relativa às provas ilícitas.  

Em primeiro lugar, a lei, respeitando o comando constitucional, deixou bem clara a inadmissibilidade das 
provas ilícitas, não distinguindo as provas produzidas com violação das disposições materiais daquelas 
realizadas em contrariedade às disposições processuais. Ressalve-se, no entanto, que essa vedação legal não 
será apta a afastar a incidência do princípio constitucional da proporcionalidade, admitindo-se a prova ilícita 
sempre que estiverem em jogo interesses de extrema magnitude para o cidadão, como a vida, a liberdade 
ou a segurança. 

 

Admite-se o uso de provas obtidas ilicitamente se for a única maneira de absolver um 
inocente. Por exemplo: em uma interceptação telefônica ilegal, sem ordem judicial, 
descobre-se a inocência de um agente que já for a condenado por esse crime. Será possível 
utilizar essa evidência em ação de revisão criminal para corrigir esse erro judiciário. 

O preceito legal dispôs acerca do desentranhamento e, uma vez preclusa essa decisão, da destruição dessa 
prova por decisão judicial, facultando às partes acompanhar esse incidente.  

Note-se que a jurisprudência já vinha determinando o desentranhamento dessa prova, tendo a 1ª Turma do 
Supremo Tribunal Federal admitido a impetração de habeas corpus para impugnar a inserção de provas 
ilícitas em procedimento penal e postular o seu desentranhamento: sempre que, da imputação, pudesse 
advir condenação à pena privativa de liberdade (STF, 1ª Turma, HC 80.949/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
j. 30-10-2001, DJ, 14 dez. 2001, p. 26). Ou seja, meus amigos, antes mesmo da mudança da lei em 2008, o 
Supremo Tribunal Federal utilizava a proibição constitucional para afastar dos autos as provas obtidas em 
contrariedade à lei e à Constituição da República. 

A autorização para a destruição da prova ilícita, por sua vez, tem suscitado diversos questionamentos, pois 
poderá inviabilizar a propositura de uma futura revisão criminal, isto é, a utilização dessa prova a favor do 
acusado, a fim de buscar a sua inocência. É importante assinalar que a matéria relativa à prova ilícita tem 
cunho nitidamente constitucional e, muito embora a Carta Magna e o art. 157 do CPP vedem a produção 
dessa prova, isto não terá o condão de afastar princípios constitucionais como o da proporcionalidade, que 
autorizam a utilização da prova ilícita sempre que bens de maior magnitude, como a vida e a liberdade do 
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indivíduo, estejam em jogo. Desse modo, constitui medida bastante temerária a inutilização dessa prova, 
pois ela poderá constituir elemento importante a embasar futura revisão- criminal, constituindo, assim, 
prova para a defesa. 

Ainda, o art. 157 do CPP albergou a teoria dos frutos da árvore envenenada e trouxe limites a ela, inspirando-
se na legislação norte-americana, de forma a se saber quando uma prova é ou não derivada da ilícita, isto é, 
a lei procurou trazer contornos para o estabelecimento do nexo causal entre uma prova e outra. 

 

As provas ilegais dividem-se em ilícitas e ilegítimas. Apesar dessa diferença não mais constar da lei processual 
penal, após a sua reforma em 2008, merece atenção pelo impacto constitucional do tema e, portanto, ainda 
podem ser objeto de arguição pelos examinadores da FGV. 

Provas ilícitas - são consideradas provas ilícitas aquelas produzidas mediante violação de normas de 
direito material (normas constitucionais ou legais). Ex.: Prova obtida mediante tortura. 

Provas ilícitas por derivação - são aquelas provas que, embora sejam lícitas em sua essência, derivam 
de uma prova ilícita, daí o nome “provas ilícitas por derivação”. Ex.: Prova obtida mediante 
depoimento válido. Contudo, só se descobriu a testemunha em razão de uma interceptação 
telefônica ilegal. 

Provas ilegítimas - são provas obtidas mediante violação a normas de caráter eminentemente 
processual, sem que haja nenhum reflexo de violação a normas constitucionais. 

OBS.: As provas ilícitas por derivação poderão ser utilizadas em duas situações: 

Não havia nexo de causalidade entre a prova ilícita e a prova derivada. 

Embora havendo nexo de causalidade, a derivada poderia ter sido obtida por fonte independente ou seria, 
inevitavelmente, descoberta pela autoridade. 

Pessoal, nesse ponto da matéria, precisamos ter muita calma! É um tema tão difícil que preciso da sua 
atenção máxima, ok? 
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Limitação da fonte independente (independent source limitation) - o § 1º do art. 157 prevê que são 
inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, “salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre 
umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras”.  

Trata-se de teoria que já foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu que se deve 
preservar a denúncia respaldada em prova autônoma, independente da prova ilícita impugnada por força 
da não observância de formalidade na execução de mandado de busca e apreensão (STF, HC-ED 84.679/MS, 
rel. Min. Eros Grau, j. 30-8-2005, DJ, 30 set. 2005, p. 23).  

Portanto, a prova derivada será considerada fonte autônoma, independente da prova ilícita, quando a 
conexão entre umas e outras for tênue, de pouca monta, de modo a não se colocarem as provas primárias 
e as secundárias numa relação de estrita causa e efeito. 

Professor, não entendi nada. O que isso significa? 

Vamos lá. 

Se não existe nexo de causalidade entre a nova evidência e a prova anteriormente produzida, isto significa 
que uma não derivou da outra. Se a causa geradora da prova for absolutamente independente em relação à 
anterior, é porque uma nada tinha a ver com a outra, sendo incabível falar-se em prova ilícita por derivação. 
Em outras palavras, se o fruto derivou de outra árvore distinta da envenenada, não há que se falar na teoria 
dos frutos da árvore envenenada. A regra da limitação da fonte independente é, portanto, supérflua, 
desnecessária. Basta aplicar a conhecida teoria da conditio sine qua non e o critério da eliminação hipotética: 
se ao excluir a prova anterior da cadeia causal a nova prova continuar existindo, é porque não foi causada 
por aquela, sendo incabível a alegação de ilicitude da prova por derivação. Se, ao contrário, a prova 
produzida estiver arrimada ou justificada na prova ilícita anterior, não se poderá alegar independência de 
fonte, ante o critério da eliminação hipotética (excluída a prova ilícita, desaparece a produção da prova dela 
derivada, revelando-se o nexo de interdependência entre ambas). 

Agora que conseguimos decifrar a tal fonte independente, vamos com tudo para cima da descoberta 
inevitável. 

Limitação da descoberta inevitável (inevitable discovery limitation) - quando o órgão judicial se convence de 
que, fosse como fosse, se chegaria inevitavelmente, nas circunstâncias, a obter a prova por meio legítimo, 
afasta-se o argumento de ilicitude probatória. Nesse caso, a prova que deriva da prova ilícita originária seria 
inevitavelmente conseguida de qualquer outro modo, como se naturalmente, com as investigações 
ordinárias, ela seria descoberta com 100% de certeza. Segundo o § 2º do art. 157, “Considera-se fonte 
independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou 
instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova”.  

Tentando explicar de forma mais simples, no campo da descoberta inevitável, a prova, a despeito de sua 
ilicitude original, considera-se válida sob o argumento de que acabaria sendo descoberta de qualquer modo. 
Cedo ou tarde, usando os meios normais de investigação, a prova seria descoberta. 

Professor, de onde veio essa “viagem” do nosso legislador? Isso não significa um risco para a garantia 
constitucional que veda as provas ilícitas? 
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Sim, pessoal. É um tema muito delicado. Essa tese teve origem em um caso norte-americano. vou contá-lo 
para vocês. Momento cultural! 

 

Inspirada em um precedente da Suprema Corte norte-americana, qual seja, o caso Nix × Williams, julgado 
em junho de 1984, a regra da inevitable discovery limitation não se presta a um infindável juízo de 
probabilidades, mas se baseia em situações bastante concretas e demonstráveis de modo evidente. No caso, 
investigava-se o desaparecimento de uma menina de 10 anos ocorrido em Des Moines, Estado do Iowa. O 
suspeito fora preso no mesmo Estado, na cidade de Davenport. Seu defensor foi avisado pela polícia de que 
ele seria levado para o local do desaparecimento, mas que não seria interrogado no caminho. Entretanto, 
durante o trajeto, houve uma conversa informal, na qual se deu a admissão do crime e a indicação do local 
em que o corpo tinha sido enterrado. Apesar de a confissão ter sido ilicitamente obtida (por violação da 
sexta emenda), a localização do corpo acabou sendo admitida como válida, não sendo considerada prova 
ilícita por derivação, já que seu encontro seria inevitável. Na hipótese, porém, não houve um juízo aleatório 
de possibilidades, mas, ao contrário, no local já havia 200 voluntários, além da polícia, com toda a área 
cercada, sendo o encontro do corpo do delito mera questão de tempo. Não foi a confissão informal que 
determinou o deslocamento de todo aquele contingente ao local. Eles já lá se encontravam e iriam obter a 
prova de um jeito ou de outro. A busca sistemática foi feita com a ajuda de 200 voluntários, e iniciou-se 
antes dos entrevistadores elaborarem as questões incriminadoras. Assim, a busca em toda a área já tinha se 
iniciado de modo efetivo, antes das informações colhidas junto ao incriminado, sendo que estas apenas 
aceleraram, mas não determinaram o encontro da prova. Convém notar que aqui também cabe a aplicação 
da regra da eliminação hipotética e da conditio sine qua non. Ainda que não houvesse a confissão, como a 
busca já tinha se iniciado e se encaminhava para o encontro, a prova seria inevitavelmente produzida. Não 
ocorreu, destarte, nexo causal, pois, eliminada a admissão tida como ilícita, ainda assim haveria o encontro 
do corpo. Bem diferente seria o caso de a busca ter se iniciado em virtude das informações. Aí, sim, a prova 
seria ilícita, pois evidente o nexo causal.  

Ficou fácil agora, né pessoal. 
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Para diferenciar, em um caso concreto, uma situação de desistência voluntária de uma 
tentativa, evitando-se confusões relativas ao uso de temos como “desiste”, “abandona” 
(lato sensu) em um enunciado, utiliza-se a famosa Fórmula de Frank: 

“Se posso prosseguir e não quero, haverá desistência voluntária, mas se quero prosseguir 
e não posso, haverá tentativa.” 

Arrependimento Eficaz (Art. 15 do CP) 

Agora que já vimos a desistência voluntária, podemos estudar o arrependimento eficaz, que ocorre quando 
o agente inicia e completa todos os atos executórios, não havendo mais nada a realizar, porém, por sua 
própria escolha, atua eficazmente e impede a consumação, evitando assim a produção do resultado.  

Percebam que nesse caso, também afasta-se a tentativa (não há motivos alheios) e não havendo 
consumação, o fato iniciado torna-se atípico, podendo apenas se imputar ao agente outros crimes que 
eventualmente tenham ocorrido. 

Vamos a um exemplo concreto de como isso pode aparecer na nossa prova! 

Ex.: Um agente coloca veneno na bebida de seu desafeto e, após este ter tomado o veneno, resolve que não 
quer mais que ele morra, ministrando um antídoto ou levando a vítima a um hospital onde esta é salva. Logo, 
não responde pela tentativa de homicídio (que fica atípico), podendo responder somente por eventuais 
lesões corporais que a vítima tenha sofrido. 

 

Vamos a uma pequena DICA para você diferenciar a desistência voluntária do 
arrependimento eficaz numa situação concreta, para isso você deverá utilizar a seguinte 
frase:  

“Eu desisto apenas do que estou fazendo e me arrependo somente do que já fiz.” 
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Arrependimento Posterior (Art. 16 do CP) 

Galera, vamos começar nosso estudo de mais este instituto defensivo do Iter criminis fazendo a leitura do 
Art. 16 do CP, que ao tratar do Arrependimento Posterior, afirma: 

 Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou 
restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do 
agente, a pena será reduzida de um a dois terços. 

Vejam como fica fácil: o arrependimento posterior é assim chamado por acontecer posteriormente à 
consumação, quando o agente repara o dano ou restitui a coisa, para receber diminuição de pena de um 
terço a dois terços, desde que preenchidos os seguintes requisitos: 

a) Crime sem violência ou grave ameaça à pessoa;  

b) A reparação do dano deve ser feita até o recebimento da denúncia.  

 

Embora haja divergência, entende-se que a reparação parcial não impossibilita a aplicação do 
arrependimento posterior, desde que seja razoável (STF: mínimo de 50%), obviamente gerando uma 
diminuição menor que o máximo de 2/3, que será usado apenas para as reparações que forem integrais. 

Obs.: CUIDADO!!! Nos crimes tributários a reparação integral do prejuízo poderá ser feita a qualquer tempo, 
mesmo após o trânsito em julgado da sentença, e será causa de extinção da punibilidade, não se aplicando, 
portanto, o arrependimento posterior. 

Show de bola, não é galera?? 

Depois de vermos esses importantes temas ligados a realização do crime doloso, na próxima aula 
passaremos para mais um assunto que CAI MUITO NA NOSSA PROVA, a famosa TEORIA DO ERRO, 
fundamentalmente os dois erros mais importantes para a prova de 1ª Fase da OAB, o Erro de Tipo 
incriminador (Art. 20 caput CP) e o Erro de Proibição (Art.21 CP). 
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Crime Impossível (Art. 17 do CP) 

Muito bem pessoal, vamos entrar agora no último instituto defensivo relacionado ao Iter Criminis, o famoso 
crime impossível, que tem exemplos clássicos de serem cobrados em prova, e já adianto a vocês que o 
examinador adora esse tema! 

De acordo com o Art. 17 do CP:   

Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 

O crime impossível é assim chamado por ser aquele que é impossível de se consumar, já que, diante da 
situação concreta, a lesão do bem jurídico tutelado no tipo específico é absolutamente impossível de 
ocorrer, embora o agente, que não sabe disso, realize a conduta e atue com dolo. 

Isto ocorre de duas formas, quando o meio utilizado para gerar o resultado é absolutamente ineficaz (ex.: 
matar com arma desmuniciada), ou ainda quando o objeto a ser atingido é absolutamente impróprio de 
sofrer o resultado pretendido (ex.: matar o morto).  

Em outras palavras, no crime impossível é impossível de se gerar o resultado pretendido pelo agente, ou 
seja, diante da situação concreta a consumação jamais se produzirá, a lesão ao bem jurídico é impossível, 
por isso, diz-se que o agente atua em situação conhecida como tentativa inidônea, tentativa ineficaz ou 
tentativa imprópria, para gerar ao resultado pretendido,  

Logo, vocês podem perceber que essa “tentativa”, por ser impossível o fato se consumar, terá como 
consequência a atipicidade deste fato, e fiquem atentos pois essa consequência é o que costuma ser 
perguntado em nossa prova. 

Se o meio ou o objeto forem apenas relativamente incapazes de gerar o resultado lesivo, 
não haverá crime impossível, mas sim tentativa punível. Logo, de acordo com a sumula 567 
do STJ a tentativa de furto em lojas com sistema de segurança, vigilância e câmeras será 
punida normalmente, não gerando crime impossível, já que, por menor que seja, sempre 
existe uma chance de o crime se consumar. 

 

Ainda, de acordo com o STF, o flagrante preparado, também chamado de delito de ensaio, 
em face da impossibilidade de consumação, configura crime impossível, e não será válido, 
afastando assim a tentativa e tornando o fato atípico (Súmula 145 do STF). 
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DIREITO TRIBUTÁRIO – RODRIGO MARTINS 

Olá, pessoal!  
Estamos na reta final da tua preparação para a prova da OAB.  
Por isso iremos focar, neste momento, nos pontos de maior incidência em nossa matéria.  
Bons estudos e uma excelente prova a todos!  
Um abraço do 
Prof.ª Rodrigo Martins.  

Imunidades Tributárias 

Ao  lado dos princípios constitucionais tributários, as imunidades também instituem limitações ao poder de 
tributar (limitações à competência tributária).   
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Estudaremos, neste momento, as imunidades gerais previstas nas alíneas do inciso VI do art. 150 da CF/88, 
pois as específicas serão vistas adiante, ao estudarmos os impostos em espécie.  

Atenção: as imunidades gerais previstas nas alíneas do inciso VI do art. 150 da CF/88 
alcançam somente os impostos. Não alcançam, pois, outras espécies tributárias, tais 
como taxas, contribuições etc.  

Imunidade Recíproca 

De acordo com o art. 150, inciso VI, alínea “a”, da CF/88, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios não podem instituir impostos sobre o patrimônio, rendas ou serviços, uns dos outros:  

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

(...). 

É o que a doutrina designa como imunidade recíproca. 

Extensão da imunidade recíproca às autarquias e fundações 

De acordo com o art. 150, § 2º, da CF/88, a imunidade recíproca é extensiva às autarquias e às fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público:  

CF/88: Art. 150. (...) 

§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, 
vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

(...). 

Contudo, essa extensão não é absoluta:  

CF/88: Art. 150. (...) 

§ 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, 
à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas 
pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou 
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário (...). 
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Dessa forma, as imunidades não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços das autarquias e fundações 
quando: 

 Relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a 
empreendimentos privados, ou  

 Em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. 

Atenção: recentemente o STF decidiu, em regime de Repercussão Geral, que incide o 
IPTU sobre imóvel pertencente a pessoa jurídica de direito público (uma autarquia 
federal) cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo (RE 601.720). 
Assim, mesmo que o imóvel seja pertencente a autarquia imune, não cabe estender a 
imunidade a particulares que, cessionárias do imóvel, atuam no regime da livre 
concorrência.  

Extensão da imunidade recíproca às empresas públicas e sociedade de 
economia mista 

De acordo com a literalidade do art. 150, § 2º, da CF/88, as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista não seriam alcançadas pela imunidade recíproca, pois não foram mencionadas pelo constituinte. 

Contudo, a jurisprudência do STF (ACO 959 e RE 773.992) tem feito a seguinte distinção:  

 Quando for uma empresa pública prestadora de serviço público (como a ECT, isto é, os Correios), 
aplica-se a regra de imunidade recíproca;  

 Quando for uma empresa pública que exerce atividade econômica em sentido estrito, não se 
aplica a regra de imunidade recíproca. 

Portanto, para saber se a imunidade tributária se estende a uma empresa pública ou a uma sociedade de 
economia mista, é preciso analisar a natureza da sua atividade: se exercer atividade pública em sentido 
estrito, gozará de imunidade; caso contrário, não.    

Nesse sentido, atenção: acaso haja distribuição de lucros, com ações negociadas em 
bolsa de valores, não há que se falar em imunidade, pois a distribuição de lucros 
descaracteriza a prestação de serviço em sentido estrito. 

A inexistência de imunidade para o promitente comprador de bem 
imóvel pertencente à entidade imune 

Ainda, de acordo com a ressalva feita no § 3º do art. 150 da CF/88 em estudo, o promitente comprador de 
bem imóvel pertencente a ente imune não leva “consigo” a imunidade que recaia sobre o bem: 

CF/88: Art. 150 (...) 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2692309
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§ 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, 
à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas 
pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou 
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da 
obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. 

(...). 

De fato, a imunidade é da pessoa política, e não do bem.  

Imunidade dos Templos de Qualquer Culto 

De acordo com o art. 150, inciso VI, alínea “b”, da CF/88, os templos de qualquer culto também têm a 
garantia da imunidade tributária: 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre: 

(...) 

b) templos de qualquer culto; 

(...). 

Logo, nenhum imposto pode incidir sobre templos de qualquer culto.  

Atenção: para fins de interpretação da regra de imunidade em questão, templo não é só a 
edificação, mas tudo o que for pertencente à pessoa jurídica religiosa e ligado ao exercício 
de suas atividades. Portanto, a imunidade não é só do prédio, mas da pessoa jurídica 
religiosa.  

Pois bem. O § 4º do artigo 150 da CF/88 prescreve, ainda, que a imunidade compreende somente o 
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais da entidade religiosa:  

CF/88: Art. 150 (...) 

§ 4º. As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o 
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das 
entidades nelas mencionadas. 

(...). 

Portanto, se um patrimônio, renda ou serviço não estiver relacionados com as finalidades essenciais da 
entidade, não será alcançado pela regra imunizatória em questão. 
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Não obstante isso, o STF já pacificou o entendimento - atenção -  de que o imóvel 
pertencente a uma entidade religiosa que está alugado a terceiros (ou seja, que não é 
diretamente relacionado às finalidades essenciais da entidade) permanece imune à 
incidência do IPTU desde que o valor do aluguel seja revertido às suas finalidades 
religiosas (RE 325.822).  

Pois bem: a imunidade tributária conferida pelo art. 150, VI, "b", da CF/88 é restrita aos templos de qualquer 
culto religioso, não se aplicando à maçonaria, em cujas lojas não se professa qualquer religião. (RE 562.351). 

Quanto aos cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso, estão abrangidos 
pela garantia da imunidade, havendo, assim, impossibilidade da incidência de IPTU em relação a eles. 
Quando não forem extensões de entidades religiosas, não haverá imunidade (RE 578.562).  

Imunidade dos Partidos Políticos, das Entidades Sindicais e das 
Instituições de Educação ou de Assistência Social, Sem Fins 
Lucrativos  

De acordo com o art. 150, inciso VI, alínea “c”, da CF/88, o patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos 
políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação 
e de assistência social, sem fins lucrativos, também têm a garantia da imunidade tributária: 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre: 

(...) 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

(...). 

Assim, não pode haver imposto sobre o patrimônio, a renda ou os serviços dos: 

 Partidos políticos,  
 Das entidades sindicais dos trabalhadores; e  
 Das instituições de educação ou de assistência social, sem fins lucrativos.  

Atenção: de acordo com ao CF/88, a imunidade tributária alcança somente os sindicatos 
dos trabalhadores. Os sindicatos patronais não! 

Atenção novamente: não ter fins lucrativos não significa não ter lucro! Não ter fins 
lucrativos significa, juridicamente, não distribuir seus lucros (inciso I do art. 14 do CTN 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=325822&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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acima transcrito). A entidade pode ter lucro, e terá a garantia da imunidade desde que 
esse lucro (superávit) seja revertido para as suas finalidades essenciais. 

De acordo com a parte final da alínea “c” em questão, essas imunidades alcançam somente as entidades que 
atendam aos requisitos estabelecidos em lei, o que faz delas imunidades condicionadas (o gozo da 
imunidade está condicionado ao cumprimento das condições estabelecidas em lei).  

Tais condições estão previstas no art. 14 do CTN:  

CTN: Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância 
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: 

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer 
título; 

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 
institucionais; 

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

(...). 

De acordo com o § 4º do artigo 150 da CF/88, a imunidade alcança somente o patrimônio, a renda ou os 
serviços relacionados com os objetivos institucionais da instituição:  

CF/88: Art. 150 (...) 

§ 4º. As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o 
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das 
entidades nelas mencionadas. 

Atenção: pode ocorrer de uma dessas entidades referidas no art. 150, VI, “c”, da CF/88 
ser proprietária de um bem imóvel alugado a terceiros para as mais diversas finalidades. 
Nesse caso o imóvel não está sendo diretamente utilizado, portanto, no atendimento das 
finalidades essenciais da entidade, o que poderia afastar, a princípio, a garantia da 
imunidade. Contudo, o STF entende que mesmo alugado a terceiros, o imóvel permanece 
imune ao IPTU desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de 
tais entidades. 

Esse entendimento foi consubstanciado na Súmula Vinculante nº 52: 

SV nº 52: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel 
pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição 
Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais 
entidades foram constituídas. 
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Atenção: em julgamento sob o regime de Repercussão Geral (Tema nº 693), o STF firmou 
a tese de que a imunidade de IPTU em questão alcança inclusive os lotes vagos, 
temporariamente ociosos, de propriedade de instituições de educação e de assistência 
social sem fins lucrativos (RE nº 767.332/MG). 

Pois bem. A decisão administrativa que reconhece a imunidade tributária em questão possui natureza 
declaratória, de modo que os seus efeitos retroagem à data em que a entidade comprove ter cumprido 
aqueles requisitos descritos no art. 14 do CTN: 

Súmula 612 do STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no 
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus 
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei 
complementar para a fruição da imunidade. 

Imunidade do Livro, Jornal e Periódico e do Papel Destinado à 
Sua Impressão 

De acordo com o art. 150, inciso VI, alínea “d”, da CF/88, os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à 
sua impressão também têm a garantia da imunidade tributária: 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre: 

(...) 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão; 

(...). 

O STF tem uma interpretação restritiva acerca dessa imunidade, limitando-a aos livros, jornais, periódicos e 
ao papel destinado à sua impressão.  

Ao mesmo tempo, a Suprema Corte firmou uma interpretação “ampla” do que é "papel", incluindo nessa 
definição, para fins de imunidade, os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e 
periódicos:   

Súmula 657 do STF: A imunidade prevista no art. 150, VI, d, da CF, abrange os filmes e 
papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. 

Pois bem. Em análise casuística, o STF também já reconheceu a imunidade em questão aos álbuns de 
figurinhas (RE 221.239), deixando de reconhecer, porém, em relação aos encartes de propaganda 

http://www.stf.jus.br/cgi-bin/nph-brs?d=SUMU&n=&s1=657.NUME.&l=20&u=http://www.stf.jus.br/Jurisprudencia/Jurisp.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=SUMUN&p=1&r=1&f=G
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distribuídos com jornais e periódicos, devido à sua natureza propagandística, de exclusiva índole comercial, 
(RE 213.094). 

Mais recentemente o STF reconheceu, em regime de Repercussão Geral (RE 330.817), a imunidade do livro 
eletrônico (e-book), o que culminou na edição da Súmula Vinculante nº 57: 

Súmula Vinculante nº 57: A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 
aplica-se à importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) 
e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos 
(e-readers), ainda que possuam funcionalidades acessórias. 

Imunidade dos Fonogramas e Videofonogramas Musicais 

De acordo com a alínea “e” do inciso V do art. 150 da CF/88: 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre: 

(...) 

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas 
brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo 
na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 75, de 15.10.2013) 

(...). 

Portanto, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal não poderão instituir impostos sobre a 
circulação dos bens especificados no dispositivo constitucional em questão. Apenas o processo industrial 
de produção dos CDs e DVDs (suportes materiais), se realizados por mídias ópticas de leitura a laser, 
poderão ser normalmente tributadas. 

Imunidades e Obrigações Acessórias 

A imunidade tributária se restringe tão somente à obrigação tributária principal, ou seja, à obrigação 
patrimonial de dar dinheiro ao Estado a título de tributo. 

Portanto, a imunidade tributária não impede a instituição e exigência de deveres instrumentais ou 
obrigações acessórias.   

Bons estudos de reta final e muito sucesso na prova,  
        

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=213094&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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Um forte abraço do  
Prof.º Rodrigo Martins.  

       @professorrodrigomartins 

DIREITO INTERNACIONAL – VANESSA ARNS 

Imunidade de Jurisdição 

A Imunidade de Jurisdição é a impossibilidade de certos atores internacionais (países, seus órgãos e 
autoridades, bem como as organizações internacionais) serem submetidos a julgamento por outros Estados. 
Esta imunidade também impede que seus bens sejam de alguma forma penhorados ou submetidos a 
quaisquer outras medidas por parte de autoridades dos Estados onde se encontram ou onde atuam.  
A Imunidade de jurisdição garante a proteção das pessoas naturais e jurídicas que atuam nas relações 
internacionais e que precisam exercer suas funções sem constrangimentos ou submissão, além de ser uma 
limitação direta da soberania. Esse tema é normalmente regulado por NORMAS COSTUMEIRAS. 
As Convenções de Viena sobre relações diplomáticas (1961) e consulares (1963), promulgadas no Brasil pelos 
Decretos 56.435/1965 e 61.078/1967, estabelecem prerrogativas e imunidades às pessoas e bens indicados 
nas convenções. 

1. Visões sobre Imunidade de Jurisdição 

a. Visão Clássica 
O Prinípio Par in parem non habet judicium/imperium, que diz que “iguais não podem julgar iguais” ou " 
"equals have no sovereignty over each other")”, imperava na visão clássica sobre Imunidade de Jurisdição, 
em que o Estado estrangeiro gozava de imunidade absoluta de jurisdição.  
Nesse caso, o Estado estrangeiro só poderia ser julgado por outro Estado se renunciasse a própria imunidade 
e aceitasse a jurisdição. O Judiciário, se encontrasse algum caso envolvendo Estado estrangeiro, deveria se 
declarar incompetente. 

b. Visão Moderna 
Hoje em dia, tem-se que nos casos do ato de império, no exercício de sua soberania, os Estados Estrangeiros 
ainda gozam de imunidade estatal. Já nos chamados atos de gestão, o Estado estrangeiro não goza mais de 
imunidade, conforme a jurisprudência atual.  
São os atos que o Estado pratica como se fosse um particular. Não têm relação direta com sua soberania. 
Ex.: aquisição de bens, atos de natureza comercial, civil ou trabalhista, que envolvam responsabilidade civil. 

2. Imunidade das Organizações Internacionais 

Diferente dos Estados, as Organizações Internacionais possuem Imunidade de Jurisdição Absoluta, em todos 
os aspectos, incluindo aí a imunidade de jurisdição em matéria de direito do trabalho, segundo o próprio 
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Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Orientação Jurisprudencial n. 4161: estabelece que as 
organizações internacionais sejam dotadas de imunidade absoluta de jurisdição. 

3. Imunidade de Jurisdição e a Justiça do Trabalho 

O artigo 114 da Constituição estabelece que a competência da Justiça do Trabalho também abrange os entes 
de Direito Público externo, isto é, os entes de Direito Internacional Público. 
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da 
administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  
Logo, se a demanda é oriunda da relação de trabalho, mesmo figurando ente de Direito Público externo na 
relação processual, compete à Justiça do Trabalho a solução do conflito. É importante destacar que esta é 
uma regra de competência, não disciplinando a imunidade de jurisdição. 
A imunidade de jurisdição surge como questão posterior à definição da competência.  
"Portanto, se o conflito decorre da relação de trabalho mantida com o ente de Direito Internacional Público, 
a ação deve ser ajuizada perante a Justiça do Trabalho, competindo, na solução da controvérsia, decidir, 
entre outras matérias, a respeito da imunidade de jurisdição."2 
A jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a imunidade de jurisdição não 
se aplica em questões trabalhistas, ao menos no processo (ou fase) de conhecimento, acompanhando a 
evolução da legislação estrangeira e da doutrina. 
 

4. Jurisprudência 

Info. 538 do STJ: ESTADOS ESTRANGEIROS GOZAM DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E DE INVIOLABILIDADE FÍSICA 
DO IMÓVEL QUE ABRIGA A MISSÃO CONSULAR. ESTADO ESTRANGEIRO ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO DE 
IPTU INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL QUE ABRIGA MISSÃO CONSULAR NO BRASIL. CONTUDO, ESSA IMUNIDADE 
TRIBUTÁRIA NÃO ALCANÇA AS TAXAS REFERENTES A SERVIÇOS ESPECÍFICOS PRESTADOS PELO PODER 
PÚBLICO LOCAL. ASSIM, POR EXEMPLO, O MUNICÍPIO NÃO PODE COBRAR IPTU DE ESTADO ESTRANGEIRO, 
MAS PODE COBRAR TAXA DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO.  
Atenção: TRIBUTOS INDIRETOS TAMBÉM NÃO GOZAM DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. 

 

2 Disponível em https://www.conjur.com.br/2014-jun-14/gustavo-garcia-imunidade-jurisdicao-decorre-
norma-costumeira 

https://www.conjur.com.br/2014-jun-14/gustavo-garcia-imunidade-jurisdicao-decorre-norma-costumeira
https://www.conjur.com.br/2014-jun-14/gustavo-garcia-imunidade-jurisdicao-decorre-norma-costumeira
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Lei de Migração – Condição jurídica do estrangeiro 

É importante que tenhamos em mente que nenhum Estado é obrigado a admitir que estrangeiros entrem 
em seu território, seja a título definitivo ou temporário. Isso é uma decisão discricionária, reconhecida 
como tal pelo direito internacional.  

Ocorre que, uma vez que um Estado permita que um estrangeiro ingresse em seu território, ele assume 
deveres para com esse indivíduo, os quais variam segundo a natureza do ingresso. 

Segundo Accioly3, os direitos que devem ser reconhecidos aos estrangeiros são:  

1) Os direitos do homem ou individuais, isto é, a liberdade individual e a inviolabilidade da pessoa humana.  

2) Os direitos civis e de família.  

O reconhecimento dos direitos individuais aos estrangeiros está muito bem explicitado na Constituição 
Federal de 1998, que no caput de seu art. 5º estabelece que todos são iguais perante a lei, garantindo-se ao 
brasileiro e ao estrangeiro residente no Brasil os direitos fundamentais da pessoa humana.  

Em virtude da universalidade dos direitos humanos, aos estrangeiros que estejam a título temporário no 
Brasil também serão aplicáveis os direitos fundamentais.   

Reforçando o entendimento de que os estrangeiros (residentes e não-residentes) são titulares de direitos 
fundamentais, o art. 4º, da Lei da Migração, relacionou os direitos fundamentais concedidos aos imigrantes.   

Art. 4o  Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os 
nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, bem como são assegurados: 

 I - direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos; 

 II - direito à liberdade de circulação em território nacional; 

 III - direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos, 
familiares e dependentes; 

 IV - medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de violações de direitos; 

 V - direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outro 
país, observada a legislação aplicável;  

VI - direito de reunião para fins pacíficos;  

VII - direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos;  

 

3 ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G.E do Nascimento & CASELLA, Paulo Borba. Manual de Direito Internacional Público, 17ª Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009 
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VIII - acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência social, nos 
termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória; 

IX - amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos;  

X - direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da 
condição migratória;  

XI - garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação 
das normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em razão da nacionalidade e 
da condição migratória;  

XII - isenção das taxas de que trata esta Lei, mediante declaração de hipossuficiência 
econômica, na forma de regulamento; 

 XIII - direito de acesso à informação e garantia de confidencialidade quanto aos dados 
pessoais do migrante, nos termos da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011; XIV - 
direito a abertura de conta bancária; 

 XV - direito de sair, de permanecer e de reingressar em território nacional, mesmo 
enquanto pendente pedido de autorização de residência, de prorrogação de estada ou de 
transformação de visto em autorização de residência; e  

XVI - direito do imigrante de ser informado sobre as garantias que lhe são asseguradas para 
fins de regularização migratória.  

§ 1o  Os direitos e as garantias previstos nesta Lei serão exercidos em observância ao 
disposto na Constituição Federal, independentemente da situação migratória, observado 
o disposto no § 4o deste artigo, e não excluem outros decorrentes de tratado de que o 
Brasil seja parte. 

A Lei da Migração concedeu aos migrantes, além dos direitos individuais, amplo rol de direitos sociais, como 
a educação pública, acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social, a previdência social e direitos 
trabalhistas.   

No RE 587.970/SP, o STF reconheceu que “os estrangeiros residentes no País são beneficiários da assistência 
social prevista no art. 203, V, da Constituição Federal (CF), uma vez atendidos os requisitos constitucionais e 
legais”.6 Nesse sentido, o benefício de prestação continuada (BFC) deverá ser concedido aos estrangeiros 
residentes no País. 

Aplicação do Direito Estrangeiro 

1.  Interpretação e Prova do Conteúdo do Direito Estrangeiro: 

Em geral, o direito aplicável às relações jurídicas é o direito interno de cada Estado. No entanto, em 
determinadas relações jurídicas com conexão internacional, é possível que as regras de Direito Internacional 
Privado conduzam à aplicação do direito estrangeiro. 

Quando um juiz aplica o direito interno, ele o faz de ofício, havendo presunção de que tem pleno 
conhecimento do  ordenamento  jurídico  pátrio.  Todavia,  quando  se  trata  de  aplicar  o  direito estrangeiro, 
essa presunção não existe: o juiz pode não conhecer o direito estrangeiro. 
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Caso o juiz conheça a lei estrangeira, ele poderá aplicá-la de ofício. Se, por outro lado, não a conhecer, o juiz 
poderá exigir a prova da existência e do conteúdo da norma estrangeira. 

É exatamente isso o que prevê o art. 14, da LINDB, que dispõe que “não conhecendo a lei estrangeira, poderá 
o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência”. Se o juiz assim o determinar, caberá à parte que 
alega direito estrangeiro provar-lhe o teor e a vigência (art. 376, Novo CPC). Cabe destacar que, mesmo que 
o juiz não o exija, a parte poderá trazer os seguintes elementos aos autos: 

Ordem Pública: 

As normas de Direito Internacional Privado permitem que, em algumas situações, seja 
aplicado o direito estrangeiro em outro Estado. Entretanto, a aplicação do direito 
estrangeiro poderá sofrer limitações. 

No Brasil, o art. 17, da LINDB, estabelece que “as leis, atos e sentenças de outro país, bem 
como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem 
a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes”. Também não deverá ser 
aplicado o direito estrangeiro quando houver fraude à lei. 

Segundo Jacob Dolinger, a ordem pública representa a moral básica de uma nação. É claro 
que esse é um conceito um tanto quanto vago, cabendo ao aplicador da lei definir, no caso 
concreto, se algo fere ou não a ordem pública. Observe que o conceito de “ordem pública” 
não é estanque; ao contrário, ele é dinâmico, variando no tempo e no lugar. 

A ordem pública tem 3 (três) níveis de aplicação. 

1. O primeiro nível se refere ao funcionamento da ordem pública no plano interno, impedindo que a 
vontade das partes derrogue certas regras jurídicas. Como exemplo, no ordenamento jurídico 
brasileiro, há regra que estabelece que será nula a cláusula do contrato de locação que impede a sua 
renovação. Veja que a ordem pública limita a autonomia da vontade das partes nesse tipo de 
contrato. 

2. O segundo nível diz respeito à vedação de que sejam aplicadas leis estrangeiras no território do outro 
Estado. Por exemplo, no Brasil não se admite a poligamia. Em consequência, alguém que já seja 
casado não poderá contrair novo matrimônio aqui no Brasil. Isso seria incompatível com a ordem 
pública. Anote-se que, segundo a doutrina, para que a norma estrangeira seja afastada, ela deverá 
ser manifestamente incompatível com a ordem pública. 

3. Por último, o terceiro nível de aplicação da ordem pública versa sobre o reconhecimento de direitos 
adquiridos no exterior. 

Fraude à Lei: 

A fraude à lei é outra hipótese em que se restringe a aplicação do direito estrangeiro no Brasil. Ela 
fica caracterizada “quando o agente, artificiosamente, altera o elemento de conexão que indicaria 
a lei aplicável. 2 O objetivo é fugir à aplicação da norma de um Estado, por entender que a norma 
do outro Estado lhe é mais favorável, o que configura verdadeiro abuso de direito. 

Reenvio: 

As regras de Direito Internacional Privado determinam qual o direito (nacional ou estrangeiro) que será 
aplicado a uma determinada relação jurídica. Nesse processo de determinação do direito aplicável, podem 
ocorrer algumas situações inusitadas. 
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Suponha que uma empresa do Estado A celebre um contrato com uma empresa do Estado 
B. As regras de direito internacional privado do Estado A determinam que àquele contrato 
será aplicada a lei do Estado B. Porém, a lei do Estado B determina que ao contrato será 
aplicada a lei do Estado 

Esse é o fenômeno do reenvio, que consiste em verdadeiro conflito negativo entre sistemas de solução de 
conflitos. 

Há vários graus de reenvio. No exemplo apresentado acima, falamos de um reenvio de 1º grau, que envolve 
2 (dois) Estados. As regras de Direito Internacional Privado do Estado A determinaram a aplicação do direito 
do Estado B e este, por sua vez, impôs a aplicação do direito do Estado A. 

O reenvio de 2º  grau envolve a  participação de 3  (três) Estados.  Nele,  as  regras  de Direito Internacional 
Privado do Estado A determinam a aplicação do direito do Estado B que, por sua vez, impõem a aplicação do 
ordenamento jurídico do Estado C. 

No Brasil, não se admite o reenvio. É o que se conclui a partir da leitura do art. 16, da LINDB, segundo a 
qual, “quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista 
a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei”. Em outras palavras, 
quando a lei brasileira manda aplicar o direito estrangeiro, é este mesmo que deverá ser aplicado; não 
será considerada qualquer remissão que o direito estrangeiro faça a outra lei. 

  

Prova de Fatos Ocorridos no Exterior: 

Nas relações jurídicas com conexão internacional submetidas à apreciação do Poder Judiciário, há uma série 
de fatos ocorridos no exterior que devem ser provados em um processo. Segundo o art. 13, da LINDB, “a 
prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios 
de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça”. 

Com base nesse dispositivo, é possível verificar que: 

a) O ônus da prova e os meios de produzir as provas de fatos ocorridos no exterior são regidos pela lei 
do país estrangeiro. 

b) Não são admitidas pelos tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Por exemplo, 
uma gravação telefônica submetida a cláusula de sigilo é considerada ilícita e não será aceita pelo Poder 
Judiciário brasileiro. 

A pergunta que se faz, nesse momento, é a seguinte: é possível que uma sentença emanada de um tribunal 
estrangeiro seja executada no Brasil? 

Sim, é plenamente possível. Para que possa ser executada, a sentença estrangeira precisará, no entanto, 
ser homologada pelo STJ, na forma do art. 105, inciso I, da CF/88 que dispõe o seguinte: 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: 

... 

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas 
rogatórias. 
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Na homologação de sentença estrangeira, o STJ não aprecia o mérito da decisão, mas apenas aspectos 
formais. É o que se chama de juízo de delibação do STJ. O art. 15, da LINDB, relaciona os requisitos a serem 
observados na homologação de sentença estrangeira: 

Art. 15. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos: 

a) haver sido proferida por juiz competente; 

b) terem sido os partes citadas ou haver-se legalmente verificado à revelia; 

c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em 
que foi proferida; 

d) estar traduzida por intérprete autorizado; 

e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. 

A competência do STJ para homologar sentença estrangeira não se limita às sentenças do Poder Judiciário. 
O STJ também homologa sentenças arbitrais estrangeiras, assim consideradas aquelas proferidas fora do 
território nacional. A atribuição de competência a um único órgão para realizar o juízo de delibação 
caracteriza o modelo de delibação concentrada, adotado pelo Brasil. 

Não se adota, em nosso país, o modelo de delibação difusa, que seria aquele em que os diversos órgãos do 
Poder Judiciário teriam competência para realizar o juízo de delibação. Isso fica claro a partir do exame do 
art. 961, do Novo CPC, que prevê que a decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a 
homologação da sentença ou a concessão de exequatur às cartas rogatórias. 

É importante ressaltar que as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de 
vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons 
costumes. Nesses casos, não será realizada homologação pelo STJ 

As cartas rogatórias são instrumentos de cooperação judiciária internacional, na medida 
em que, por meio delas, o Poder Judiciário de um Estado solicita apoio ao Poder Judiciário 
de outro ente estatal. Por meio de uma carta rogatória, busca-se auxílio para a produção 
de provas, intimações e outros atos processuais. 

A concessão de exequatur às cartas rogatórias é competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do 
art. 105, inciso I, alínea “i”, da CF/88. 

Há dois tipos de cartas rogatórias:  

i) rogatórias ativas (enviadas pela autoridade judiciária brasileira) e;  

ii) rogatórias passivas (recebidas pela autoridade judiciária brasileira). 

No Brasil, o exame da rogatória é feito mediante juízo de delibação, o que significa que o 
STJ não analisa o mérito da diligência pretendida pela Justiça estrangeira, salvo para se 
verificar o respeito à ordem pública, aos bons costumes e à soberania nacional.  

Não será concedido o exequatur às cartas rogatórias que ofenderem a ordem pública, os bons costumes 
e a soberania nacional. Um exemplo de carta rogatória que viola a soberania e a ordem pública é aquela 
referente a processo de competência exclusiva dos tribunais brasileiros. Somente podem ser concedidas 
cartas rogatórias quando a competência do Poder Judiciário for relativa ou concorrente. 
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Fala-se em juízo de delibação sumário diante da possibilidade de que a medida de carta rogatória seja 
realizada sem ouvir a parte interessada, o que acontecerá quando a sua intimação puder resultar na 
ineficácia da cooperação internacional. Também fica caracterizado o juízo de delibação sumário quando é 
concedida tutela de urgência em procedimento de homologação de sentença estrangeira. 

Nacionalidade 

A  nacionalidade é o vínculo jurídico-político entre o Estado soberano e o indivíduo, que torna este um 
membro integrante da comunidade que constitui o Estado. Compete a cada Estado legislar sobre sua 
própria nacionalidade, respeitando, é claro, os compromissos gerais e particulares aos quais tenha se 
obrigado. 

A nacionalidade é um direito fundamental da pessoa humana, o que faz com que o direito internacional 
dispense ao tema considerável atenção. Um dos princípios fundamentais em matéria de nacionalidade está 
insculpido no art.15 da Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU1948).  

Segundo o referido dispositivo, o Estado não pode arbitrariamente privar o indivíduo de sua nacionalidade, 
nem do direito de mudar de nacionalidade. E ainda, o mais importante: todo indivíduo tem direito a uma 
nacionalidade. 

A atribuição de nacionalidade poderá ocorrer de forma originária ou de forma derivada. De maneira geral, a 
nacionalidade originária resulta da consideração do lugar do nascimento (“jus soli”) e da nacionalidade dos 
pais (“jus sanguinis”). 

Vamos lembrar do art. 12 da CF, que costuma aparecer nas provas da OAB? 

  Art. 12. São brasileiros: 

I - natos: 

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

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

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 
registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela 
nacionalidade brasileira;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007) 

II - naturalizados: 

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de 
países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade 
moral; 

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil 
há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a 
nacionalidade brasileira.         (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, 
de 1994) 
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§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em 
favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos 
previstos nesta Constituição.         (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão 
nº 3, de 1994) 

Competência Internacional 

A competência internacional da autoridade judiciária brasileira é regulada pelos arts. 21 a 25, do Novo 
Código de Processo Civil.   

Nos arts. 21 e 22, do Novo CPC, são relacionados os casos de competência concorrente, os quais destacam 
situações que poderão ser apreciadas pela autoridade judiciária brasileira sem que seja afastada também 
a competência da autoridade judiciária estrangeira.  

Apenas nos casos de competência concorrente é que se poderá, após a devida homologação pelo STJ, 
atribuir-se eficácia à sentença estrangeira. 

Art. 21.  Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que: 

 I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; 

 II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; 

 III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Parágrafo único.  Para o 
fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira 
que nele tiver agência, filial ou sucursal.  

O art. 21, inciso I dispõe que a autoridade judiciária brasileira será competente para apreciar uma lide 
quando o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil.  

A nacionalidade do réu (brasileira ou estrangeira) é irrelevante; se o réu estiver domiciliado no Brasil, a 
autoridade judiciária brasileira poderá apreciar a controvérsia sem, é claro, afastar a competência da 
autoridade judiciária estrangeira. Destaque-se que reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica 
estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal.   

O art. 21, inciso II, por sua vez, dispõe que a autoridade judiciária brasileira será competente para apreciar 
uma lide quando a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil. 

 Assim, as obrigações exequíveis no Brasil, contratuais ou extracontratuais, poderão ser julgadas pela 
autoridade judiciária nacional, sem prejuízo da submissão da lide à autoridade judiciária estrangeira. 

O art. 21, inciso III trata da possibilidade de apreciação, pela autoridade judiciária brasileira, de ações que 
tenham como fundamento fatos ocorridos ou de atos praticados no Brasil.   

Art. 22.  Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações: 

 I - de alimentos, quando:  

o credor tiver domicílio ou residência no Brasil;  

 o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento 
de renda ou obtenção de benefícios econômicos; 
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 II - decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou 
residência no Brasil; 

 III - em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional 

O art. 22, inciso I, nos mostra que a autoridade judiciária brasileira tem ampla competência nas ações de 
alimentos.  

Art. 25.  Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento 
da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato 
internacional, arguida pelo réu na contestação. 

É importante destacar que partes capazes podem escolher onde será resolvido o seu litígio, de acordo com 
o art. 25.  

Por último, e não menos importante, trazemos ao resumo o art. 25 do novo CPC, que você deve destacar 
nos seus estudos sobre competência: 

Art. 23.  Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra:  

I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; 

II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular 
e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja 
de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional;  

III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de 
bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha 
domicílio fora do território nacional.  

Tratados Internacionais   

Os Tratados Internacionais trazem segurança e estabilidade às relações internacionais e representam a 
vontade livre e conjugada dos Estados e das organizações internacionais, sem a qual não subsistiriam.  

Conforme Mazzuoli, além de serem elaborados com a participação direta dos Estados, de forma 
democrática, os tratados internacionais trazem consigo a especial força normativa de regularem matérias 
das mais variadas e das mais importantes.  

Como fontes do Direito Internacional geral merecem destaque os tratados multilaterais, concluídos por 
grande número de Estados para  
 Declarar o seu entendimento sobre determinado Direito vigente, 
 Regulamentar para o futuro e de maneira nova sua conduta, ou ainda  
 Criar uma organização internacional. 

A Convenção de Viena sobre direito dos tratados, assinada em 1969, internacionalmente em vigor desde 
1980, é uma das mais importantes normas do direito internacional em que as regras costumeiras sobre 
tratados foram reunidas em um tratado.  

É importante destacar que a Convenções de Viena sobre direito dos tratados de 1986 estipulou claramente 
que os tratados não precisam ser somente entre Estados, mas podem ser também entre Estados e 
Organizações Internacionais. 
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Vejamos algumas de suas principais características: 

 
          Boa prova!  
          Prof.ª Vanessa Arns  
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Capacidade contratante dos 
Estados e das organizações 

internacionais

Acordo regido pelo direito 
internacional

Concluído em instrumento 
único ou em dois ou mais 
instrumentos específicos

Inexistência de 
denominação específica
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DIA 10 – 24/06 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RICARDO TORQUES 

Síntese do Procedimento Comum 

 

Recurso de Apelação e Agravo de Instrumento e Embargos de 
Declaração 

Apelação 

● CONCEITO: o recurso que se interpõe das sentenças dos juízes de primeiro grau de jurisdição para levar a causa ao 

reexame dos tribunais de segundo grau, visando à obtenção de uma reforma total ou parcial da decisão impugnada, 

ou mesmo a sua invalidação. 

● CABIMENTO: 

 de sentença; 

 de decisões interlocutórias das quais não cabe agravo de instrumento. 
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● JUÍZO DE RETRATABILIDADE – apenas: 

 indeferimento de inicial 

 improcedência liminar do pedido  

 sentenças terminativas 

● PRAZO: 15 dias 

● ADMITE INTERPOSIÇÃO NA FORMA ADESIVA 

● COM A CHEGADA NO TRIBUNAL, O RELATOR: decide monocraticamente ou elabora voto. 

 decidir o processo monocraticamente (cabe agravo interno). 

 não admitir o recurso por ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso ou quando prejudicado ou 

que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 

 negar provimento a recurso que for contrário: 

a) à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal que faça parte o relator; 

b) ao acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos; 

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de 

assunção de competência; 

 depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for 

contrária: 

a) à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal que faça parte o relator; 

b) ao acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos; 

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de 

assunção de competência; 

 elaborar seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado do tribunal. 

● EFEITO SUSPENSIVO LEGAL (ope legis) – exceções: 

 homologação de divisão ou demarcação de terras 
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 condenação em alimentos 

 extinção do processo sem resolução de mérito 

 improcedência dos embargos 

 procedência de pedido de instituição de arbitragem 

 confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória 

 decreto de interdição 

● EFEITO DEVOLUTIVO: todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido 

solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (profundidade). 

● JULGAMENTO DESDE LOGO DA APELAÇÃO “MADURA”: 

 decisão sem o conhecimento do mérito 

 decreto de nulidade da sentença por incongruência 

 omissão do juízo “a quo” 

 falta de fundamentação 

Agravo de Instrumento 

● CONCEITO: é o recurso adequado para atacar decisões interlocutórias proferidas no curso do processo. 

● HIPÓTESES DE CABIMENTO 

 tutelas provisórias 

 mérito do processo, que não põe fim ao processo 

 rejeição da alegação de convenção de arbitragem 

 incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

 rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação 

 exibição ou posse de documento ou coisa 
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 exclusão de litisconsorte 

 rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio 

 admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros 

 concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução 

 redistribuição do ônus da prova 

 decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo 

de execução e no processo de inventário. 

 outros casos expressamente referidos em lei. 

● FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 peças obrigatórias: 

 petição inicial 

 petição que ensejou a decisão agravada 

 decisão agravada 

 certidão de intimação das partes da decisão agravada ou outro documento que comprove a tempestividade 

 procurações outorgadas aos advogados das partes 

Ä facultativas + declaração: a parte poderá juntar outras peças e deverá declarar se não existir nos autos algumas das 

peças obrigatórias. 

● NÃO HÁ PRECLUSÃO CONSUMATIVA PELA NÃO JUNTADA DE ALGUM DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: parte 

deve ser intimada para se manifestar. 

● INTERPOSIÇÃO: 

 ocorre diretamente no tribunal. 

 informação do juízo “a quo” da interposição: há uma obrigatoriedade de informar o juízo de origem da 

interposição do agravo, mas a inadmissibilidade do recurso por falta de comunicação depende de provocação da 

parte agravada. 

1ª hipótese: uma das partes agrava diretamente no tribunal e comunica o juízo na origem. Nesse caso, se 
presentes os requisitos, o agravo será admitido. Nada poderá fazer a parte contra quem se agravou. 
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2ª hipótese: uma das partes agrava diretamente no tribunal, não comunica o juízo na origem e a parte 
agravada nada alega. Nesse caso, devido à inércia do agravado, o recurso de agravo de instrumento será 
admitido (se presentes os demais requisitos). 

3ª hipótese: uma das partes agrava diretamente no tribunal, não comunica o juízo na origem e a parte 
agravada prova a não comunicação no prazo de 3 dias. Nesse caso, o recurso de agravo de instrumento não 
será admitido. 

● CONHECIMENTO DO AGRAVO: 

 NEGATIVO: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 

fundamentos da decisão recorrida. 

 IMPROVIMENTO LIMINAR: negar provimento a recurso que for contrário: 

a) à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal; 

b) ao acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos; 

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência; 

 POSITIVO: Se não verificar uma das hipóteses acima, o relator terá prazo de 5 dias para: 

 atribuir efeito suspensivo ao recurso; 

 analisar eventual requerimento de antecipação de tutela; 

 determinar a intimação do agravado para apresentar a contraminuta no prazo de 15 dias; 

 determinar a intimação do Ministério Público para que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifeste 

no prazo de 15 dias. 

Embargos de Declaração 

● CONCEITO: não tem por finalidade cassar ou reformar a decisão proferida. Pretende-se, com os embargos de 

declaração, esclarecer, integrar, corrigir e completar a decisão prolatada. 

● PRAZO: 5 dias 

● CABIMENTO: sentenças e decisões interlocutórias, para: 

 esclarecer obscuridade: falta clareza na redação da decisão, afetando a compreensão da ideia exposta. 

 eliminar contradição: há duas ou mais proposições ou enunciados inconciliáveis na sentença. 
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 suprir omissão: verificação de omissão na análise de algum dos pedidos formulados. Considera-se omissa a decisão 

que 

 deixar de se manifestar em relação a teses trazidas por uma das partes em julgados de casos repetitivos ou de 

incidentes de assunção de competência. 

 Faltar fundamentação, que: 

o apenas indicar, reproduzir ou parafrasear o ato normativo sem relacioná-lo com as questões a serem 

decididas. 

o empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar a incidência no caso concreto. 

o invocar motivos genéricos, que possam justificar qualquer outra decisão no processo. 

o não enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes capazes de contrariar a tese adotada 

pelo julgador. 

o apenas fizer referência a determinado precedente ou súmula, sem demonstrar que o caso concreto 

se amolda aos fundamentos do julgado ou súmula. 

o pelo contrário, deixar de seguir súmula, jurisprudência ou precedentes invocados pela parte sem 

demonstrar a inaplicabilidade ao caso concreto ou a superação do entendimento anteriormente 

adotado. 

 corrigir erro material 

● INTERRUPÇÃO DO PRAZO: oposto o recurso de embargos de declaração, o prazo para interposição de outros 

recursos é INTERROMPIDO e, após o julgamento, o prazo será integralmente devolvido à parte para apresentação do 

recurso 

● 5 DIAS 

 prazo para opor os embargos de declaração 

 prazo para a parte contrária se manifestar quanto aos embargos opostos (se infringentes) 

 prazo para o magistrado julgar os embargos. 

● DECISÃO 

 colegiada: quando impugnada a decisão do tribunal 

 monocrática: quando impugnada a decisão do juízo ou no caso de decisão monocrática no tribunal. 

● PREQUESTIONAMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 
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 para que o recurso especial ou extraordinário sejam conhecidos, deve constar pré-análise e julgamento prévio pelos 

tribunais de segunda instância da matéria que se pretende recorrer. 

 a mera interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente 

de rejeição dos embargos pelo tribunal de segundo grau. 

● EFEITO SUSPENSIVO: regra (ope legis) 

 a parte recorrente poderá requerer tal efeito se (ope judicis): 

 demonstrar a probabilidade de provimento do recurso; ou 

 relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 

● EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS 

1ª interposição: multa de até 2% 

2ª interposição: multa de até 10% 

3ª interposição: inadmissibilidade imediata 

 valor calculado sobre o valor atualizado da causa 

 reverte em favor da parte contrária 

● EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ATÍPICOS (modificativos ou com efeitos infringentes): 

CONCEITO: ao efetuar o esclarecimento, a complementação ou a correção de erro material em sede de embargos de 

declaração, há a possibilidade de que decorra alguma alteração no bojo daquilo que foi decidido, hipótese excepcional 

em que os embargos terão efeitos infringentes. 

 CONTRADITÓRIO: necessidade de intimar o embargado para complementar as razões (no prazo de 15 dias) e a 

parte contrária para se manifestar (prazo de 5 dias). 

DIREITO EMPRESARIAL – ALESSANDRO SANCHEZ 

Considerações Iniciais 

Olá, pessoal.  
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Neste momento, já em reta final para a sua prova da OAB, vamos estudar os principais pontos de Direito 
Empresarial. 

Vale sempre mencionar que, nesta fase, devemos focar nos pontos de maior incidência para a sua prova da 
OAB.  

Bons estudos,  

Prof. Alessandro Sanchez  

Estabelecimento 
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Trespasse 

O trespasse significa a alienação do estabelecimento empresarial titularizado pelo empresário, razão pela 
qual tem livre disponibilidade sobre a sua universalidade o que pode significar a sua transferência para outro 
empresário, com algumas restrições que serão tratadas adiante.  

No caso de trespasse integral, situação em que são transferidos todos os bens da empresa para outro titular, 
existe como condição a concordância expressa ou tácita de todos os credores do empresário ou o 
pagamento de todos os credores. 

 O trespasse parcial precisa ser de tal modo a transferir bens que signifiquem o que há de mais substancial 
na empresa como é o caso do título do estabelecimento ou o ponto de negócio, como no fluxograma abaixo. 

 

Débitos anteriores a transferência: o adquirente será o novo responsável pelo seu 
pagamento, contudo, o devedor anterior (aquele que vendeu a empresa), será responsável 
solidário se estes débitos estiverem regularmente contabilizados, contudo haverá duas 
regras a serem obedecidas: 

a) Devedor Primitivo ficara solidário por um ano, contados dos débitos já vencidos ou de sua 
publicação; 

b) Devedor Primitivo ficara solidário por um ano, contados da data do vencimento. 

Venda específica

A venda específica → não configura trespasse

Venda parcial

A venda parcial que faz parte da essência →  configura trespasse

Venda integral

A venda integral → configura trespasse
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O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do 
estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da 
inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas 
Mercantis, e de publicado na imprensa oficial. 

Sociedades Anônimas 

 

 
 

Endosso e Aval 

Endosso 

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

Trespasse Eficácia

Da 
assinatura 

do contrato 
para os 

contratante
s

Da 
publicação 

no DOE
para 

terceiros
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Aval  

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

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

Recuperação Judicial 

 
A finalidade da recuperação judicial é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 
atividade econômica.  

A recuperação judicial é uma ação que tem por objetivo a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores 
e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo 
à atividade econômica.  

Recuperação 
Judicial

Processamento

Deliberação do 
Plano

Aprovação do 
Plano

Cumprimento do 
Plano

Encerramento da 
Recuperação 

Judicial

Descumprido o 
Plano

Falência

Rejeição do Plano

Falência
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Requisitos 

A empresa deve ser regular, existir há mais de dois anos, não ter se beneficiado do instituto nos últimos 
cinco anos, além de não ter cometido determinados crimes contra o patrimônio e a administração pública. 

 

 
 

No entanto, sendo o devedor microempresário ou empresário de pequeno porte, o prazo é ampliado para 
oito anos, além de não ter sido condenado, assim como seu administrador ou sócio controlador, por crime 
falimentar.  

DIREITO CIVIL – PAULO SOUSA 

Alimentos 

Regras de alimentos: 

Re
qu

is
ito

s

Regularidade

Existência regular há mais 2 anos

Não ser falido ou ter declaração de 
extinção das obrigações

Não ser condenado por crimes que 
impeçam a administração ou presentes 

na lei n. 11.101
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A sentença de alimentos não faz coisa julgada, pois é típico desse tipo de decisão a mutabilidade, a 
possibilidade quase contínua de alteração. Esse, inclusive, é o sentido do art. 15 da Lei 5.478/1968, que 
afiança que a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado materialmente, mas apenas 
processualmente, e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos 
interessados. 

O direito aos alimentos é irrenunciável, imprescritível, incompensável, impenhorável, inalienável, 
irrepetível e insuscetível de cessão, na forma do art. 1.707. Ele é, por sua vez, transmissível. 

DIREITO ADMINISTRATIVO – IGOR MACIEL 

Concessões de Serviços Públicos 

Revisão em Pontos 

01 - Não existe um conceito unânime na doutrina do que venha a ser serviço público. 

02 - Os serviços públicos precisam ser prestados de forma adequada. Conforme art. 6º, §1º da Lei 8.987/95: 
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 

03 - Conforme art. 6º, §2º da Lei 8.987/95: A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do 
equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. 

04 -   

• Os alimentos são recíprocos entre quem tem de pagar e quem pode receber
RECIPROCIDADE

• Os alimentos devem ser proporcionalmente pagos por aqueles que os devem, não
havendo solidariedade passiva entre os alimentantes

DIVISIBILIDADE

• Os mais próximos são chamados a prestar os alimentos preferencialmente em relação
aos mais remotos

SUBSIDIARIEDADE

• Os mais remotos são chamados a prestar alimentos apenas em complemento aos mais
próximos

COMPLEMENTARIDADE
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05 - Princípios que regem a prestação dos serviços públicos: continuidade do serviço, generalidade, 
modicidade das tarifas, atualidade,  cortesia, regularidade, eficiência, segurança e  atualidade. 

06 - Os serviços públicos são classificados em:  

06.1 Delegáveis e indelegáveis;  

Indelegáveis Delegáveis 
Prestados diretamente pelo Estado. Ex.: Defesa 

Nacional 
Prestados tanto pelo Estado como por 
particulares. Ex.: Transporte coletivo. 

 

06.2 Próprios (se destinam ao atendimento de uma necessidade geral ou coletiva e o Estado os executa) e 
impróprios (mesmo atendendo a um interesse geral são feitos por particulares); 

06.3 Serviços públicos Coletivos (Uti Universi) - prestados à coletividade, mas de maneira a atingir grupos 
indeterminados de pessoas e Singulares (Uti singuli) - destinados a usuários individuais, determinados. 

07 - Súmula Vinculante 19 – STF - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, 
remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, 
da Constituição Federal. 

08 - Súmula Vinculante 12 – STF - A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto 
no art. 206, IV, da Constituição Federal. 

09 - Os serviços públicos propriamente ditos são aqueles que o próprio Estado executa e que são 
considerados indispensáveis à sociedade. Tratam-se de serviços normalmente gratuitos, a exemplo do 
saneamento básico, higiene ou segurança. Já os serviços de utilidade pública são aqueles que beneficiam 
diretamente a coletividade e são proporcionados para satisfazer de maneira direta os indivíduos, a exemplo 
da energia elétrica residencial e o atendimento em postos de saúde. 

10 - Serviços públicos sociais são aqueles que o Estado executa para atender aos anseios sociais básicos e 
podem representar tanto uma atividade que propicia uma comodidade relevante como serviços assistenciais 
e protetivos. Já os serviços públicos econômicos por outro lado são aqueles que mesmo sendo classificados 
como serviços públicos, o prestador aufere lucro oriundo da própria execução. 

Não se caracteriza como descontinuidade do 
serviço a sua interrupção em situação de 
emergência ou após prévio aviso, quando

I - motivada por razões de 
ordem técnica ou de segurança 

das instalações; e,

II - por inadimplemento do 
usuário, considerado o interesse 

da coletividade.
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11 - Os serviços públicos exclusivos são aqueles que a Constituição Federal de prestação exclusiva pela 
Administração Pública, a exemplo dos artigos artigo 21 e artigo 25, §2º da Constituição Federal de 1988. Já 
os serviços públicos não exclusivos são todos aqueles que o Estado pode executar ou delegar para algum 
particular, a exemplo dos serviços relacionados à educação e saúde. 

12 - A titularidade dos serviços públicos pertence ao Estado, mas a Administração Pública poderá delegar a 
execução de tais serviços aos particulares. Ou seja, poderá a Administração Pública executar os serviços 
públicos direta ou indiretamente (neste caso, através do particular delegatário). Nesse último caso, 
estaremos diante da descentralização administrativa. 

13 - Segundo art. 175 da CF:  

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.  

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter 
especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária;  

IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

14 - Segundo o art. 2º, inciso II da Lei 8.987/95: concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, 
feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a 
pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta 
e risco e por prazo determinado; 

15 - Segundo o art. 2º, III da Lei 8.987/95, concessão de serviço público precedida da execução de obra 
pública é a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer 
obras de interesse público, delegados pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade 
concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade 
para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado 
e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado; 

16 - Segundo o art. 2º, IV da Lei 8.987/95, permissão de serviço público é a delegação, a título precário, 
mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica 
que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. 

17 - Tanto a concessão de serviços públicos como a permissão exigem para sua execução prévia licitação. 
Além disso, a concessão de serviços públicos exige a licitação na modalidade concorrência. 

18 - Os direitos e as obrigações dos usuários estão previstos no art. 7º da Lei 8.987/95. 
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19 – O usuário do serviço público terá o direito de se utilizar da proteção do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei 8.078/90) contra eventuais transgressões das concessionárias. 

20 - A administração pública, na sua relação com o particular concessionário (com a empresa concessionária) 
de serviços públicos goza tanto de direitos como possui obrigações. 

21 - Encargos do poder concedente estão previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 8.987/95. 

22 - Já os encargos do concessionário estão previstos no art. 31 da Lei 8.987/95. 

23 – Formas de extinção da concessão de serviços públicos: 

         

 

 

 

 

24 - Importante lembrar que a caducidade 
pode ser considerada uma hipótese de 
extinção do contrato de concessão com causa 
imputada ao concessionário que 
descumpriu cláusulas contratuais, 
regulamentares ou inclusive legais.  

25 - Na encampação nem o poder concedente teve culpa (rescisão) nem o 
concessionário (caducidade). 

26 - Parcerias Públicos Privadas são contratos de concessão especial de serviços públicos nos quais o parceiro 
privado é remunerado não exclusivamente pelo usuário. 

27 - Nas PPPs, o concessionário será remunerado: 

 

28 - Segundo a Lei 11.079/04: 

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

Integralmente pelo Poder Público (concessão administrativa) ou;

Parte pelo Poder Público e parte pelos usuários (concessão patrocinada)

Termo Final do 
Prazo

Rescisão

Anulação

Caducidade

Encampação

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

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

§ 3º Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a 
concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público 
ao parceiro privado. 

§ 4º É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada: 

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

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

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

 

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIEGO CERQUEIRA 

Olá, alunos do Estratégia OAB! Hoje estudaremos um assunto muito importante no estudo para o Exame de 
Ordem: Processo Legislativo. 
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Processo Legislativo.  

Iniciativa Privativa do Presidente da República 

É o art. 61 §1º, da CRFB/88 que estabelece quais matérias são da iniciativa privativa do Presidente da 
República, ou seja, aquelas que somente podem ser objeto de projeto apresentado por ele. 

Art. 61§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica 
ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços 
públicos e pessoal da administração dos Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria; 

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas 
gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o 
disposto no art. 84,  

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, 
estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. 

Sanção x Veto 

- Sanção  

Quando o Chefe do Poder Executivo Federal realiza o ato de sancionar, ele está concordando com a 
aprovação do projeto, transformando-o em lei. Isso mesmo, caro aluno, a sanção é ato unilateral do 
Presidente da República e destaco que não é possível ocorrer a sua revogação. Porque, esse é um ato 
irretratável. 

É tecnicamente errado dizer: o Presidente sancionou a lei. Já que a sanção incide na verdade no projeto, é a 
partir de tal ato que o projeto de lei é convertido em lei. 
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A sanção pode ocorrer de duas formas: 

Expressa:  o ato de sancionar ocorre por escrito dentro de 15 dias úteis, contados 
a partir do dia em que o Presidente da República recebeu o projeto. Logo após tal 
ato, o próprio Chefe do Executivo Federal é o responsável por promulgar e 
determinar a publicação da lei.  

Tácita: acontece quando o Presidente permanece em silêncio por 15 dias úteis, 
contados a partir do dia em recebeu o projeto. Passados esses dias, ao Chefe do 
Poder Executivo Federal é dado o prazo de 48 horas para realizar a promulgação da 
referida lei.  E quando ele não realiza a promulgação, professor? Nesse caso, caberá 
ao Presidente do Senado, também, dentro de 48 horas, promulgar. E se o Presidente 
do Senado não o fizer, essa responsabilidade será do Vice do Senado Federal, mas 
aqui a Carta Magna não definiu um prazo para que a promulgação ocorra.  

 

Não cabe falar em sanção quando da edição de leis delegadas e emendas constitucionais. Além disso, em 
regra, também não haverá sanção quando estamos diante de medidas provisórias.4 

- Veto  

Quando o Presidente da República discorda da aprovação dada pelo Poder legislativo a um projeto de lei, o 
ato proferido por ele é denominado de veto (ato unilateral). Vamos analisar o que traz o art. 66, §1º, 
CRFB/88: 

“se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional 
ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias 
úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, 
ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto”. 

O dispositivo transcrito traz expressamente que existe o veto total e o veto parcial. Já que ele pode incidir 
em todo o texto do projeto (total) ou somente em alguns dispositivos (parcial). Contudo, caro aluno, preciso 
que guarde bem o seguinte: não é possível ocorrer veto parcial sobre palavra ou expressão, pois o veto 
deve compreender um texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea.  

O mesmo parágrafo deixa claro que o Presidente precisa informar o motivo do veto, dentro de 48 horas, 
para o Presidente do Senado Federal. Isso mesmo, o veto deve ser motivado. Dessa forma, Chefe do Poder 
Executivo Federal pode vetar o projeto por conta da presença de inconstitucionalidade (veto jurídico) ou 
por estar diante de um projeto de lei contrário ao interesse público (veto político). 

 

4  A exceção aparece em caso de projeto de lei de conversão (quando a medida provisória é analisada para ser convertida em lei).  
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Detalhe muito importante que inclusive caiu no XIX Exame de Ordem e por isso deve sempre ser lembrado: 
diferente da sanção, o veto apenas pode ser expresso. É, caro aluno, no nosso ordenamento jurídico não 
existe o veto tácito.  

“Entendi, professor! Mas e se o Presidente da República não se manifestar?”  

Ah, é só lembrar do tópico que tratamos da sanção. Não haverá o veto tácito, porque quando o Chefe do 
Poder Executivo fica em silêncio no prazo de 15 dias úteis, ocorrerá a sanção tácita. 

Agora, vamos a mais uma peculiaridade: o veto pode ser superado. Dessa forma, diferente da sanção, o 
veto é relativo. Isso significa que o Poder Legislativo pode rejeitar o veto. 

Como assim, professor? 

Após vetar projeto de lei, o Presidente tem a obrigação de informar, dentro de 48 horas, ao Presidente do 
Senado Federal. Com a leitura do §4º do art. 66 da CRFB/88, na verdade, chegamos a seguinte conclusão: na 
prática o projeto vetado será encaminha novamente para o Congresso Nacional, que tem a função de 
apreciar o veto em sessão conjunta, dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento.  

Isso quer dizer que o veto pode ser rejeitado pelo Poder Legislativo, desde que a votação seja aberta e seja 
atingido o voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. 

A apreciação descrita acima tem um prazo para acontecer: 30 dias a contar de seu recebimento. Caso seja 
ultrapassado tal prazo sem a deliberação, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata. Assim, 
deixa de ter andamento qualquer outra deliberação a ser realizada pelo Congresso Nacional, que só será 
retomada após a votação do veto (art. 66, § 6º, CRFB/88). Guarde bem isso! As sessões da Câmara ou do 
Senado Federal prosseguem normalmente, pois é a pauta da sessão conjunta do Congresso Nacional que é 
trancada. 

E o que ocorre quando o veto é rejeitado? Simplesmente há o envio do projeto para o Presidente da 
República, que dentro de 48 horas deve realizar a promulgação. 

Ultrapassado o prazo acima, sem a atuação do Chefe do Poder Executivo Federal, caberá ao Presidente do 
Senado, em igual prazo emitir a promulgação. Contudo, se este também se mantiver inerte, a 
responsabilidade da promulgação passa a ser do Vice-Presidente do Senado (aqui a constituição não 
determinou um prazo).  

Chamo a atenção para o efeito produzido pela rejeição do veto: efeitos “ex nunc” (prospectivos).  
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Processo Legislativo Especial 

Medidas Provisórias 

Assim como os demais atos normativos constantes no art. 59 da CRFB/88, a medida provisória é uma norma 
primária. Entretanto, o responsável pela sua edição é o Presidente da República, sendo o Poder Legislativo 
chamado à discussão após a norma já ter força de lei e produzir os seus efeitos.  

Destaco a existência de uma limitação material para a edição de medida provisória. A Carta Magna vedou 
expressamente que algumas matérias fossem objeto de medida provisória (Art. 62, §1º, da CRFB/88). Agora, 
vamos entender o rito de aprovação da medida provisória?  

Após o Chefe do Poder Executivo Federal editar a medida provisória, ela será submetida, de imediato, ao 
Congresso Nacional para ser apreciada dentro de um prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 
sessenta. Caso o encaminhamento da medida provisória venha a ocorrer em momento de recesso do Poder 
Legislativo não haverá a necessidade de convocação extraordinária. 

Antes do Plenário de cada uma das Casas Legislativas analisar a medida provisória, a comissão mista de 
deputados e senadores a apreciará para emitir um parecer opinando sobre a sua conversão ou não em lei.  

Além disso, o legislador constituinte determinou que a votação de uma MP sempre começará pela Câmara 
dos Deputados (casa iniciadora). Se ocorrer a aprovação, o texto da medida provisória será encaminhado 
para o Senado Federal, que poderá: 

I) Aprovar a medida provisória, convertendo-a integralmente em lei – aqui caberá ao Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional (Presidente do Senado Federal nos termos do art. 57 §5º da CRFB/88) a promulgar e 
remeter, a referida lei, para publicação. Justamente por não ter havido qualquer alteração no texto original 
da MP, proposta pelo Presidente da República, não há que se falar em sanção ou veto do Chefe do Poder 
Executivo Federal. 

II) Rejeitar integralmente, ou não apreciar a MP no prazo estabelecido constitucionalmente, implicando 
neste último caso na perda de sua eficácia por decurso de prazo – como tal medida provisória regulou certas 
relações jurídicas firmadas durante a sua vigência, caberá ao Congresso Nacional editar decreto legislativo, 
no prazo de sessenta dias, com a finalidade de discipliná-las. Mas e se o decreto não for editado, professor? 
De acordo com o §11º do art. 62, tais relações jurídicas continuarão a ser regidas pela antiga medida 
provisória. 

Durante a apreciação no Congresso Nacional, o texto da MP poderá sofrer alteração. Se isso ocorrer, haverá 
a sua transformação no denominado “projeto de lei de conversão”. A partir daqui será aplicado o processo 
legislativo ordinário, e o exame do projeto por parte do Presidente da República, para sanção ou veto, passa 
a ser imprescindível. 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL – IVAN MARQUES 

Introdução 

Fala, pessoal. 
É hora de intensificar o nosso estudo.  
Dicas e mais dicas de processo penal.  
A Prova da OAB é para os fortes. Então vamos treinar para DETONAR os caras da FGV. 
Atenção máxima! Cada dica dada pode ser uma questão de prova. 
Bora estudar?  

PROF. IVAN MARQUES  

Medidas Cautelares Diversas da Prisão 

Alterações do Pacote Anticrime nas Cautelares 

O pacote anticrime trouxe alterações substancias no tocante às medidas cautelares em geral. 

A primeira novidade, que já deveria ter sido seguida desde 2011, é a regra do contraditório no momento da 
escolha e decretação de medidas cautelares.  

O juiz, ao receber o requerimento de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se 
manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, 
permanecendo os autos em juízo,  

Para os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz poderá decretar cautelares sem ouvir 
previamente a parte atingida por sua decisão, desde que justifique e fundamente em sua decisão elementos 
do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. 

No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do 
Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em 
cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 do 
CPP. 

O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a 
falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 
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A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida 
cautelar, observado o art. 319 do CPP, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá 
ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. 

Importante: As medidas cautelares previstas neste Título não se aplicam à infração a que não for isolada, 
cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade. 

Trata-se, por exemplo, do delito de porte de droga para uso próprio, que não possui, entre as suas penas 
previstas no art. 28 da Lei de Droga, a pena privativa de liberdade, sequer será possível prender pelo 
descumprimento da outras penas: 

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para 
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar será submetido às seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

Rol das Medidas Cautelares diversas da Prisão 

Além da prisão preventiva, que é uma medida cautelar, a liberdade provisória, a depender da necessidade 
de proteger o processo, pode vir acompanhada de uma ou mais cautelares expressas nos artigos 319 e 320 
do CPP. 

Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade 
provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas nos artigos 319 e 320 do CPP, os critérios 
da adequação, necessidade, proporcionalidade e subsidiariedade. 

Iremos estudá-las a partir de agora. 

1 - Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e 
justificar atividades 

2 - Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao 
fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações 

3 - Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, 
deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante 

4 - Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a 
investigação ou instrução 

5 - Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha 
residência e trabalho fixos 



 

 

   
281 
509 

6 - Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando 
houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais 

7 - Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, 
quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco 
de reiteração 

8 - Fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a 
obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial 

 

Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o 
preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, 
para a realização de audiência de custódia. 

 

São crimes INAFIANÇÁVEIS: 

I - os crimes de racismo e injúria racial; 

II - os crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e os crimes hediondos. 

III - os crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado 
Democrático. 

Os crimes AFIANCÁVEIS não admitem fiança nessas hipóteses: 

a) aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem 
motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 deste Código. 

b) em caso de prisão civil ou militar, como, por exemplo, a prisão civil por alimentos. 

IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312).   

9 - Monitoração eletrônica 
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10 - A proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar 
as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas.    

DIA 11 – 27/06 

DIREITO EMPRESARIAL – ALESSANDRO SANCHEZ 

Considerações Iniciais 

Olá, pessoal.  

Neste momento, já em reta final para a sua prova da OAB, vamos estudar os principais pontos de Direito 
Empresarial. 

Vale sempre mencionar que, nesta fase, devemos focar nos pontos de maior incidência para a sua prova da 
OAB.  

Bons estudos,  

Prof. Alessandro Sanchez  

Sociedades Anônimas 

 

 
 

Voto plural 

Os acionistas dissidentes da deliberação sobre as ações ordinárias com voto plural terão o seu direito de 
recesso assegurado, exceto se a criação dessas ações já estiver prevista ou autorizada pelo estatuto social 
da companhia. 

Empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e sociedades controladas direta ou 
indiretamente pelo poder público não poderão ter ações com voto plural. 
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Recuperação Judicial 

 
A finalidade da recuperação judicial é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 
atividade econômica.  

A recuperação judicial é uma ação que tem por objetivo a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores 
e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo 
à atividade econômica.  

Requisitos 

A empresa deve ser regular, existir há mais de dois anos, não ter se beneficiado do instituto nos últimos 
cinco anos, além de não ter cometido determinados crimes contra o patrimônio e a administração pública. 

Recuperação 
Judicial

Processamento

Deliberação do 
Plano

Aprovação do 
Plano

Cumprimento do 
Plano

Encerramento da 
Recuperação 

Judicial

Descumprido o 
Plano

Falência

Rejeição do Plano

Falência
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No entanto, sendo o devedor microempresário ou empresário de pequeno porte, o prazo é ampliado para 
oito anos, além de não ter sido condenado, assim como seu administrador ou sócio controlador, por crime 
falimentar.  

Laudo de constatação prévia 

 

Re
qu

isi
to

s

Regularidade

Existência regular há mais 2 anos

Não ser falido ou ter declaração de 
extinção das obrigações

Não ser condenado por crimes que 
impeçam a administração ou presentes 

na lei n. 11.101
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Direito Empresarial
Prof. Alessandro SAnchez

RECUPERAÇÃO JUDICIAL (MEIOS DE RECUPERAÇÃO)

XV – emissão de valores mobiliários;
XVI – constituição de sociedade de propósito específico para 

adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.

XVII - conversão de dívida em capital social; 
XVIII - venda integral da devedora, desde que garantidas aos 

credores não submetidos ou não aderentes condições, no mínimo, 
equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese em que será, 
para todos os fins, considerada unidade produtiva isolada.

Direito Empresarial
Prof. Alessandro SAnchez

5.1. Recuperação por Consolidação 
processual

Consolidação processual Controle societário 
comum

Independência

Convolação em 
consolidação substancial
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Direito Empresarial
Prof. Alessandro SAnchez

6. Formas de aprovação do plano de 
recuperação

Aprovação forçada Com objeções Assembleia Geral de 
Credores

Aprovação em todas as 
classes

A classe dissidente deve ter 
1/3 de aprovação

Aprovação simples Sem objeções

Direito Empresarial
Prof. Alessandro SAnchez

7. Encerramento da recuperação judicial

Encerramento de 
recuperação

Após o cumprimento das 
obrigações que se encerrarem 
durante 2 anos da recuperação

Créditos trabalhistas não 
ultrapassam 1 ano de 

parcelamento
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DIREITOS HUMANOS – GÉSSICA EHLE 

Teoria Geral dos Direitos Humanos 

▪ Os direitos humanos formam o conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento 
histórico, concretizam as exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem 
ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional 
(LUÑO, 1995).  

▪   Os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos considerado indispensável para uma 
vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Os direitos humanos são os direitos 
essenciais e indispensáveis à vida digna. (RAMOS, 2022). 

▪   “Dignidade é a convicção de que todos os serem humanos têm direito a ser igualmente respeitados, 
pelo simples fato de sua humanidade”. (COMPARATO, 2010). 

 dignidade: base dos Direitos Humanos é a dignidade da pessoa.  

Terminologia 

▪ Direitos do Homem (cunho jusnaturalista) 

▪  Direitos Humanos 

▪  Direitos Fundamentais 

Fundamentos dos Direitos Humanos 

▪   Fundamento jusnaturalista: O direito sendo pré-existente ao direito produzido pelo homem; 

▪  Fundamento racional: Visão laica; normas extraíveis da razão inerentes à condição humana; 

▪  Fundamento positivista: são Direitos Humanos os valores e os juízos condizentes com a dignidade 
positivados no ordenamento; 

▪ Fundamento moral: os direitos humanos considerados direitos morais que não aferem sua validade 
por normas positivadas, mas diretamente de valores morais da coletividade humana; 

 Fundamento da dignidade: o ponto em comum; núcleo de direitos mais básicos dos seres humanos, 
os direitos de dignidade. 

Dimensões dos Direitos Humanos 

 1ª DIMENSÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS 

2ª DIMENSÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS 3ª DIMENSÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

direitos direitos civis e políticos direitos sociais, culturais 
e econômicos direitos difusos e coletivos 

associação 
ao lema da 

Liberdade igualdade fraternidade 
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Revolução 
Francesa 

marco 
histórico 

 Revolução Gloriosa na 
Inglaterra 

 Independência dos EUA 

 Revolução Francesa 

 Revolução Mexicana 

 Revolução Russa 

 Pós-2ª Guerra Mundial 

 Surgimento da ONU 

marco 
teórico 

 “Segundo Tratado sobre 
o Governo” (John Locke) 

 “O Contrato Social” 
(Jean-Jacques Rousseau) 

 “Encíclica Rerum 
Novarum” (Papa Leão 
XIII) 

 “Manifesto do Partido 
Comunista” (Karl Marx e 
Frederich Engels” 

 trabalhos acadêmicos que 
visem à proteção universal e 
solidária da humanidade 

marco 
jurídico 

 Constituição Americana 
de 1787 

 Declaração Francesa dos 
Direitos do Homem e do 
Cidadão de 1789 

 Constituição Mexicana 
de 1917 

 Constituição de 
Weimar de 1919 

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de 1948 

evolução da 
sociedade 

passagem do Estado 
Absolutista para o Estado 
Liberal 

passagem do Estado 
Liberal para o Estado 
Social 

Revolta da sociedade contra as 
atrocidades das guerras mundiais 

exemplo direito à liberdade de 
expressão direito à saúde direito ao meio ambiente 

 4ª DIMENSÃO DOS 
DIREITOS HUMANOS 

5ª DIMENSÃO DOS 
DIREITOS 
HUMANOS 

6ª DIMENSÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

direito 

 pesquisas 
biológicas e 
manipulação do 
patrimônio genético 
das pessoas 
(Norberto Bobbio) 

 tutela da 
democracia, do 
direito à informação 
e o pluralismo 
político (Paulo 
Bonavides) 
 

direitos à paz acesso à água potável  
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Características dos Direitos Humanos 

▪ Superioridade normativa (jus cogens) 

▪  Historiciedade 

▪  Universalismo 

▪  Relativismo 

 Relatividade 

▪  Irrenunciabilidade (ou indisponibilidade) 

▪  Inalienabilidade 

▪  Imprescritibilidade 

▪ Interdependência (ou complementariedade) 

Afirmação Histórica dos Direitos Humanos 

AFIRMAÇÃO HSTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS 

Constitui a análise dos principais eventos históricos que, de algum modo, contribuíram para o 
desenvolvimento e para a afirmação dos Direitos Humanos. Tais eventos, em regra estão relacionados a: 

o Atrocidades, guerras e surtos de violência; ou 

o Descobertas científicas ou invenções técnicas. 

PERÍODO OBSERVAÇÕES 

Período Axial 
Marca a passagem do pensamento filosófico, que passa a ser 
centrado no ser humano, reconhecendo que o homem é o centro das 
atenções. 

Reino Davídico, Democracia 
Ateniense e República Romana 

Constituem formas políticas nas quais o poder político encontra-se 
subordinado à lei, seja por interesse divino (Reino de Davi), por 
interesse democrático (Atenas) ou pela estrutura segmentada e 
organizada da sociedade (Roma). 

Baixa Idade Média Marca a reação de setores da sociedade contra a retomada do poder, 
exigindo o respeito a direitos de liberdade. 

marco 
histórico 

Lei de Biossegurança 
(Lei 11.105/2005) 11 de Setembro 

Em benefício de todas as pessoas, quer 
das presentes, quer das gerações futuras. 

(Corrente minoritária - Zulmar Fachin e 
Deise Marcelino da Silva)  
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- Declaração das Cortes de Leão de 1188; e 

 - Magna Carta de 1215. 

Século XVII 

Marca o renascimento de ideais republicanos e democráticos, com 
destaque para o sentimento de liberdade e de resistência a governos 
absolutistas: 

- criação do habeas corpus 

- Bill Of Rights 

Independência Americana e 
Revolução Francesa 

Período que marca o nascimento dos Direitos Humanos, com 
despontamento da legitimidade democrática, resguardo aos direitos 
de cidadania e valorização da dignidade. 

- Declaração de Independência dos EUA; e 

- Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

Reconhecimento dos Direitos 
Humanos sociais de econômicos 
e sociais 

Marca a reação da classe operária e difusão do pensamento socialista, 
que viabilizou o reconhecimento dos direitos econômicos e sociais 
como Direitos Humanos. 

Primeira fase de 
internacionalização dos Direitos 
Humanos 

Marca o surgimento do Direito Humanitário (Cruz Vermelha) – 
vertente dos Direitos Humanos – a luta contra a escravidão (Ato Geral 
da Conferência de Bruxelas), bem como a regulação dos direitos 
trabalhistas (criação da OIT)  

Evolução dos Direitos Humanos a 
partir de 1945 

Marca a efetiva internacionalização dos Direitos Humanos, com o 
reconhecimento da dignidade da pessoa como valor supremo.  

Proteção Internacional dos Direitos Humanos 

Precedentes Históricos  

▪ Direito Humanitário: conjunto de normas e de medidas que objetivam proteger direitos humanos 
dos envolvidos em períodos de guerra. (Movimento da Cruz Vermelha). 

▪ Liga das Nações: organismo internacional criado com o intuito de promover a cooperação, a paz e a 
segurança internacional ("embrião da ONU"). 

▪ OIT: organismo internacional que teve por objetivo instituir e promover normas internacionais de 
condições mínimas e digna de trabalho. 

Sistemas de Proteção Internacional dos Direitos Humanos 

• Sistema Global (ONU)  

• Sistemas Regionais: Sistema Europeu de Direitos Humanos; Organização dos Estados Americanos (OEA); 
Organização da Unidade Africana. 
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As Três Vertentes de Proteção Internacional  

1ª Vertente: Direitos Humanos  

2ª Vertente: Direito Humanitário  

3ª Vertente: Direito dos Refugiados  

Mecanismos de Implementação dos Direitos Humanos 

▪ Mecanismos convencionais   

▪  Mecanismos não convencionais 

▪  Convenções Gerais sobre Direitos Humanos: DUDH; PIDCP; PIDESC. 

▪  Convenções Especiais sobre Direitos Humanos: Aplicáveis aos grupos vulneráveis. Ex.: Convenção 
contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (primeiro 
documento internacional do Sistema Global Específico). 

Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

▪ Tem 30 artigos, mas dê atenção redobrada ao Preâmbulo (família humana; liberdade; império da lei; 
dignidade e igualdade; cooperação entre as Nações; reconhecidas as atrocidades decorrentes das 
Guerras Mundiais e sua contribuição para a internacionalização dos Direitos Humanos; indivíduos e 
órgãos juntos na promoção da educação em direitos humanos). 

▪   Natureza Jurídica: Editada sob a forma de Resolução (recomendação), mas passou a ter efeito 
jurídico vinculante reconhecido devido a seu impacto material (é norma  internacional costumeira 
ou princípio geral do direito internacional; exerce impacto na constituição dos Estados; serve como 
fonte para a fundamentação de decisões das cortes internacionais). 

 Críticas à DUDH 

• não declara direitos de terceira geração/dimensão; 

• não consagra o direito à autodeterminação dos povos; 

• não contém mecanismos de monitoramento dos direitos que declara, não implementou órgãos 
para fiscalizar e apurar a responsabilidade pelas violações dos direitos humanos; 
• foi aprovada sob a forma de resolução. 

 Direitos Albergados 

Direito à vida, liberdade e segurança pessoal; proibição de escravidão e servidão (direitos humanos 
absolutos); proibição de tortura e tratamento cruel, desumano ou degradante; reconhecimento como 
pessoa; igualdade (formal e material); proibição de prisão arbitrária; justa e pública audiência perante um 
tribunal independente e imparcial; presunção de inocência; vida privada; liberdade de locomoção; direito 
de asilo (não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito 
comum); direito a ter uma nacionalidade (proíbe medidas que resultem na condição de apátrida); contrair 
matrimônio e fundar uma família; propriedade; liberdade de pensamento, consciência e religião; liberdade 
de reunião e associação pacífica; fazer parte do governo do país; acesso ao serviço público do país; 
segurança social; trabalho; repouso e lazer; padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e à sua família, saúde e 
bem-estar, alimentação vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis; 
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instrução (educação em graus elementar – gratuito e obrigatório - , fundamental – gratuito – técnico-
profissional – mérito); e participar livremente da vida cultural. 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

▪ É instrumento autoaplicável (efetividade dos direitos); 

▪  Busca afirmar a proteção aos direitos civis e políticos decorrentes da condição humana; 

▪  Assegura a autodeterminação dos povos (liberdade para definir seu estatuto jurídico e para decidir 
a respeito do próprio desenvolvimento econômico, social e cultural); 

▪  Admite derrogação temporária das obrigações decorrentes do Pacto em Estado emergência, ou 
quando necessário à segurança nacional ou à ordem pública;  

▪   Observe que não é admitida interpretação capaz de abolir ou restringir direito assegurado no 
PIDCP (vedação a interpretações restritivas) e que a legislação interna do país não poderá ser 
aplicada se prever regras menos favoráveis que as constantes do Pacto (aplicação da regra mais 
benéfica); 

▪  Vedação à pena de morte: Segundo Protocolo Facultativo (1989); admite-se que os Estados 
oponham reserva, caso prevejam internamente; 

▪  Vedação ao trabalho forçado: Vedação mitigada pelas previsões internas lavradas preteritamente; 

▪ Vedação à tortura e à escravidão: Vedação absoluta; 

▪ Direitos de natureza penal: Garantia contra a prisão ou detenção arbitrária; veda a prisão do 
depositário infiel (no BR a partir do Pacto de San José da Costa Rica); 

▪  Prevê extenso rol de garantias processuais; 

▪  A publicidade poderá ser restringida com base nos seguintes critérios: Proteção da moral pública, 
da ordem pública, da segurança nacional, dos interesses dos menores, de se tratar de controvérsia 
matrimonial ou de tutela de menores; 

▪  De acordo com o Pacto, são invioláveis a vida priva, a honra e a reputação; 

▪  São garantidos os direitos à liberdade de pensamento, de consciência e de religião.  

▪  Atenção ao direito de reunião: Deverá ser pacífica, sendo possível sua restrição; 

▪  Assegura direitos de família; 

▪  Prevê Direitos Políticos de participação, acesso às funções públicas e voto; 

 ATENÇÃO: Direitos que não poderão ser suspensos (mesmo no estado de emergência): direito à vida; 
vedação à tortura; vedação à escravidão, servidão ou trabalhos forçados; vedação à prisão do 
depositário infiel; princípio da anterioridade penal, da vedação à aplicação da lex gravior e aplicação 
da lei considerada mais benéfica ao condenado; reconhecimento da personalidade jurídica; e 
liberdade de pensamento, de consciência e de religião. 

▪ O Comitê de Direitos Humanos (composto de 18 membros; mandato é de 4 anos, admitida reeleição) 
é o responsável pela fiscalização do cumprimento do instrumento, por informar por meio de 
relatórios e receber as comunicações interestatais e as petições individuais. 

 Dos Protocolos Facultativos:  

1. Protocolo Facultativo que prevê o mecanismo de petições individuais; 
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2. Protocolo Facultativo que visa abolir internacionalmente a pena de morte (reservas: guerra 
declarada e condenação por infração penal de gravidade extrema). 

Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais 

▪ Impõe aos signatários a obrigação de garantir o exercício de direitos de segunda dimensão, sem 
quaisquer formas de discriminação; 

▪  Implementação progressiva;  

▪  Proibição ao retrocesso;  

▪  Vedação de inação ou omissão por parte do Estado.  

 

DIREITOS RECONHECIDOS NO PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E 
CULTURAIS 

• direito ao trabalho;  

• direito à condições de trabalho justas e favoráveis; 

• liberdade sindical, compreendendo o direito de fundar sindicatos, filiar-se a sindicatos e o direito 
de greve; 

• segurança social, incluindo os seguros sociais; 

• proteção e assistência à família; 

• direito a um nível de vida adequado para si e sua família, inclusive alimentação, vestimenta e 
moradia; 

• direito a desfrutar do melhor estado de saúde física e mental possível; 

• direito à educação; 

• direito a participar na vida cultural; e 

• direito de gozar dos benefícios científicos. 

 

Do Protocolo Facultativo ao PIDESC 

▪ Previu um sistema de petições, um procedimento de investigação e um sistema de medidas 
provisionais ou cautelares; 

▪  Não foi instituído um comitê no âmbito do PIDESC, mas restaram previstos mecanismos de 
relatórios a serem encaminhados ao Secretário-Geral das Nações Unidas, que encaminhará ao 
Conselho Econômico Social; 

▪  Instituídos mecanismos das petições individuais, das medidas de urgência, das comunicações 
interestatais e das investigações in loco em caso de graves e sistemáticas violações aos seus direitos 
e obrigações. 

 

Convenções Específicas sobre Direitos Humanos 
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Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes 

▪  Tortura é a inflição de dor ou sofrimento físico ou mental praticada com a finalidade de obter 
informações, castigar ou intimidar por parte de um agente que tenha alguma vinculação, ao menos 
indireta, com o Estado; 

▪  É considerada crime contra a ordem internacional; 

▪  Difere de Tratamento Cruel e de Tratamento Degradante; 

▪ A tortura é crime extraditável em qualquer tratado de extradição;  

▪ Jurisdição Compulsória e Universal; 

▪ Comitê contra a Tortura: Responsável pelo processamento dos mecanismos de fiscalização previstos 
na Convenção, que são os relatórios, petições individuais, comunicações interestatais e investigação 
de ofício. 

▪  Protocolo Adicional da Convenção: Estabeleceu o sistema de visitas regulares efetuadas por órgãos 
nacionais e internacionais independentes a lugares onde pessoas são privadas de sua liberdade, 
com a intenção de prevenir a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes. 

Estatuto de Roma - Tribunal Penal Internacional 

• Criou o Tribunal Penal Internacional; 
• Composto por quatro órgãos: a Presidência, as Seções, a Procuradoria e a Secretaria; 
• Foi internalizado como norma supralegal perante o nosso ordenamento jurídico, o que elide a 

possibilidade de edição de normas internas capazes de derrogar as regras do Estatuto. 
• Para que um Estado esteja submetido à competência do TPI, basta que o Estado seja signatário do 

Estatuto de Roma.  
• Tem sua atuação regida pelo Princípio da Complementariedade, ou seja, não exercerá sua jurisdição 

quando o Estado onde ocorreu o delito estiver atuando com a investigação ou processando os 
acusados. 

Proteção às Pessoas Deficientes 

 Diplomas que foram internalizados com status de Emenda Constitucional: 

Convenção sobre as Pessoas com Deficiência de 2006 

• Internalizada, juntamente de seu Protocolo Adicional, ao Direito brasileiro com eficácia de emenda 
constitucional.  

• Paradigma assecuratório dos direitos humanos. 
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Tratado de Marraqueche - Decreto nº 9.522/18 

Visa facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades 
para ter acesso ao texto impresso, firmado em marraqueche, em 27 de junho de 2013. 

Conceituações: 

• obras: significa as obras literárias e artísticas que tenham sido publicadas ou tornadas disponíveis 
publicamente por qualquer meio. 

• exemplar em formato acessível: Significa a reprodução de uma obra de uma maneira ou forma 
alternativa que dê aos beneficiários acesso à obra, inclusive para permitir que a pessoa tenha acesso 
de maneira tão prática e cômoda como uma pessoa sem deficiência visual ou sem outras dificuldades 
para ter acesso ao texto impresso. 

• entidade autorizada: significa uma entidade que é autorizada ou reconhecida pelo governo para 
prover aos beneficiários, sem intuito de lucro, educação, formação pedagógica, leitura adaptada ou 
acesso à informação. 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação Racial 

Assinada pelo Brasil em 1966 e aprovada pelo Congresso Nacional em 1968, com depósito do ato de 
ratificação na ONU nesse mesmo ano. Ainda no ano de 1968 foi promulgada a Convenção no direito 
brasileiro pelo Decreto nº 65.810/68. 

• Compromisso com a eliminação progressiva da discriminação racial, assegurando a efetiva igualdade 
substancial. 

Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos 

▪ A OEA é o órgão central do sistema interamericano de Direitos Humanos; 

▪  Estabelecido pela Carta da OEA em 1948. 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) 

▪ Promulgação interna pelo Decreto do Executivo n° 678/1992 com status de norma supralegal; 

▪ Previu extensivamente direitos de primeira dimensão (direitos civis e políticos, como o direito à vida, 
moradia, direitos de liberdade). 

▪ Fez menção expressa sobre a implementação progressiva dos direitos de segunda dimensão (sociais, 
econômicos e culturais – ex.: trabalho, educação), mediante atuação cooperativa dos Estados-
membros, mas tais direitos somente foram disciplinados no Protocolo de San Salvador. 

▪ Apesar de posterior a DUDH (1948), a CADH (1969) não retratou direitos de terceira dimensão, pois 
não estava alinhada aos objetivos de assegurar direitos transindividuais e coletivos. 
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DIREITOS ALBERGADOS NO PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA 

◊ Personalidade Jurídica ◊ Vida 

◊ Integridade pessoal ◊ Proibição da escravidão e da servidão 

◊ Liberdade pessoal ◊ Garantias Judiciais 

◊ Legalidade e retroatividade da lei penal ◊ Indenização por erro judiciário 

◊ Proteção da honra e da dignidade ◊ Liberdade de consciência e de religião 

◊ Liberdade de pensamento e de expressão ◊ Direito de resposta 

◊ Direito de reunião ◊ Liberdade de associação 

◊ Proteção da família ◊ Direito ao nome 

◊ Direitos da criança ◊ Nacionalidade 

◊ Propriedade privada ◊ Direito de circulação e residência 

◊ Igualdade perante a lei e proteção judicial 

 

Dos principais direitos constantes do Pacto 

Direito à vida 

▪  Desde a concepção;  

▪  Não houve a abolição da pena de morte: o Pacto admite a sua aplicação nos países que já a previam 
(porque já adotavam antes de 1969, ou porque aderiram ao Pacto depois), apenas aos crimes mais 
graves.  

▪  Os países que aboliram a pena de morte não a podem reinstituir. 

Trabalhos Forçados 

▪ Artigo 6º: Vedação à servidão e à escravidão 

▪  PPL + trabalhos forçados + sentença judicial  

▪ Não são considerados como trabalho forçado: os trabalhos normalmente exigidos de pessoa reclusa 
em cumprimento de sentença, o serviço militar, os serviços exigidos em caso de perigo ou calamidade 
e as obrigações cívicas normais.  

Direito de Suspensão 

▪  situação temporária; 

▪  guerra; 

▪  perigo público;  



 

 

   
297 
509 

▪ emergência que ameace a independência ou a segurança do Estado. 

Mecanismos de Implementação 

▪ Relatórios: Comunicado de cumprimento enviado à Comissão;  

▪ Comunicações interestatais: é cláusula facultativa; 

▪ Inspeção in loco: o BR precisa autorizar de forma expressa; 

▪ Medidas cautelares: para a Comissão ou para a Corte; 

▪ Petições individuais: para a comissão; são legitimados: vítimas de violação a seus direitos humanos, 
grupos de pessoas e ONGs legalmente reconhecidas.  

Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

▪ Constitui o órgão executivo, no âmbito da OEA, responsável pela promoção, observância e defesa 
dos direitos humanos no Sistema Americano; 

▪ Composta por 7 membros, de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos 
humanos; 

▪ Tem por finalidade estimular a observância dos Direitos Humanos pelos Estados-partes, bem como 
efetuar recomendações, preparar estudos e relatórios, solicitar informações dos Estados, 
responder às consultas formuladas por eles e atuar no recebimento e no processamento das 
petições individuais e das comunicações interestatais.  

Do recebimento das petições e comunicações: Requisitos 

REQUISITOS FORMAIS 

(i) A qualificação do interessado, indicando o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio, bem como 
a assinatura da pessoa, grupo de pessoas ou órgão ou entidade representativa. Está-se a afirmar, 
portanto, a impossibilidade de provocação da Comissão por intermédio de denúncia apócrifa. 

(ii) Fatos que envolvem a violação a direito humano. Trata-se, em verdade, de informar o contexto 
fático, trazendo elementos que viabilizem o exame pela Comissão. Em razão disso, devem ser levadas 
informações comprobatórias, testemunhas, documentos etc.  

(iii) Indicação do Estado que pretensamente violou os direitos humanos. 

(iv) Indicação quanto à utilização do aparato interno de proteção aos direitos humanos. 

REQUISITOS MATERIAIS 

(i) Esgotamento dos recursos da jurisdição interna. 

(ii) Apresentação da denúncia no prazo de 6 meses a partir de quando foi cientificado da decisão 
definitiva interna. 

(iii) A matéria discutida não pode ser objeto de outro processo internacional. 

(iv) Não ocorrência da coisa julgada no âmbito da OEA ou em qualquer outro organismo de jurisdição 
internacional. 

(v) Fundamentação, sob pena de expressa improcedência. 

Atribuições da Comissão 

▪ estimular a observância do Pacto;  
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▪  atuar no recebimento e processamento das petições individuais e comunicações;  

▪  efetuar recomendações;  

▪  responder a consultas gerais formuladas pelos Estados-parte;  

▪  preparar estudos e relatórios;  

▪  solicitar informação dos Estados-parte.  

Corte Interamericana de Direitos Humanos 

▪ é o órgão jurisdicional (precisa ser reconhecida pelos Estados) e consultiva (caráter interpretativo); 

▪ A Corte é composta por 7 juízes nacionais dos Estados que compõem a OEA, não sendo possível que 
haja dois juízes de mesma nacionalidade (presença de um juiz do Estado acusado, ou nomeação ad 
hoc). Os julgadores são eleitos por meio de Assembleia-Geral da OEA, pelo voto da maioria absoluta 
dos membros, entre pessoas de alta autoridade moral e reconhecida competência em matéria de 
Direitos Humanos, para mandato de 6 anos, admitindo-se uma reeleição. 

Legitimidade ativa:  

Regra: Estados-partes e Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Exceção: O próprio indivíduo, desde que sua situação já esteja sob análise da Corte e ele necessite de 
medidas provisórias para evitar danos irreparáveis, em casos de extrema gravidade e urgência. 

Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos (Protocolo de San Salvador) 

▪ Foi editado em 1988 e aprovado pelo Congresso Nacional em 1995. A ratificação e depósito ocorreu 
em 1996 e a promulgação em 1999, por meio do Decreto Executivo nº 3.321/1999; 

▪  Status de norma supralegal; 

▪  Prescreve direitos de segunda dimensão – soc/econ/culturais; Foco nos direitos trabalhistas, como 
a previsão de pagamento do salário mínimo, direito à promoção, férias, etc; 

Mecanismos Fiscalizatórios 

▪ Relatórios: Abrangem todas as matérias e são apresentados ao Secretário-Geral da OEA, que 
encaminhará ao Conselho interamericano Econômico e Social e ao Conselho Interamericano de 
Educação, Ciência e Cultura; 

▪  Petições Individuais: Estão restritas à LIBERDADE SINDICAL E À EDUCAÇÃO e são apresentadas à 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Ex.: Peticionamento referente ao direito à saúde não é permitido. 

Direitos Humanos no Brasil – Direitos Humanos na 
Constituição Federal de 1988 

Direitos Humanos na Constituição Federal 

Princípios Fundamentais - art. 1º ao art. 4º. 

Direitos e Garantias Individuais como Cláusulas Pétreas 
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CF/88: 

Art. 60, §4º, IV, da CF. 

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...)  

IV - os direitos e garantias individuais. 

Possibilidade de submissão ao Tribunal Penal Internacional 

Art. 7º, ADCT 

Art. 5º, §4º - Emenda Constitucional nº 45/2005 

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado 
adesão. 

Incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal em caso de grave violação a direito 
humano 

Art. 109, §5º: 

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade 
de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos 
quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do 
inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. 

Da Prisão Civil por Dívidas 

Direito à liberdade pessoal 

Art. 7º, 7 - 7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade 
judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. 

Art. 5º, LXVII: LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. 

Súmula vinculante 25, STF 

Enunciado 

É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. 

Assim, principais dispositivos na CF/88: 
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Regramento diferenciado dos tratados e convenções internacionais de direitos Humanos 

• Tratados 

• Princípio “pro homine” 

 

Procedimento: Assinatura e aprovação – art. 84, VIII, CF 

1º Assinatura                   Presidente 

2º Aprovação pelo  CN                 Decreto Legislativo (ato normativo primário)  marca a EXISTÊNCIA do 
Tratado 

3º Ratificação                   Presidente  Vinculação Internacional 

4º Promulgação                      Presidente  Decreto Executivo (ato normativo secundário)  marca a 
EXECUÇÃO INTERNA do Tratado. 

Do processo de internalização dos Tratados Internacionais 

Dignidade da pessoa humana 
como fundamento da República, 

valor central de todo o 
ordenamento. (Art. 1º)

Dignidade da pessoa humana 
como objetivo da Federação. 

(Art. 3º)

Prevalência dos Direitos 
Humanos como princípio 
orientador do Brasil nas 
relações internacionais.

Positivação expressa de um rol 
de Direitos Humanos

Aplicabilidade Imediata dos 
Direitos Humanos (Art. 5º, §1º)

Catálogo aberto de Direitos 
Humanos (aceitação dos previstos 
nos instrumentos internacionais). 

(Art. 5º, §2º).

Direitos Sociais como espécie 
de Direitos Fundamentais;

Direitos e garantias individuais 
como cláusulas pétreas de 

nosso Estado. (Art. 60, §4º)

Formação de Tribunal 
Internacional dos Direitos 

Humanos.

Regramento diferenciado dos 
tratados internacionais de 

Direitos Humanos. (Art. 5º,§3º)

Possibilidade de submissão ao 
Tribunal Penal Internacional

Incidente de deslocamento de 
competência para a Justiça 

Federal em caso de grave violação 
a direito humano. (Art. 109, §5º).
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DIREITO PENAL – CRISTIANO RODRIGUES 

Concurso de Crimes 

Galera, vamos agora trabalhar com o tema concurso de crimes, que para nossa prova é de extrema 
importância e com grande índice de cobrança!! 

Trata-se de assunto diretamente relacionado à dosimetria da pena privativa de liberdade, sem relação com 
o cálculo em si, mas sim com situações em que o caso concreto apresente vários crimes cometidos pelo 
agente, para se definir a espécie de concurso, e a forma de se aplicar a pena, por isso, é assunto muito 
cobrado nas nossas provas! 

Definição 

Podemos, de forma bastante simples, dizer que o concurso de crimes ocorre quando o agente realiza vários 
crimes, idênticos ou diferentes, por meio de várias condutas (concurso material ou crime continuado) ou 
por meio de uma só conduta (concurso formal), sendo que, de acordo com a espécie de concurso de crime 
ocorrida, será definida a forma de aplicação da pena para os crimes praticados.  

CF e TIDH aprovados 
com quórum de EC

TIDH aprovado com quórum de 
norma infraconstitucional

Atos normativos primários

Atos normativos secundários 
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Vejam que esta é a razão pela qual este tema é tão cobrado na nossa prova de 1ª fase, e também de 2ª Fase, 
já que de acordo com a espécie de concurso de crimes, reconhecida no caso concreto apresentado, o juiz 
deverá definir a forma de aplicação da pena, e isto, muitas vezes será apresentado a você de forma ERRADA, 
impondo assim uma pena maior do que a efetivamente devida no caso narrado. 

Por isso, devemos ficar atentos as caraterísticas de cada espécie de concurso de crimes, para afastar a 
aplicação de pena mais severa e pedir que seja aplicada a espécie correta, e com isso diminuir a pena. 

Espécies de Concurso de Crimes 

Vamos agora partir para o estudo das famosas espécies de concurso de crimes que, como dissemos, serão 
fundamentais para nossas questões envolvendo aplicação da pena, quando no caso concreto se perceber a 
prática de dois ou mais crimes pelo agente.  

a) Concurso material (art. 69 do CP) 

Trata-se da modalidade mais simples de concurso de crimes e ocorre quando o agente realiza vários crimes 
idênticos (concurso material homogêneo) ou diferentes (concurso material heterogêneo) por meio de várias 
condutas independentes, não havendo necessidade de qualquer relação entre os crimes, as vítimas, 
motivação etc. 

Nesse caso, aplica-se a pena de cada um dos crimes separadamente, somando-as (sistema do cúmulo 
material) e, portanto, na nossa prova, muitas vezes o caso concreto vai falar em concurso material, 
somando-se as penas, para que a tese defensiva seja exatamente afastá-lo, evitando assim a soma das pena. 

 

b) Concurso formal perfeito ou próprio (art. 70, 1ª parte, do CP) 

Aqui a situação é bem diferente, e o concurso formal perfeito ocorre quando o agente, por meio de uma só 
conduta, gera vários crimes idênticos (homogêneo), ou diferentes (heterogêneo), possuindo unidade de 

ocorre quando o agente realiza vários crimes, idênticos ou diferentes, por meio de várias condutas ou 
por meio de uma só conduta

CONCURSO DE CRIMES 
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desígnio, ou seja, um único objetivo, que pode ser um único dolo, gerando vários resultados, ou mesmo 
gerar vários resultados através de uma única conduta descuidada (culpa).  

 

Atenção, pois trata-se de uma ótima tese defensiva, já que, nesse caso, aplica-se a pena de um só crime, 
qual seja o mais grave, aumentada de 1/6 a 1/2 (sistema da exasperação). 

Ex.: Alguém dispara para matar seu desafeto, atinge o alvo, mas acaba acertando também um 
terceiro; um motorista avança o sinal de trânsito, bate no carro e acaba matando 2 pessoas. 

c) Concurso formal imperfeito ou impróprio (art. 70, 2ª parte, do CP) 

Esta outra modalidade de concurso formal ocorre quando, por meio de uma só ação, o agente gera vários 
crimes, porém com dolos independentes em relação a cada crime, ou seja, atua com desígnios autônomos.  

Como dissemos no concurso material, aqui também podemos ter como tese defensiva o afastamento dessa 
modalidade de concurso de crimes, já que nesses casos aplica-se a pena de cada um dos crimes 
separadamente, somando-as, da mesma forma que ocorre no concurso material (sistema do cúmulo 
material).  

Ex.: Explodir uma bomba em um automóvel para matar 3 pessoas.  

 

d) Crime continuado (art. 71 do CP) 

Vamos agora abordar o conhecido crime continuado, que ocorre quando, por meio de várias condutas, o 
agente realiza inúmeros crimes, desde que todos sejam da mesma espécie (mesmo artigo – STF), e todos 
sejam realizados em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução semelhantes.  

Percebam que essa é mais uma tese defensiva a ser utilizada por nos, pois nesse caso, para evitar a 
aplicação no concurso material, e afastar a soma das penas, por uma ficção jurídica, considera-se como se 
os vários crimes fossem um só, realizado em continuidade, para se aplicar uma só pena aumentada de 1/6 
a 2/3 (sistema da exasperação).  

Ex.: A caixa de supermercado que retira quantia de dinheiro do caixa por vários dias, nos mesmos 
horários, onde trabalha. Responde por um único furto, com sua pena aumentada/ Um arrastão em 
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que vários furtos são praticados e o sujeito responde por um só crime com a pena aumentada, ao 
invés de somadas. 

Quando, em situação de crime continuado, preenchidos os seus requisitos básicos, houver ainda 
pluralidade de vítimas e violência ou grave ameaça as pessoas em todas as condutas, ocorre o chamado 
crime continuado específico, e neste caso a pena poderá ser aumentada de 1/6 até o triplo (Art. 71, 
parágrafo único, do CP).  

Ex.: serial killer, chacina, arrastão para roubos. 

 

A Súmula 605 do STF perdeu aplicação e nada impede utilizar o crime continuado para 
crimes contra a vida, porém na chamada modalidade específica, em que o crime 
continuado irá gerar aumento de pena de até o triplo.  

De acordo com o STF, o intervalo máximo de tempo entre cada uma das condutas no crime 
continuado será de 30 dias. Acima disso afasta-se o crime continuado, aplicando-se o 
concurso material e a soma das penas.  

 

Em concurso formal perfeito (art. 70, 1ª parte) e no crime continuado, o valor da pena 
aumentada no caso concreto jamais poderá exceder o equivalente à soma das penas 
aplicadas de forma independente. Caso isso venha a ocorrer, com base nas penas 
concretamente aplicadas em uma situação fática, afasta-se o aumento, realizando-se a 
soma das penas definidas no caso prático (Concurso material benéfico – art. 70, parágrafo 
único, do CP). 
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Art. 69, do 
CP

1) Concurso 
material

2 ou mais condutas + vários crimes

Deve-se somar as penas

Art. 70, 1ª 
parte, do CP

2) Concurso formal 
perfeito ou próprio

1 conduta + unidade de desígnio (um 
só dolo ou culpa) = vários crimes

Deve-se aplicar uma só pena 
aumentada de 1/6 a 1/2.

Art. 70, 2ª 
parte, do CP

3) Concurso formal 
imperfeito ou 

impróprio

1 só conduta + desígnios autônomos 
(vários dolos) = vários crimes.

Deve-se somar as penas.

Art. 71, do 
CP

4) Crime 
continuado

2  ou mais condutas + crimes de 
mesma espécie (mesmo art.) + 

circunstâncias de tempo/ lugar/modo 
de execução semelhantes

Deve-se aplicar 1 só pena aumentada 
de 1/6 a 2/3.

Art. 71, PU, 
do CP

4.1) Crime 
continuado 
específico

Requisitos básicos do crime 
continuado + violência ou grave 
ameaça + pluralidade de vítimas 

Deve-se aplicar uma só pena 
aumentada de 1/6 até 3x (triplo)



 

 

   
306 
509 

DIREITO CIVIL – PAULO SOUSA 

Ordem da vocação hereditária 

Inicialmente, o Código Civil estabelece, no art. 1.829, a ordem da sucessão legítima, que se aplica no caso 
de morte sem testamento, quando o testamento é anulado ou em outras situações peculiares. Eis a ordem: 

 

 

A ordem do art. 1.829 é excludente em relação às demais classes. Assim, se houver descendentes, todos 
os ascendentes são excluídos. Não havendo descendentes, chamam-se os ascendentes, excluindo-se os 
colaterais. Não havendo descendentes nem ascendentes, chama-se o cônjuge ou companheiro, 
isoladamente, excluindo-se os colaterais. Apenas se não houver descendentes, ascendentes, cônjuge ou 
companheiro é que os colaterais são chamados. 

No segundo momento é necessário compreender como ocorre a concorrência do cônjuge ou companheiro 
com os ascendentes e os descendentes. Assim, ainda de maneira rudimentar, posso refazer o quadro acima, 
dessa forma: 

I - aos descendentes

II - aos ascendentes

III - ao cônjuge sobrevivente

IV - aos colaterais
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Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este 
com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens 
(art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança 
não houver deixado bens particulares. 

 

 

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge, a depender do regime de bens
adotado

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge

III - ao cônjuge sobrevivente

IV - aos colaterais

CÔNJUGE OU COMPANHEIRO HERDA EM 
CONCORRÊNCIA NO REGIME DA 

Comunhão parcial de bens, 
havendo SIM bens particulares do 

falecido

Separação convencional de bens

Participação final nos aquestos

CÔNJUGE OU COMPANHEIRO NÃO HERDA 
EM CONCORRÊNCIA NO REGIME DA 

Comunhão parcial de bens, NÃO 
havendo bens particulares do 

falecido

Separação obrigatória de bens

Comunhão universal de bens
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Para facilitar, vou estabelecer de maneira didática o quadro abaixo que detalha as situações nas quais o 
convivente é ou não meeiro e quando ele é ou não herdeiro, em concorrência com os descendentes 
(ignoro, novamente a Súmula 377 do STF): 

REGIME DE BENS É MEEIRO? É HERDEIRO? 
Comunhão universal de bens SIM NÃO 

Comunhão parcial de bens, havendo SIM bens particulares do 
falecido SIM SIM 

Comunhão parcial de bens, NÃO havendo bens particulares do 
falecido SIM NÃO 

Separação obrigatória de bens NÃO NÃO 
Separação voluntária de bens NÃO SIM 

Participação final nos aquestos SIM SIM 

Em falta de descendentes, são chamados à herança os ascendentes. Os ascendentes compõem a segunda 
classe hereditária. A concorrência do convivente com os ascendentes é, felizmente, muito mais simples do 
que a concorrência com os descendentes. Em quais regimes de bens o convivente é herdeiro e em quais 
não? Veja o art. 1.829, inc. II: 

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 

 

Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao convivente sobrevivente, 
conforme regra do art. 1.838. Novamente, há alguma restrição a depender do regime de bens adotado? Não. 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL – IVAN MARQUES 

Procedimento ordinário 

Esse é o segundo tema que mais cai no Exame de Ordem. 

Tudo começa, como já explicamos, quando alguém pratica uma infração penal. 

Nesse momento, nasce para o Estado a chamada PUNIBILIDADE, ou seja, o direito de investigar, processar e 
punir esse infrator. O já conhecido poder-dever de punir (ius puniendi). 

Para que o Estado possa exercer esse direito de punir (ius puniendi estatal), será necessário respeitar TODAS 
as regras processuais penais vigentes em nosso ordenamento jurídico, desde as regras constitucionais até 
as regras de execução penal.  

O conjunto de todas as regras da persecução penal denomina-se DEVIDO PROCESSO LEGAL. 

No âmbito dessas regras pré-estabelecidas, temos diferentes ritos: comuns (ordinário, sumário e 
sumaríssimo) e especiais (lei de drogas, crimes funcionais, Lei Maria da Penha etc.) 

Vamos focar em revisar as etapas do procedimento comum ordinário. 

A linha do tempo processual 

Vamos agora apresentar a linha de tempo. 

Quando consegue ver o procedimento, fica mais fácil se localizar nos atos processuais e suas respectivas 
regras. 

LINHA DO TEMPO PROCESSUAL: 

 A persecução penal possui 3 fases bem diferentes: 

 

Em cada uma delas, temos diferentes princípios e essa diferença é muito explorada pela FGV. 

Vamos aos temas principais: 

A) Na fase de investigação preliminar, não há contraditório nem ampla defesa e, por isso, o que é 
produzido recebe o nome de elemento informativo de prova. 

Investigação 
Preliminar

• Requerimento de IP
• Peças de prisão

• Liberdade provisória

Processo Penal

• Resposta à acusação
• Memoriais
• Recursos

Execução Penal

• Requerimentos
• Agravo em execução
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B) Na fase processual, o destaque fica com a presunção de inocência, impedindo prisões como antecipação 
de pena. 

C) Na fase de execução penal, não há mais presunção de inocência, porém, o condenado perde apenas a 
sua liberdade, restando com ele todos os seus demais direitos. 

É na fase da ação penal que estudamos o Procedimento Ordinário. 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

Chegou o momento de focarmos, apenas, no rito comum ordinário. 

A fase do procedimento começa com a decisão do juiz que recebe a denúncia e determina a citação do réu, 
para responder à acusação em 10 dias, por escrito. 

E as primeiras questões da OAB já começam com a citação. 

A citação, no processo penal, pode ser: 

a) pessoal: é a feita efetivamente na própria pessoa do acusado, gerando a certeza de sua realização. 
Procede-se mediante mandado (CPP, art. 351), carta precatória (CPP, art. 353) ou de ordem (determinada 
por órgão de jurisdição superior), requisição (CPP, art. 358) e carta rogatória (CPP, arts. 368 e 369); 

b) ficta ou presumida: é a realizada por meio da publicação ou afixação em local determinado, de editais 
contendo a ordem de citação (CPP, arts. 361 e s.).  

Observação: A “citação por hora certa” passou a ser expressamente admitida no processo penal, nos 
termos do art. 362 do CPP: “Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça 
certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 do 
Código de Processo Civil”. 

ATENÇÃO PARA O ESQUEMA: 

 

Após regularmente citado, cabe à defesa apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, em dez dias. 

Resposta à acusação 

Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz:  

CITADO

Pessoalmente
não comparece

O processo 
continua
Réu revel

Por Edital
não comparece

Suspende o 
processo

e a prescrição
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(a) analisará se não é caso de rejeição da denúncia ou queixa: para isso, deverá avaliar os requisitos do art. 
395: condição da ação, possibilidade jurídica do pedido, justa causa;  

(b) se não for caso de rejeição da denúncia, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à 
acusação, por escrito, no prazo de dez dias. 

OLHA A DICA BOA =) 

Se o MP não oferecer a proposta de suspensão condicional do processo e o réu preencher 
todos os requisitos do art. 89 da Lei 9.099, você deverá assinalar que há nulidade por 
violação do direito subjetivo do seu cliente de receber a proposta de sursis processual. 

Hipóteses de absolvição sumária (art. 397 do CPP) 

O juiz deverá absolver SUMARIAMENTE o réu nas seguintes hipóteses: 

I – causa excludente de ilicitude; 

II – excludente de culpabilidade, salvo a inimputabilidade por doença mental; 

III – excludente de tipicidade; 

IV – causas extintivas de punibilidade. 

ATENÇÃO! Para a OAB, cabe desclassificação do delito em resposta à acusação. Em outras palavras, 
podemos trocar um crime mais grave por outro menos grave. Se o juiz concordar conosco, poderemos 
conseguir boas teses preliminares ou, até mesmo, absolvição.  

E isso já caiu! 

Exemplos em que isso é possível: 

a) ensejar incompetência absoluta do juízo (arguida em preliminar);  

Ex.: Denúncia pela prática do delito de moeda falsa (art. 289 do CP) perante a Justiça Federal. Acolhida a 
tese da falsificação grosseira, alegada na resposta à acusação, haverá desclassificação para o delito de 
estelionato (art. 171 do CP), cuja competência é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 73 do STJ. 

b) desclassificação de crime de ação penal pública Incondicionada para crimes de ação penal pública 
CONdicionada à representação ou de ação penal PRIVADA: tal situação, se já transcorreram 6 meses da 
data da ciência da autoria, redundará na decadência do direito de ação ou de representaçaõ e em pedido 
de absolvição sumária, pela extinção da punibilidade (art. 397, IV, do CPP). 

Ex.: Conforme admitido no VIII Exame da OAB, possível postular a desclassificação do delito, com 
consequente extinção da punibilidade se desclassificado para crime de ação penal privada, com prazo 
decadencial expirado. No caso do VIII Exame, exigiu-se a desclassificação do crime de extorsão (art. 158 do 
CP) para exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), que se trata de crime, em regra, de ação 
penal privada. 
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Professor, o que acontece se não der certo o nosso pedido de absolvição sumária? Nesse caso, o juiz 
designa data para a audiência de instrução e julgamento. 

Audiência de Instrução e Julgamento 

Não sendo hipótese de absolvição sumária, o juiz marca uma data para a audiência de instrução e 
julgamento, a ser realizada no prazo máximo de sessenta dias (isso é o que a lei diz, não o que acontece na 
prática, ok?), ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, 
do querelante e do assistente.  

Quais atos teremos nessa audiência? 

(a) declarações do ofendido – a vítima responde as perguntas em primeiro lugar. 

(b) inquirição das testemunhas de acusação (no máximo 8). Nesse número não se compreendem as 
que não prestem compromisso e as referidas (art. 401, § 1º). A parte poderá desistir da inquirição de 
qualquer das testemunhas arroladas.  

Cumpre consignar que caberá primeiramente à parte que arrolou a testemunha e não ao 
juiz realizar as perguntas.  

Trata-se do sistema de inquirição direta, chamado de cross-examination, de inspiração norte-
americana. Caberá, ainda, ao magistrado, complementar a inquirição sobre pontos não esclarecidos 
(CPP, art. 212, parágrafo único). 

(c) inquirição das testemunhas de defesa (no máximo 8). 

(d) esclarecimentos dos peritos, se houver pedido expresso para que os peritos estejam presentes na 
audiência. 

(e) acareações, se houver contradição entre os depoimentos e oitivas. 

(f) reconhecimento de pessoas e coisas. 

(g) interrogatório do réu, SENDO SEMPRE O ÚLTIMO ATO. Se não for interrogado por último, assinale 
na prva que houve NULIDADE. 

(h) Alegações orais e sentença: serão oferecidas alegações finais orais por vinte minutos, 
respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais dez, proferindo o juiz, a seguir, 
sentença. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. 
Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos dez minutos, 
prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. 
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Considerações Finais 

Essas são as orientações básicas a respeito do procedimento ordinário, para auxiliar a organizar o 
conteúdo que já estudou. 

Cada etapa no seu lugar! 

Agora que já gravou tudo na sua memória, vamos para a aula 3 - Recursos. 

Bons estudos e muito sucesso,  
       Prof. Ivan Marques.  

       @prof.ivanmarques 

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIEGO CERQUEIRA 

Olá, Estrategista! 

Hoje vamos abordar um tema muito importante para a prova: Repartição de Competências! 

Repartição de Competências 

A repartição de competências traduz-se num processo de distribuição constitucional de poderes entre as 
entidades federadas e constitui o ponto nuclear da noção de Estado Federal. 

Competências da União 

1.1 - Competência Exclusiva  

A competência exclusiva da União significa que, caso o ente seja omisso, essa atribuição não pode ser 
exercida por outro ente federado. As matérias dispostas no art. 21, não podem ser tratadas pelos Estados, 
Municípios e DF. 

Como já mencionado, a competência exclusiva possui natureza administrativa ou material. Assim, o art. 21 
elenca as matérias focadas na atividade da Administração Pública Federal, ou seja, na execução de serviços 
públicos pela União.  

Art. 21. Compete à União: 

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais;  

II - declarar a guerra e celebrar a paz; 

III - assegurar a defesa nacional; 

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem 
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente; 
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V – decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal 

Uma das prerrogativas exercidas pela União, em nome da República Federativa do Brasil, se apresenta no 
primeiro inciso. É demonstrado, então, que cabe a União Federal a representação da República Federativa 
do Brasil no plano internacional.  

Matérias acerca da defesa nacional também se apresentam como de competência da União nos incisos II, III 
e IV. 

XXVI - organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da 
lei. 

Pessoal, estudamos no tema dos direitos individuais e coletivos que a Emenda Constitucional nº. 115/22 
incluiu o inciso LXXIX no art. 5º na CRFB/88 para estabelecer expressamente a proteção de dados no rol de 
direitos e garantias fundamentais.  

Pois bem. Não obstante, a emenda ainda trouxe uma nova redação para o art. 21 da CRFB/88, acrescentando 
o inciso XXVI para estabelecer a matéria como de competência exclusiva da União sobre o tema. Nesse 
aspecto, foi dado a União o dever constitucional de atuar visando efetivar de fato a proteção de dados 
pessoais, não apenas organizando, como também fiscalizando a proteção e o tratamento. 

Um ponto que gostaria de ressaltar é que, muito embora a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18) 
já tivesse determinado que essas atividades seriam realizadas pela ANPD (Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados), o inciso XXVI foi alterado e acabou por justificar tal previsão, centralizando as competências 
materiais nas mãos de um órgão da administração pública federal.  

1.2 - Competência Privativa 

Vamos entrar agora numa parte do assunto essencial. Temos aqui várias pegadinhas de prova. Atenção total.  

A competência privativa da União é aquela que está relacionada com a elaboração de leis (produção de ato 
normativo), como brevemente mencionado em linhas anteriores. Façamos a leitura juntos: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

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

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



 

 

   
315 
509 

 

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, 
mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros 
militares; 

Esse inciso nasceu com a Emenda Constitucional nº 103/2019. A ideia era trazer competência da União para 
legislar sobre alguns aspectos importantes envolvendo os militares (e vocês sabem que o Presidente está 
alinhado eles, né?) 

Dessa forma, a CRFB/88 passou a prever explicitamente a competência da União para tratar sobre normas 
gerais em matéria de: 

Organização dos militares; 

Efetivos dos militares; 

Material bélico; 

Garantias, convocação e mobilização dos militares; 

Inatividades e pensões dos militares. 

XXIII - seguridade social; 

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 

C CIVIL

A AGRÁRIO

P PENAL

A AERONÁUTICO

C COMERCIAL

E ELEITORAL

T TRABALHO

E ESPACIAL

PM PROCESSUAL E MARÍTIMO
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A seguridade social, de acordo com nossa CRFB/88, compreende um “conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social”. 

Seguridade social, então, é um conceito amplo, sendo a previdência social uma espécie da seguridade. E, 
quando tratamos das regras de competência, importante ter em mente que apenas a seguridade social está 
no campo da competência legislativa da União. No caso da previdência, temos uma competência 
concorrente entre U, E e DF para legislar sobre a matéria. 

Em outra perspectiva temos o tema da educação nacional. Legislar sobre diretrizes e base da educação é 
competência da União. Cabe à União o aspecto macro, de planejamento. Agora, por outro lado, quando 
falamos em educação propriamente dita (aspectos estritos), a competência delineada pelo Constituinte é 
concorrente. 

1.3 - Competência Legislativa Concorrente 

Além da competência legislativa privativa da União, a CRFB/88 traz a previsão da competência legislativa 
concorrente entre a União, os Estados e DF. 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

II – Orçamento 

(...) 

Logo de início chamo a atenção para o caput. do art. 24. Como não há menção expressa aos Municípios, um 
breve entendimento literal seria que esses entes não seriam dotados de competência legislativa.  

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência 
suplementar dos Estados. 

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário. 

Bem, vamos destrinchar o disposto nos parágrafos do art. 24, para uma melhor compreensão.  

É determinado que cabe à União editar normas gerais sobre os temas dos incisos. Aos Estados e DF é 
permitido que complementem a legislação federal. A complementação acontece com a edição de normas 
de caráter específico (competência suplementar complementar - §1º e §2º). 
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Entretanto, se a União se mantiver inerte, não editando a norma geral, o §3º autoriza que os Estados e DF 
legislem integralmente sobre a matéria, até que a União exerça a sua competência. Essa é a expressão da 
competência suplementar supletiva. 

Com efeito, caso a União edite a norma geral depois dos Estados e Distrito Federal, o §4º determina que a 
lei federal poderá suspender a eficácia da lei estadual/distrital. Tenha uma atenção especial aqui, pois 
apenas será suspensa a eficácia do que for contrário ao disposto na lei federal. Não haverá revogação.  

DIA 12 – 28/06 

DIREITO DO TRABALHO – PRISCILA FERREIRA 

Férias 

 As férias, em regra, serão de, no mínimo, 30 dias, a cada 12 meses de serviços prestados 
(denominado período aquisitivo) e deverão ser usufruídas em um só período. 

 Fracionamento das Férias:  
o Concordância do empregado com o fracionamento, por meio de acordo individual; 
o Fracionamento em até 03 períodos;  
o Um dos períodos do fracionamento não pode ser inferior a 14 dias, e os demais períodos 

não podem se inferiores a 05 dias corridos. 
 Conforme artigo 134, § 3º da CLT, é vedado o início das férias no período de 02 dias que antecede 

feriado ou dia de repouso semanal remunerado; 
 O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono, serão efetuados até 2 (dois) 

dias antes do início do respectivo período, sob pena de pagamento dobrado;  
 Não observância do período concessivo: Pagamento em Dobro.  
 Férias x Faltas Injustificadas: 

DURAÇÃO DAS FÉRIAS FALTAS INJUSTIFICADAS 

30 dias corridos; Até 5 faltas; 

24 dias corridos; De 6 a 14 faltas; 

18 dias corridos; De 15 a 23 faltas; 

12 dias corridos; De 24 a 32 faltas; 

Sem direito a férias. Mais de 32 faltas. 
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Sistema Remuneratório 

Remuneração 

Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e 
pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. 

 

Descontos Salariais 

O salário tem por característica sua intangibilidade, de modo que o empregador somente pode realizar 
descontos no salário do empregado nas hipóteses e nos limites previstos pelo artigo 462 da CLT. 

Como regra geral, somente são possíveis os descontos quando estes resultarem de:  

o Previsão legal; 
o Adiantamentos salariais; 
o Dano; e 
o Salário utilidade – art. 458 da CLT. 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO – PRISCILA FERREIRA 

Olá, pessoal.  
Vamos seguindo com os estudos de Processo do Trabalho.  
Preparados para mais uma aula?  
Neste momento, vamos abordar os principais aspectos atinentes a Recursos, tema de grande relevância em 
sua prova.  
Bons estudos,  
Prof.ª Priscila Ferreira.  

Recursos 

Art. 893, CLT - Das decisões são admissíveis os seguintes recursos:                      
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I - embargos;                   

II - recurso ordinário;                       

III - recurso de revista;                   

IV - agravo. 

o Prazos Recursais 
- Prazo de 08 Dias:  

Recurso Ordinário; Recurso de Revista; Agravo de Petição; Agravo de Instrumento; 
Embargos de Divergência; Embargos Infringentes; Recurso Adesivo; e Agravo Regimental / 
Interno.  

- Prazos Diferenciados:  

  *Embargos de Declaração – 05 Dias 

  *Recurso Extraordinário – 15 Dias 

  *Embargos à Execução – 05 Dias 

   

o Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação 
do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva;  

 
o Os recursos trabalhistas, em regra, são dotados apenas de efeito devolutivo, de forma que, caso a 

parte pretenda obter o efeito suspensivo deverá pleiteá-lo por meio de simples petição dirigida ao 
tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, conforme Súmula 
nº 414, I, do TST. 

o Pressuposto Recursal Extrínseco: Preparo 
EXIGE DEPÓSITO RECURSAL NÃO EXIGE DEPÓSITO RECUSAL 

Recurso Ordinário Pedido De Revisão 
Recurso De Revista Embargos De Declaração 

AGRAVO DE PETIÇÃO, Quando O 
Juízo Não Estiver Garantido 

AGRAVO DE PETIÇÃO, quando o juízo 
estiver garantido 

Agravo De Instrumento Agravo Regimental / Interno 
Embargos Para SDI (Divergência) Embargos Infringentes no TST 

Recurso Extraordinário RECURSO ORDINÁRIO NO DISSÍDIO 
COLETIVO – no dissídio coletivo a 
sentença normativa proferida não tem 
natureza condenatória em pecúnia. 
Logo, não há exigência de depósito 
recursal. 

 
o Se refere a um pressuposto recursal extrínseco e, como tal, deve ser recolhido no prazo 

alusivo ao recurso; 

Decisões Interlocutórias Irrecorríveis (Imediato)
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o A realização do depósito deve ser feita em conta vinculada ao juízo e corrigida com os 
mesmos índices da poupança; 

o O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia 
judicial;  

o O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins 
lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.; 

o São isentos do depósito recursal: 
 Beneficiários da justiça gratuita; 
 Entidades filantrópicas;  
 Empresas em recuperação judicial;  
 Administração Pública direta, autárquica e fundacional que não explorem 

atividade econômica; 
 Entes de Direito Público Externo; 
 Massa falida; 
 Ministério Público do Trabalho. 

 

Recurso em Espécie 

 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – GÉSSICA 

EHLE 

Dos Direitos Fundamentais: Do Direito à Convivência Familiar 
e Comunitária 

▪ É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta.  
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▪ Criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional 
terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses.  

▪ A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu 
superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 

▪ A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a 
suspensão do poder familiar.  

▪ A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na 
hipótese de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente 
titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. 

▪ Os pais que desejarem entregar seu filho para adoção tem seu consentimento RETRATÁVEL até a 
data da realização da audiência que extinguiria o poder familiar. Ainda, têm o direito ao 
ARREPENDIMENTO no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de prolação da sentença de extinção 
do poder familiar. 

▪ O adotado tem direito ao conhecimento amplo de sua origem biológica e se for menor de 18 anos 
tem direito, também, a assistência jurídica e psicológica. 

APADRINHAMENTO (Art. 19-B): Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 (dezoito) anos 
não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de 
apadrinhamento de que fazem parte. 

ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA: Terá preferência a seu acolhimento institucional; 
temporariamente; residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no 
cadastro de adoção (art. 34, §3º, ECA).     

Da Perda e da Suspensão do Poder Familiar – PROCEDIMENTO: 

• O prazo máximo para conclusão do procedimento será de 120 (cento e vinte) dias, e caberá ao juiz, 
no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a 
criança ou o adolescente com vistas à colocação em família substituta.   

• A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada à margem do 
registro de nascimento da criança ou do adolescente.  

Da Prevenção 

Da Autorização para Viajar 

 Nenhuma criança ou ADOLESCENTE MENOR DE 16 ANOS poderá viajar para fora da comarca onde reside 
desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. 
• A autoridade judiciária poderá conceder autorização válida por 2 anos   desde que = a pedido dos 

pais ou responsável. 
• A autorização NÃO SERÁ EXIGIDA quando: 

a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na 
mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;  
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b) a criança ou o adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado:   
1) de ascendente ou colateral maior, até 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco; 
2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. 

• Quando se tratar de viagem ao exterior 
= a autorização é DISPENSÁVEL, se a criança ou adolescente: 
I - estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável; 
II - viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com 
firma reconhecida. 

Medidas da Proteção 

• São aplicadas isolada ou cumulativamente e substituídas a qualquer tempo; 
• Aplicadas em razão de ação ou omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso dos 

pais ou responsável; em razão de sua conduta. 
• Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam 

programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma Guia de 
Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária. 

• Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo 
programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento, 
visando à reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em 
contrário de autoridade judiciária competente 
 

Da Prática de Ato Infracional 

Dos Direitos Individuais 

REGRA: Nenhum adolescente será privado de sua liberdade  
senão em: 

1) FLAGRANTE de ato infracional  

2) por ORDEM ESCRITA E FUNDAMENTADA da autoridade judiciária competente. 

Da comunicação da apreensão 

• A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti 
(imediatamente) comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à 
pessoa por ele indicada. 

Da internação provisória  

• A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 
dias. 

Da identificação compulsória  

• O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação compulsória pelos órgãos 
policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. 
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Das Garantias Processuais 

• devido processo legal; 
• pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente; 
• igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas 

as provas necessárias à sua defesa; 
• defesa técnica por advogado; 
• assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei; 
• direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente; 
• direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. 

Das Medidas Socioeducativas 

• A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias 
e a gravidade da infração. 

• A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes 
da autoria. 

• CUIDADO: Na medida socioeducativa de INTERNAÇÃO, será permitida a realização de atividades 
externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em 
contrário. 

• Das MSEs em espécie: Advertência (verbal e reduzida a termo); ORD (obrigação de reparar o dano – 
infrações com reflexos patrimoniais); PSC (prestação de serviço à comunidade – máximo por 06 
meses); LA (Liberdade Assistida – mínimo por 06 meses); Semiliberdade (de imediato, ou como 
progressão); Internação (Prazo máximo de 03 anos para ato infracional cometido mediante grave 
ameaça ou violência a pessoa; por reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou por 
descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta – nesse caso o prazo 
será de até 3 meses). 

Da Remissão 

• Antes de iniciado o procedimento judicial: Pelo representante do Ministério Público como forma 
de exclusão do processo; 
Iniciado o procedimento, a concessão da remissão será realizada pela autoridade judiciária e 
importará na suspensão ou extinção do processo. 

Medidas aplicáveis aos pais e aos responsáveis 

• Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, 
a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da 
moradia comum. 
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Do Conselho Tutelar 

• É órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo ECA. 
• Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) 

Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) 
membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida recondução 
por novos processos de escolha. 

• Atenção às atribuições do Conselho Tutelar, pois ainda que apliquem medidas aos pais ou 
responsáveis, não há previsão de modificação definitiva do poder familiar (não destituem o poder 
dos pais, por exemplo). 

Do Acesso à Justiça 

• É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e 
adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional. 

• Portarias e alvarás: Portarias disciplinam, enquanto que alvarás autorizam. 
• A competência é determinada domicílio dos pais ou responsável e, na falta deles, pelo lugar onde se 

encontre a criança ou adolescente. 

Da Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

• O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade 
judiciária. 

• O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à 
autoridade policial competente. 

Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente [...]: 

a) Se os pais ou responsável não forem localizados: A autoridade judiciária dará curador especial ao 
adolescente. 
b) Não sendo localizado o adolescente: A autoridade judiciária expedirá mandado de busca e 
apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação. 
c) Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente: A autoridade 
judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva. 

Da intimação da sentença que aplicar medida socioeducativa 

I. Se for de internação ou semiliberdade: Quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou 
responsável, sem prejuízo do defensor. 

II. Se for outra MSE: A intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor. 

Dos Recursos 

• Justiça da Infância e da Juventude. 
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• CPC – mitigado/adaptado: os recursos serão interpostos independentemente de preparo; em todos 
os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será 
sempre de 10 (dez) dias. 

• O relator deverá colocar o processo em mesa para julgamento no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, contado da sua conclusão. 

Dos crimes em Espécie 

• Atenção para os crimes envolvendo a dignidade sexual de crianças e adolescentes. 
• Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo explícito ou 

pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em 
atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma 
criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais.  

Infrações Administrativas 

• Médico, professor ou responsável por estabelecimento, que deixa de comunicar à autoridade 
competente suspeita ou confirmação de maus-tratos; 

• Divulgar nome, ato ou documento capaz de identificar criança ou adolescente; 

• Descumprir dever de guarda, ou tutela; 

• Hospedar ou transportar criança ou adolescente sem a devida observância das autorizações; 

• Exibir/vender/transmitir conteúdos impróprios. 

Da Infiltração de Agentes de Polícia para a Investigação de 
Crimes contra a Dignidade Sexual de Criança e de 

Adolescente 

• Precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada; 

• Mediante requerimento do Ministério Público ou representação de delegado; 

• Conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou 
apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que 
permitam a identificação. 
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DIREITO PENAL – CRISTIANO RODRIGUES 

Galera, vamos agora entrar em dois dos temas mais interessantes, e ao mesmo tempo complexos, do Direito 
Penal, a famosa Teoria do Erro e os crimes omissivos!!! 

Nós sabemos o quanto estes temas são importantes e muito cobrados no exame da OAB, bem como em 
todos os tipos de concurso público, e por isso, precisamos analisar com muito cuidado todas as espécies de 
concurso de crimes e algumas das espécies de erro previstas em nosso ordenamento, bem como suas 
consequências práticas, muito abordadas nas questões de prova. 

Então, mãos à obra, e vamos começar a desmistificar esse tema tão interessante!!! 

Introdução 

No que tange às espécies de erro, nosso ordenamento adotou, a partir da teoria normativa pura da 
culpabilidade, que já estudamos anteriormente, a vertente chamada teoria limitada da culpabilidade.  

Através desta teoria (limitada) há três espécies de erros essenciais, assim chamados pois se relacionam com 
os elementos essenciais integrantes do conceito de crime, quais sejam:  

-  Erro de tipo incriminador (art. 20 do CP) 

-  Erro de tipo permissivo (art. 20, § 1º, do CP) 

-  Erro de proibição (art. 21 do CP). 

 

Importante lembrar que o erro de tipo e, eventualmente, até mesmo o erro de proibição, podem decorrer 
pela influência de um terceiro que leve o agente a errar, dando origem ao chamado erro determinado por 
terceiros (art. 20, § 2º, do CP).  

Nesses casos, de acordo com o Art. 20 § 2º, do CP, se tratando de erro inevitável, responderá pelo crime 
apenas o terceiro que determinou o erro. 

Além disso, também precisamos lembrar que há também os chamados erros acidentais, que são assim 
chamados por serem relacionados a falhas, acidentes, no momento de realização da conduta típica, são eles:  

- Erro sobre a pessoa (art. 20, § 3º, do CP) 
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- Erro de execução ou aberratio ictus (art. 73 do CP)  

- Aberratio criminis (art. 74 do CP). 

Muito bem amigos, em suma, podemos definir e separar e estudar as  principais espécies de erro acidental 
da seguinte forma: 

Erros Acidentais  

a) Erro sobre a pessoa (Art. 20, § 3º, do CP) 

Em nosso código penal, o erro sobre a pessoa vem previsto da seguinte forma: 

§ 3º O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se 
consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra 
quem o agente queria praticar o crime.  

Amigos, podemos dizer que o erro sobre a pessoa trata-se de um erro quanto à identidade da vítima, um 
erro de valoração a respeito de quem é a vítima. 

 

Como dica para nossa prova podemos reconhecer este erro como o “erro do irmão gêmeo”, já que, nele, o 
agente se confunde quanto a “quem é quem” na hora que realiza a conduta. 

Por fim, como consequência, podemos afirmar que a lei manda ignorar todas as características da vítima 
lesionada, imputando-se ao agente o crime como se tivesse atingido efetivamente a vítima contra quem 
pensava estar agindo (agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena etc.).   

Ex.: Mãe que, querendo matar seu filho em estado puerperal, mata filho de outrem.  

Embora realize um homicídio (matar alguém), responde por infanticídio (art. 123 do CP).  

b) Erro de execução (aberratio ictus – Art. 73 do CP) 

De acordo com o Código Penal: 

Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés 
de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse 
praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código.  
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No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra 
do art. 70 deste Código.  

Como podemos perceber trata-se de um erro fático, erro na realização/execução da conduta, em que o 
agente erra o alvo visado, atingindo vítima diversa da pretendida, por isso, como dica importante para nossa 
prova podemos reconhecer este erro, nos casos concretos, como o “erro da bala perdida”. 

Amigos, fica bem fácil gravar as consequências deste erro, pois são as mesmas do erro sobre a pessoa, ou 
seja, ignoram-se as características da vítima efetivamente atingida, imputando-se o crime como se o agente 
efetivamente tivesse atingido quem pretendia.  

Isso vale para todas as características da vítima que foi visada originariamente e que devem ser consideradas 
no caso concreto, como agravantes, atenuantes, causas de aumento, causas de diminuição de pena, 
qualificadoras, etc. 

Em certas hipóteses, o aberratio ictus pode até mesmo mudar a tipificação do crime na situação concreta, 
em face da vítima visada ter características especificas (ex: causar Homicídio – Art. 121 CP - mas responder 
por Infanticídio -Art. 123 CP-) 

 

Vamos comparar os dois tipos de erro acidentais que estudamos até agora e perceber que eles possuem as 
mesmas consequências práticas... 
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c) Aberratio criminis 
(aberratio delicti – Art. 74 
do CP) 

De acordo com o Art. 74 do 
nosso Código Penal: 

Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, 
sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é 
previsto como crime culposo; se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra 
do art. 70 deste Código.  

Podemos perceber que se trata de um erro quanto ao crime praticado, quanto ao bem jurídico lesionado, 
por exemplo, o agente quer um dano ao patrimônio (Art. 163 do CP), erra o alvo e atinge pessoa, causando 
culposamente a morte (art. 121 do CP) ou a lesão corporal (art. 129 do CP).  

Esse erro terá como consequência afastar a tentativa de dano doloso praticada, imputando-se apenas a 
lesão corporal culposa ou o homicídio culposo produzido. 

Mas galera, atenção, pois se a situação for inversa, esse erro não terá aplicação, ou seja, se o agente visar 
pessoa, errar e acabar atingindo patrimônio, causando danos, não há como se aplicar o art. 74 do CP, isso 
por que não há previsão de modalidade culposa do crime de dano (art. 163 do CP) e, portanto, o agente 
responderá normalmente e somente pela tentativa do crime doloso praticado (lesão corporal ou homicídio). 

ERRO SOBRE (quem é)  A 
PESSOA

Art. 20, § 3º, do CP

erro de valoração 

identidade da vítima

erro do “irmão gêmeo” 

ERRO DE EXECUÇÃO/ 
ABERRATIO ICTUS

Art. 73 do CP

erro fático 

erra o alvo

erro da “bala perdida”

Em ambos responde 
como se tivesse 
acertado quem 

pretendia
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No erro de execução (aberratio ictus) e no aberratio criminis, se o agente atingir o alvo 
visado e também outro, gerando dois resultados (unidade complexa de resultados), 
responderá pelos dois crimes e aplicam-se as regras do concurso formal perfeito 
normalmente (art. 70, 1ª parte, do CP). 
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TEORIA DO ERRO - ESPÉCIES

Grupo I - Erros Essenciais

a) Erro de 
tipo 

incriminador 
(art. 20, 

caput, CP)

b) Erro de 
tipo 

permissivo 
(art. 20, § 1º, 

CP)

c) Erro de 
proibição 

(art. 21, CP)

Grupo II - Erros Acidentais

a) Erro sobre 
a pessoa (art. 
20, § 3º, CP)

b) Aberratio 
ictus ou erro 
de  execução 
(art. 73, CP)

c) Aberratio 
criminis (art. 

74, CP)
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Classificação de Crimes (crimes omissivos) 

 

Fique atento a essas classificações, pois já foram cobradas várias vezes no exame de ordem e são de grande 
importância para nós! 

a) Omissivos próprios ou puros:  

Vejam, aqui trata-se da omissão por essência, quando a própria lei prevê a omissão, ou seja, há um verbo de 
não agir previsto na lei como proibido (não atuar, deixar de agir, deixar de fornecer). Dessa forma, ao prever 
que é crime se omitir, surge um dever geral de agir imposto a todos que se encontrem na situação narrada 
pelo tipo. 

Por prever uma conduta omissiva como crime, os crimes omissivos próprios jamais irão imputar resultados 
concretos ao agente, que só responderá por ter se omitido, nunca sendo imputado por qualquer resultado 
fático, como, por exemplo, morte ou lesão. 

Isso se dá pelo fato de que inércia não é capaz de causar nada e, portanto, aquele que apenas se omite não 
pode responder por resultados naturalísticos surgidos no mundo fático. 

Além disso, como, salvo expressa disposição em contrário (por exemplo, em crimes próprios), as leis penais 
se destinam a todos, e na omissão pura há um dever geral de agir imposto a qualquer pessoa, por isso, nestes 
crimes não haverá qualquer obrigação de enfrentar o perigo diante da situação concreta (ex.: art. 135 do CP 
– omissão de socorro). 

 

 

b) Omissivos impróprios ou impuros:  

• Lei prevê a omissão
• Dever geral de agir
• Não responde pelos resultados
• Não há obrigação de enfrentar o perigo

OMISSIVOS PRÓPRIOS OU PUROS
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Primeiramente quero que vocês entendam que na verdade, não se trata de classificação dada a um ou outro 
crime, mas tão somente de forma criada pela doutrina para se imputar, a título de dolo ou culpa, quaisquer 
resultados previstos na lei através de ação (ex.: arts. 121, 129 e 163), a aqueles que possuírem um dever 
específico de evitar esses resultados, e de enfrentar o perigo (garantidores – art. 13 do CP), caso venham a 
se omitir.  

 

Os garantidores responderão, caso se omitam, dolosa ou culposamente pelos resultados produzidos na 
situação concreta, ou seja, vão responder pelos crimes previstos no código penal por ação, e pelos resultados 
gerados na situação concreta, mas CUIDADO!!!  

Isso só ocorrerá numa questão concreta, desde que haja a concreta possibilidade de ação. 

Vamos agora analisar quem são esses tais garantidores que caracterizam as omissões improprias que 
acabamos de estudar, e de acordo com o art. 13, § 2º, do CP, consideram-se garantidores: 

b.1) quem por lei possua o dever de proteção cuidado ou vigilância:  

Como vocês sabem, essa alínea é a mais importante e abrangente no que tange aos garantidores, pois 
engloba ascendentes, descendentes, cônjuges e irmãos (todos mutuamente), tutores e curadores e, ainda, 
funcionários públicos com esses deveres específicos (médico, bombeiro e policial). 

 

Amigos, embora haja divergência e você possa até já ouvido coisa diferente por aí, não se 
engane, para a maioria da doutrina, o funcionário público só é garantidor, tendo a 
obrigação de enfrentar perigo e responder por resultados, durante o efetivo exercício da 
sua função. Fora dele, é pessoa comum que pode responder apenas por omissão de 
socorro (art. 135 do CP).  

b.2) quem de outra forma se obrigou a evitar resultados: 

Percebam que essa alínea engloba os contratos privados (segurança particular, babá, professora, salva-vidas 
do clube), e ainda os acordos de vontade, mesmo que informais.  

b.3) quem com seu comportamento criar o risco de ocorrência do resultado: 
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Nesse caso, estamos falando de qualquer pessoa que, dolosa ou culposamente, criar uma situação de risco 
para terceiros torna-se garantidor, e deverá enfrentar o perigo para evitar esse resultado.  

Para a prova... 

 

Muito bem galera, agora vamos entrar no estudo da execução das penas!!! 

Como eu disse a vocês, esse é um dos assuntos mais cobrados na nossa prova de 1ª fase, e também na nossa 
2ª Fase Penal, onde ocorreram as principais alterações promovidas pelo pacote anticrime (Lei 13.964/19). 

Além disso, as regras de execução das penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa, bem 
como institutos defensivos como o livramento condicional e o sursis, costumam aparecer bastante nas 
nossas questões concretas! 

Então, mãos à obra!!!  

Bora mandar ver nesse importante tema, que completa nosso estudo de Teoria da Pena, e tenho certeza 
que vocês vão tirar de letra na hora da prova!!  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RICARDO TORQUES 

Ação Rescisória 

 MEIO AUTÔNOMO DE IMPUGNAÇÃO 

 finalidade: desconstituir julgado protegido pela coisa julgada e obter novo julgamento. 

 Juízos: 

1º - juízo de admissibilidade – verificação do cabimento da ação rescisória; 

2º - juízo rescindente – desconstituição da coisa julgada; 

3º - juízo rescisório – novo julgamento 

• Lei prevê ação
• Dever especial de agir
• Responde por resultados (dolo ou culpa)
• Há obrigação de enfrentar o perigo
• Também denominado comissivo por omissão

OMISSIVOS IMPRÓPRIOS OU 
IMPUROS
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 HIPÓTESES DE CABIMENTO 

 Sentença de mérito do juiz for proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. 

 Sentença de mérito por Juiz impedido ou absolutamente incompetente. 

 Sentença de mérito resultar de dolo, coação da parte vencedores ou de simulação entre as partes. 

 Sentença de mérito ofender à coisa julgada. 

 Sentença de mérito violar manifestamente norma jurídica. 

 Sentença de mérito fundada em prova comprovadamente falsa (em processo penal ou na própria ação rescisória). 

 Prova nova capaz de assegurar provimento favorável que, à época do processo originário, o autor ignorava ou não 

pode usar. 

Sentença de mérito fundada em erro de fato extraível dos autos originários. 

 ROL TAXATIVO 

 AÇÃO ANULATÓRIA – para as sentenças homologatórias que ingressarem nas hipóteses acima. 

 LEGITIMADOS PARA PROPOR A AÇÃO RESCISÓRIA 

 parte no processo originário 

 sucessor da parte a título universal ou singular 

 terceiro juridicamente interessado 

 Ministério Público, quando: 

 a) não foi ouvido no processo quando obrigatória a intervenção;  

 b) a sentença é efeito de simulação ou colusão das partes; ou 

c) for caso de atuação do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica. 

d)  a parte não participou do processo que deveria ter sido ouvida. 
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Cabe ação rescisória tanto nas sentenças com análise do mérito como nas sentenças terminativas (ou que não 

analisam o mérito). 

 PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS - contagem 

 regra: do trânsito em julgado. 

 exceções: 

 da descoberta ou acesso à prova nova; 

 do conhecimento da simulação ou colusão pela parte interessada.  

PROCEDIMENTO: 

1) Ajuizamento. 

2) Registro e distribuição a um relator. 

3) Admissibilidade da ação e análise de pedido de tutela provisória (se for o caso). 

4) Citação do réu para contestar (15-30 dias) 

5) Relatório 

6) Remessa de cópia do relatório aos demais julgadores. 

7) Instrução probatória (se for o caso). Possibilidade de expedição de carta de ordem (1-3 meses). 

8) Alegações finais no prazo sucessivo de 10 dias (autor-réu) 

9) Julgamento. 

9.1) Se unanimemente rejeitado, inadmitido ou improcedente, reverte-se os 5% ao réu. 

9.2) Se dado provimento, restitui-se os 5% e, se for o caso, procede-se novo julgamento. 

Ação Civil Pública e Mandado de Segurança 

Lei nº 7.347/1985 

 INTERESSES ESSENCIALMENTE COLETIVOS x INTERESSES ACIDENTALMENTE COLETIVOS 
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 Interesse essencialmente coletivo 

 Interesse Difuso 

 Interesse Coletivo 

 Interesse acidentalmente coletivo  Interesses Individuais Homogêneos 

DIFUSOS COLETIVOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 

Transindividual Real 

(material): essencialmente 

coletivo. 

Transindividual Real (material): 

essencialmente coletivo. 

Transindividual artificial (formal): 

Acidentalmente Coletivos 

Objetivo Indivisível Objetivo Indivisível Objetivo divisível 

Titulares agregados por 

circunstâncias de fato 

Titulares agregados por relação 

jurídica entre si ou com a parte 

contrária. 

Titulares agregados por situação em 

comum: de fato ou de direito. 

Indivisibilidade absoluta 

dos titulares. 

Determinabilidade dos titulares 

(indeterminabilidade relativa) 

Determinabilidade dos titulares 

  Recomendabilidade do tratamento 

conjunto (característica apontada pela 

doutrina e jurisprudência). 

 

 LEGITIMIDADE 

 Ativa: legitimação para a ação civil pública é disjuntiva e concorrente. É denominada de concorrente pois qualquer 

pessoa poderá agir em defesa de direito próprio. Por outro lado, denomina-se disjuntiva porque, na medida em que 

uma parte legítima ingressa com a ACP, os demais não poderão mais ingressar em juízo com a mesma ação, sob pena 

de caracterização da litispendência. 

 SÃO LEGITIMADOS PARA A ACP 

 Ministério Público 

 Defensoria Pública 

 União, Estados, DF e Municípios 

 autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades de economia mista 



 

 

   
338 
509 

 associação constituída há, pelo menos, 1 ano e que tenha, entre suas finalidades, a proteção ao patrimônio público 

e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, 

étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico 

 Passiva: podem ser demandadas tanto pessoas naturais quanto pessoas jurídicas, de direito público ou de direito 

privado.  

 OBJETO 

 meio-ambiente 

 consumidor 

 ordem urbanística 

 bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

 por infração da ordem econômica e da economia popular  

 ordem urbanística 

 NÃO SERÁ CABÍVEL ACP PARA TRATAR DE 

 tributos 

 contribuições previdenciárias 

 FGTS  

 fundos de natureza institucional 

 COMPETÊNCIA: a competência para a propositura da ACP é funcional e leva em consideração o local de ocorrência 

do dano. 

 PROCEDIMENTO 

 REQUERIMENTO DE DOCUMENTOS PELOS LEGITIMADOS: 15 dias 

 REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO MP: não inferior a 10 dias úteis 

 EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA: o juiz conceder efeito suspensivo ao recurso DESDE 

QUE seja demonstrada a possibilidade de dano irreparável à parte. 
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 Execução de sentença 

 princípio da obrigatoriedade da execução coletiva pelo Ministério Público. 

 SE A ASSOCIAÇÃO NÃO PROMOVER A EXECUÇÃO NO PRAZO DE 60 DIAS, O MP É OBRIGADO A FAZÊ-LO. 

 COISA JULGADA ERGA OMNES: a indivisibilidade do objeto confere à coisa julgada, em ações coletivas sobre 

direitos difusos, efeitos erga omnes, ou seja, a sentença que versar sobre tais direitos emanará sua eficácia para além 

das partes do processo, beneficiando a todos os que, mesmo não tendo composto um dos polos processuais, tiverem 

ameaçado ou lesado o direito. 

 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: condenação em honorários advocatícios e multa no valor de 10 vezes o montante devido 

de custas, além da condenação por perdas e danos. 

Lei nº 12.016/2009 

● DIREITO LÍQUIDO E CERTO: direito que não gera dúvidas, que pode ser demonstrado com os documentos constantes 

do processo, sem a necessidade de instrução probatória. 

● LEGITIMIDADE PASSIVA (quem poderá ser réu em ação de mandado de segurança) 

 litisconsórcio passivo: autoridade coatora e pessoa jurídica a que se encontra vinculada. 

 autoridade coatora federal: se a consequência do ato abusivo ou ilegal houver de ser suportado pela União ou por 

entidade controlada pela União. 

 autoridade equiparada: a) representantes ou órgãos de partidos políticos; b) administradores de entidades 

autárquicas; e c) dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas naturais que exerçam atribuições do Poder Público. 

●LEGITIMIDADE ATIVA 

 MS Individual: pessoa natural ou jurídica, de direito privado ou público 

 MS Coletivo:  

• partido político com representação no Congresso Nacional, para defesa dos interesses dos filiados ou em 

defesa da finalidade partidária 

• organização sindical 

• entidade de classe 

• associação, regulamente constituída há mais de 1 ano, para defesa de parte ou de todos os seus membros, 

sem a necessidade de concessão de autorização especial para agir 
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● LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA: o titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, 

de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo 

de 30 (TRINTA) DIAS, quando notificado judicialmente.  

● NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA 

 ato pendente de recurso administrativo com efeito suspensivo 

 decisão judicial da qual caiba recurso 

 decisão judicial transitada em julgado 

● PROCEDIMENTO 

 Petição Inicial 

• Petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 

(duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da 

autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.  

• Providências iniciais 

o determinar a notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 dias; 

o cientificar o órgão de representação judicial da pessoa jurídica vinculada para integrar no feito; e 

o determinar a suspensão liminar do ato que deu origem ao pedido. 

• NÃO SERÁ CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR 

o compensação de créditos tributários. 

o entrega de mercadorias e bens proveniente do exterior. 

o reclassificação ou equiparação de servidores públicos. 

o concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 

• TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM MANDADO DE SEGURANÇA 

o Regra: admissível. 

o Requisitos:  a) relevância do fundamento; e b) ineficácia da medida, se concedida apenas ao final. 

o Decisão interlocutória: da qual cabe agravo de instrumento, seja concessivo ou negativo. 

o Tramitação preferencial: se concedida. 

o Não será concedida em: a) compensação de créditos tributários; b) entrega de mercadorias e bens 

proveniente do exterior; c) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; e d) concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza 

 PEREMPÇÃO OU CADUCIDADE DA MEDIDA LIMINAR: será decretada a perempção ou caducidade da medida 

liminar ex officio ou a requerimento do Ministério Público quando, concedida a medida, o impetrante criar obstáculo 

ao normal andamento do processo ou deixar de promover, por mais de 3 (três) dias úteis, os atos e as diligências que 

lhe cumprirem.  
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 INDEFERIMENTO LIMINAR 

• Indefere-se liminarmente a petição de mandado de segurança quando não for hipótese de cabimento da ação. 
• Indefere-se liminarmente a petição de mandado de segurança quando faltar algum dos requisitos legais da 

ação. 
• Indefere-se liminarmente a petição de mandado de segurança quando já houver decaído o direito de impetrar 

o mandado (cujo prazo é de 120 dias). 

 MANIFESTAÇÃO DO MP E SENTENÇA 

• PRAZO PARA PARECER DO MP: 10 dias 

• PRAZO PARA SENTENÇA: 30 dias 

 RECURSO 

• recurso de agravo de instrumento: da decisão interlocutória que analisa o pedido liminar 

• recurso de apelação: da decisão que indefere liminarmente a petição de mandado de segurança 

 EFEITO DA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

• Devolutivo: todos os recursos possuem. 

• Suspensivo: em regra não existe, exceto: 

o compensação de créditos tributários 

o entrega de mercadorias e bens proveniente do exterior 

o reclassificação ou equiparação de servidores públicos 

o concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza 

● AÇÕES DE MANDADO DE SEGURANÇA 

 prioridade processual (exceto em relação ao habeas corpus). 

 devem ser levados a julgamento na instância superior na primeira sessão seguinte à data em que forem conclusos. 

 o prazo para conclusão não pode exceder a 5 dias. 

● PRAZO PARA O MANDADO DE SEGURANÇA: é decadencial e de 120 dias, a contar da ciência do ato impugnado 

DIREITO TRIBUTÁRIO – RODRIGO MARTINS 

Olá, pessoal!  
Continuamos na reta final da tua preparação para a prova da OAB.  
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Por isso escolhemos focar, neste momento, em mais alguns pontos de maior incidência em nossa matéria.  
Bons estudos e uma excelente prova a todos!  
Um abraço do 
Prof.ª Rodrigo Martins.  

Espécies Tributárias 

O artigo 3º do CTN define tributo nos seguintes termos:  

CTN: Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela 
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

Essa é a definição de tributo enquanto gênero, e que o gênero comporta algumas espécies. Pois bem. 
Quantas são, então, as espécies tributárias pertencentes do gênero tributo? É possível identificar, a partir 
do texto constitucional, o total de 5 (cinco) espécies tributárias, quais sejam: i) impostos, ii) taxas, iii) 
contribuição de melhoria, iv) empréstimo compulsório e v) contribuições especiais.  

Impostos 

Os impostos previstos na CF/88 podem ser subdivididos, ainda, em impostos i) ordinários, ii) extraordinário 
e iii) residual. 

Impostos Ordinários 

São aqueles cujas hipóteses de incidência constam expressamente no texto constitucional, de competência 
atribuída a cada uma das pessoas políticas:  

 Da União: artigo 153 da CF (IPI, IE, II, IR, IOF, ITR e IGF); 
 Dos Estados: artigo 155 da CF (ITCMD, ICMS e IPVA);  
 Dos Municípios: artigo 156 da CF (IPTU, ITBI e ISS); 
 Do Distrito Federal: 147 e 155 da CF (ITCMD, ICMS, IPVA, IPTU, ITBI e ISS). 

Imposto Extraordinário (de Guerra) 

Além dos impostos ordinários previstos no artigo 153 da CF/88, o inciso II do artigo 154 prescreve que:  

CF/88: Art. 154. A União poderá instituir: 

(...) 

II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos 
ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, 
cessadas as causas de sua criação. 
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Desse imposto é extremamente importante “gravar” as seguintes características: 

 Competência: privativa da União. 
 Pressupostos: (i) iminência ou (ii) ocorrência de guerra externa. 
 Fato gerador: pela excepcionalidade da situação, ele poderá ter como hipótese de incidência o fato 

gerador de um imposto que já é da competência da União ou até mesmo um imposto da 
competência tributária de outro ente da federação. 

 Veículo introdutor de normas: Lei Ordinária ou Lei Comum.  
 O prazo de supressão: é de cinco anos, contados da data da celebração da paz (art. 76 do CTN).  

Imposto Residual 

Somente à União também foi dada competência para instituir impostos residuais: 

CF/88: Art. 154. A União poderá instituir: 

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam 
não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados 
nesta Constituição; 

(...). 

Desse imposto é extremamente importante “gravar”, por sua vez, as seguintes características: 

 Competência: privativa da União. 
 Limitações: (i) não podem ser cumulativos e (ii) não pode ter fato gerador ou base de cálculo 

próprios dos impostos já previstos na CF/88. 
 Veículo introdutor de norma: de forma excepcional, exige-se Lei Complementar.   

Taxas 

A CF/88 prevê, no artigo 145, inciso II, que as quatro entidades federativas poderão instituir taxas:  

CF/88: Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 
seguintes tributos:  

(...) 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, 
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição;  

(...). 

Vejamos, agora, as espécies de taxas previstas na Constituição Federal.  
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Taxa de serviço ou pela prestação de um serviço público 

O inciso II do art. 145 da CF/88 prescreve que as entidades federativas podem instituir taxas pela utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição.  

Contudo, não basta ser “serviço público” para ensejar a instituição e cobrança de taxa. Há determinados 
pressupostos que precisam ser necessariamente atendidos e que, acaso não presentes, impedem a cobrança 
do tributo em questão (da taxa).  

Tais pressupostos instituem o regime jurídico da taxa de serviço e são especificados no artigo 79 do CTN:  

CTN: Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: 

I - utilizados pelo contribuinte: 

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; 

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua 
disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; 

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, 
de utilidade, ou de necessidades públicas; 

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos 
seus usuários. 

Pois bem. Tais pressupostos precisam de explicação: 

 Efetivamente utilizado (fruição efetiva): serviço público efetivamente utilizado é aquele fruído por 
quem dele se beneficiou.  

 Potencialmente utilizado (utilização potencial): não significa que o uso do serviço é compulsório, 
isto é, que a pessoa é obrigada a receber o serviço prestado pelo Estado. Significa, em verdade, que 
o “pagamento” é compulsório, usando ou não usando o serviço, pois ele – o serviço – foi colocado à 
disposição de pessoas determinadas ou determináveis, que dele estão tirando algum proveito, nem 
que seja meramente econômico. Por exemplo: se determinado serviço estatal é posto à disposição 
de um grupo de indivíduos da comunidade (atingindo, por exemplo, só os bairros centrais de uma 
cidade, como uma rede de água e de esgoto), como é possível identificar os beneficiários, então são 
eles – e não toda a sociedade – que devem financiar esse serviço. Ainda que algum indivíduo não 
queira fruir “efetivamente” (serviço utilizado), é inegável que a atuação estatal está lhe trazendo um 
benefício, no mínimo econômico, pois esse serviço valoriza o seu imóvel.  

 Específico: é aquele que permite identificar “qual é" e o “quanto” essa pessoa beneficiada pode dele 
usufruir em comparação com outras. Portanto, a especificidade permite identificar e medir o quanto 
de serviço foi prestado ao beneficiário. Por exemplo: não é possível identificar, com antecedência, o 
quanto cada cidadão utiliza do serviço público de saúde, do serviço público de educação ou do serviço 
de segurança pública (especificidade). Por isso – reitera-se – devem ser custeados com a receita de 
impostos (pagos por toda a coletividade, que deles se beneficiam). 

 Divisíveis: é aquele cujo beneficiário pode ser identificado previamente, a quem o Estado, com o 
serviço, prestou uma utilidade. É aquele se se opõe a um serviço público difuso, em relação ao qual 
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não é possível identificar o beneficiário. Por exemplo: não é possível identificar, com antecedência, 
quem é o usuário do serviço público de saúde, do serviço público de educação ou do serviço de 
segurança pública, pois esses são serviços difusos, prestados indistintamente à toda a coletividade. 
Não é possível identificar, de antemão, os usuários desses serviços. Por isso devem ser custeados 
com a receita de impostos (pagos por toda a coletividade, que deles se beneficiam).  

A ausência dos critérios de divisibilidade e especificidade fizeram com que o STF julgasse inconstitucional, 
por exemplo (RE nº 188.391/SP), diversas leis municipais que instituíram a Taxa de Conservação e Limpeza 
pública (os municípios cobravam essa taxa para custear o serviço de limpeza pública, nas ruas e praças da 
cidade, como, por exemplo, com as atividades de varrição e coleta de lixo).  

Ainda sobre os referidos critérios, o STF já sumulou o entendimento de que a taxa de coleta de lixo domiciliar 
é específica e divisível:  

Súmula Vinculante nº 19: A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos 
de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de 
imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal. 

Taxa de Polícia ou pelo exercício do Poder de Polícia 

Conforme já vimos acima, o inciso II do artigo 145 da CF/88 dá competência à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios para instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia. O artigo 77 do CTN 
repete a previsão e o artigo 78 define que é poder de polícia:  

CTN: Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à 
ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade 
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

Portanto, poder de polícia é a atividade do Estado que limita ou disciplina o exercício de direitos, 
propriedades e atividades individuais no interesse do bem comum. 

Atenção: de acordo com o STF, esse tipo de taxa (pelo exercício do poder de polícia 
administrativa) não pode ser cobrada em razão do exercício potencial do Poder de 
polícia. Logo, a cobrança da taxa só se justifica se o exercício do poder de polícia for efetivo. 
Contudo, a mesma Corte fixou o entendimento de que o exercício efetivo do poder de 
polícia já fica suficientemente caracterizado pela simples existência do órgão competente 
na estrutura do ente federativo, que tenha como função o exercício do poder de polícia. 
Basta que órgão exista “pronto” para fiscalizar, sendo desnecessária a fiscalização “porta a 
porta” (RE nº 588.322).  
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Competência para a instituição das taxas 

Obviamente, para que uma pessoa política (seja a União, um Estado, o Distrito Federal ou um Município) 
institua uma taxa pela prestação de serviço, ela deverá ter competência para a prestação daquele serviço. 
Nesse sentido, a prevenção a extinção de incêndios, por exemplo, é um serviço dos Estados Membros, razão 
pela qual os Municípios não podem cobrar taxa de prevenção e extinção de incêndios (RE nº 643.247/SP).  

Base de cálculo das taxas 

Por fim, o § 2º do artigo 145 da CF/88 determina que “As taxas não poderão ter base de cálculo própria de 
impostos”, e o parágrafo único do artigo 77 do CTN adiciona os “fatos geradores” a essa vedação, além da 
questão do capital das empresas, nos seguintes termos: “A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador 
idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas.  

Contudo, apesar da vedação à utilização, pelas taxas, da mesma base de cálculo dos impostos previstos na 
Constituição Federal, o STF sedimentou o entendimento de que é constitucional a adoção, no cálculo do 
valor de uma taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que 
não haja integral identidade entre uma base e outra: 

Súmula Vinculante nº 29: É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou 
mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja 
integral identidade entre uma base e outra. 

Ainda, de acordo com a referida Suprema Corte (STF), a base de cálculo da Taxa de Polícia – ou pelo 
exercício do Poder de Polícia – não pode adotar como critério o número de empregados da pessoa jurídica 
(AgReg. no RE com Ag 1.067.210). 

Contribuição de Melhoria 

A CF/88 prescreve que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem instituir contribuição 
de melhoria, decorrente de obras públicas:  

CF/88: Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 
seguintes tributos: 

(...) 

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

Importa destacar as seguintes características da Contribuição de Melhoria: 

 É um tributo da competência comum ou concorrente entre a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios (quem executou a obra terá competência para exigir o tributo);  

 É um tributo contraprestacional, pois é indiretamente vinculado a uma atividade estatal específica, 
referível a um contribuinte.  
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 Sua hipótese de incidência é a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública: portanto, 
primeiro o Poder Público faz a obra ou parcela da obra e depois poderá cobrar a Contribuição de 
Melhoria, e não o contrário.  

 A obra deve ser necessariamente pública. 

De acordo com o CTN e com o Decreto-lei 195/67, o cálculo da Contribuição de Melhoria possui dois limites:  

 1º) limite geral, que corresponde ao valor total da obra, e que deve ser dividido pelos imóveis 
beneficiados, tendo como  

 2º) limite individual o acréscimo particular da valorização imobiliária de cada unidade.  

Empréstimo Compulsório 

O artigo 148 da CF/88 prescreve que:  

CF/88: Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios: 

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra 
externa ou sua iminência; 

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, 
observado o disposto no art. 150, III, "b". 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será 
vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. 

Desse tributo é extremamente importante “gravar” as seguintes características: 

 Competência: privativa da União.  
 Pressupostos: (i) para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública ou 

de guerra externa ou sua iminência ou (ii) no caso de investimento público de caráter urgente e de 
relevante interesse nacional.  

 Veículo introdutor de norma: de forma excepcional, exige-se Lei Complementar.  
 Fato gerador: pela excepcionalidade da situação, ele poderá ter como hipótese de incidência o fato 

gerador de um imposto que já é da competência da União ou até mesmo um imposto da 
competência tributária de outro ente da federação. 

Contribuições Especiais 

As contribuições especiais podem ser classificadas em (i) contribuições sociais, (ii) contribuições de 
intervenção no domínio econômico, (iii) contribuições corporativas, e (iv) contribuição de iluminação 
pública. 

Queremos focar, neste resumo, somente em alguns aspectos das Contribuições Sociais e da Contribuição de 
Iluminação Pública. 
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Contribuições sociais  

As contribuições sociais são caracterizadas por serem destinadas a financiar a atuação do Estado em algumas 
ações relacionadas à Ordem Social (artigos 193 a 232). Podem ser subdivididas em (i) contribuições sociais 
gerais, (ii) contribuições para a seguridade social, (iii) contribuições previdenciárias, e (iv) contribuições 
constitucionalizadas. 

O universo das contribuições sociais é vasto, de modo que queremos destacar, dado seu alto índice de 
incidência no Exame de Ordem, as contribuições sociais residuais.  

O artigo 195, inciso I, alíneas “b” e “c”, incisos III e IV e § 8º, da CF/88 especifica as contribuições sociais que 
a União pode instituir (por estarem expressamente especificadas, são chamadas como "contribuições sociais 
nominadas):  

CF/88: Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta 
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

(...) 

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

(...) 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

(...) 

§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem 
como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia 
familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante 
a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão 
jus aos benefícios nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998) 

Portanto, a CF/88 já definiu, nos incisos do art. 195 acima, quais as materialidades (fatos geradores) que 
podem ser utilizadas pelo legislador infraconstitucional quando da criação de cada uma das contribuições 
para a seguridade social (por isso elas são designadas como contribuições sociais nominadas). 

Contudo, atenção: assim como fez em relação aos impostos (outorga de competência 
residual para a criação de novos impostos), o constituinte autorizou a União instituir 
outras contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social.  
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Vejamos:  

CF/88: Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta 
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

(...) 

§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão 
da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I. 

(...). 

De acordo com o referido dispositivo, é necessário que a União obedeça ao disposto no artigo 154, inciso I: 

CF/88: Art. 154. A União poderá instituir: 

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam 
não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados 
nesta Constituição; 

(...). 

Asim, de acordo com os dispositivos constitucionais acima, a contribuição residual possui as seguintes 
características: 

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

(ii) não pode ter fato gerador ou base de cálculo próprios das contribuições já discriminadas na CF/88.  
 3ª) Veículo introdutor de norma: de forma excepcional, exige-se Lei Complementar.  

Contribuição de iluminação pública 

A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, conhecida pelas siglas CIP ou COSIP, se 
encontra no artigo 149-A da CF/88: 

CF/88: Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na 
forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o 
disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) 

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura 
de consumo de energia elétrica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) 

Se trata de um tributo destinado (já que é da natureza das contribuições) a custear o serviço de iluminação 
pública, isto é, os gastos dos Municípios e do Distrito Federal (a quem foram dadas as competências) com a 
iluminação das ruas, praças, monumentos públicos etc.  
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Atenção: de acordo com o texto constitucional, que é um tributo da competência 
exclusiva dos Municípios e o Distrito Federal, significando que as outras pessoas políticas 
não podem, em hipótese alguma, instituí-lo.   

De acordo como Parágrafo Único do artigo em questão, é facultada a cobrança da CIP na fatura de consumo 
de energia elétrica.  

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

Súmula Vinculante nº 41: O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. 

Bons estudos de reta final e muito sucesso na prova,  
        

Um forte abraço do  
Prof.º Rodrigo Martins.  

       @professorrodrigomartins 

DIA 13 – 29/06 

DIREITO DO TRABALHO – PRISCILA FERREIRA 

Parcelas Salariais e Indenizatórias 

 

Equiparação Salarial 

o Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no 
mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, 
nacionalidade ou idade. 

o Requisitos:                   
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 O trabalho exercido pelo empregado paragonado e o paradigma deve ser de igual 
produtividade e valor, no exercício da mesma função e prestados no mesmo 
estabelecimento ao mesmo empregador;  

 A diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 04 anos, e 
a diferença de tempo na função não seja superior a 02 anos;  

 Inexista quadro de carreira ou plano de cargo e salário; 
 O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental 

atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não poderá servir de paradigma 
para fins de equiparação salarial;            

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

Estabilidade Provisória 

 Dirigente sindical - artigo 8º, VIII, da CF e Artigo 543, § 3º da CLT 
o O dirigente sindical goza de estabilidade desde o registro da sua candidatura e, se eleito, até 01 ano 

após o final do seu mandato (03 anos). A estabilidade do dirigente também se aplica aos seus 
suplentes, de forma que se limita, portanto, a 07 titulares e 07 suplentes. 

o Caso o registro da candidatura a dirigente sindical se dê no transcorrer do cumprimento de aviso 
prévio, em caso de dispensa, ou ainda, em um contrato por prazo determinado, não haverá 
estabilidade, por tratar-se de uma estabilidade objetiva (ligada ao cargo e não à pessoa). 

 Dirigente da CIPA (Comissão Interna de Prevenção a Acidentes) 
o O empregado eleito para o cargo de direção da CIPA gozará de estabilidade desde o registo da 

candidatura até 1 ano após o final do mandato, conforme artigo 10, II, “a” do ADCT. 
o É preciso destacar, no entanto, que a CIPA é constituída por representantes dos empregadores 

(indicados) e empregados (eleitos), sendo que apenas os representantes dos empregados possuem 
estabilidade, a qual poderá ser extinta caso o estabelecimento deixe de existir.  

 Estabilidade da Gestante 
Nos termos do artigo 10, II, “b” do ADCT, é vedada a dispensa da empregada gestante, desde a confirmação 
da gravidez até 5 meses após o parto.  

o O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta da empregada gestante o 
direito à estabilidade; 

o A estabilidade da gestante persiste mesmo quando o contrato pactuado for por prazo determinado, 
ou ainda, o estado gravídico se der no transcorrer do aviso prévio trabalhado ou indenizado, nos 
termos do artigo 391-A da CLT; 

o A LC nº 146/2014 estende o direito à estabilidade da gestante a quem detenha a guarda do filho, na 
hipótese de falecimento da genitora. Já quando se tratar de aborto não criminoso, o artigo 395 da 
CLT prevê uma licença de 2 semanas. 
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 Estabilidade por Acidente ou Doença do Trabalho 
o Requisitos:  

• Afastamento superior a 15 dias, sendo os primeiros 15 dias hipótese de interrupção 
do contrato de trabalho, com o pagamento sob responsabilidade do empregador; e 

• Percepção do auxílio-doença acidentário (código B-91). 

Atenção: O TST prevê que tal estabilidade persistirá, ainda que se trate de contrato por prazo determinado 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO – PRISCILA FERREIRA 

Olá, pessoal.  
Vamos concluindo com os estudos de Processo do Trabalho para fins de garantir a sua aprovação na OAB.    
Neste momento, fechamos o nosso estudo com chave de ouro, estudando o tema, execução.  
Bons estudos,  
Prof.ª Priscila Ferreira.  

Execução  

Título Executivo  

#Competência: 

 Art. 877 - É competente para a execução das decisões o Juiz ou Presidente do Tribunal que tiver 
conciliado ou julgado originariamente o dissídio. 

Art. 877-A - É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência 
para o processo de conhecimento relativo à matéria.      

 

• Decisões transitadas em julgado (artigo 876 da CLT);
• Decisões com recurso sem efeito suspensivo e;
• Acordos não cumpridos (artigo 876 da CLT).

JUDICIAIS

• TAC - Termo de Ajuste de Conduta firmados perante o
Ministério Público - MP (artigo 876 da CLT);

• Termo De Conciliação firmado perante a Comissão de
Conciliação Prévia (artigo 625-A a 625-H, CLT).

EXTRAJUDICIAIS
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Execução Provisória 

 Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, 
salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora. 

 

Execução Definitiva  

A execução definitiva ocorre quando se estiver diante de uma sentença/acórdão já transitado em julgado, 
podendo iniciar-se a requerimento da parte, ou ainda, de ofício pelo juiz. 

Ademais, a execução definitiva não se limita a penhora, sendo nesta fase praticados atos de constrição e 
expropriação do bem, haja vista que está presente o trânsito em julgado.  

Neste sentido, observe a régua processual na execução definitiva: 

SENTENÇA - V.T

R.O pendente  - TRT

Execução Provisória
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#Liquidação 

 Cálculos: É quando a liquidação se dará por meio de simples cálculos aritméticos, já que a sentença 
não exige maiores elementos para a sua apuração;  

 Arbitramento: É a liquidação que depende de exame pericial.  
Ex.: art. 460, CLT – salário equitativo – salário que não foi fixado pelo empregador e deverá ser fixado 
pelo juiz. 

 Por Artigos ou Procedimento Comum: Artigo 879 da CLT – Quando na liquidação há necessidade de se 
alegar e provar fatos novos, deverá se valer deste procedimento para, assim, individualizar o objeto da 
condenação.  

SENTENÇA - V.T

Não há recurso pendente Trânsito em julgado

Liquidação da sentença Sentença de Liquidação

MCPA - Mandado de Citação, 
penhora e avaliação. 

Indicação de Bens / 
Pagamento

*Executado: Embargos à 
execução

*Exequente: Impugnação a 
sentença de liquidação. 

Sentença

Agravo de Petição
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#Penhora (Art. 880, da CLT) 

Art. 880.  Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citaç
ão do executado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as cominaçõ
es estabelecidas ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais d
evidas à União, para que o faça em 48 (quarenta e oito) horas ou garanta a execução, sob pena de p
enhora.                  (Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007)    (Vigência) 

§ 1º - O mandado de citação deverá conter a decisão exeqüenda ou o termo de acordo não cumprido. 

 § 2º - A citação será feita pelos oficiais de diligência. 

§ 3º - Se o executado, procurado por 2 (duas) vezes no espaço de 48 (quarenta e oito) horas, não for 
encontrado, far-se-á citação por edital, publicado no jornal oficial ou, na falta deste, afixado na sede 
da Junta ou Juízo, durante 5 (cinco) dias. 

#Protesto (art. 883-A da CLT) 

Art. 883-A da CLT - A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, 
gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas (BNDT), nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de quarenta e cinco 
dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo.        

#Prescrição Intercorrente 

O acréscimo do art. 11-A na CLT concretizou o entendimento de que a prescrição intercorrente, em fase 
executória, será aplicada e terá por marco inicial o momento em que o exequente deixa de cumprir a 
determinação judicial em um lapso temporal de 02 anos.  

Desejo muito sucesso na sua caminhada!! 
Com o carinho de sempre,  
Prof.ª Priscila Ferreira.  

Sentença Liquidação de 
Sentença

Apresentação de 
Cálculos

Manifestação das 
partes no prazo 

comum de oito dias

Sentença de 
Liquidação -

Homologação dos 
Cálculos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11457.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11457.htm#art51
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DIREITO ADMINISTRATIVO – IGOR MACIEL 

1. Existe uma independência de instâncias, podendo o servidor público responder pelo mesmo fato nas 
três esferas do ordenamento jurídico, quais sejam, a civil (improbidade), a  
penal e a administrativa ou disciplinar. 

2. Há uma exceção: 

Art. 126 - A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de 
absolvição criminar que negue a existência do fato ou sua autoria. 

3. Portanto, a absolvição por ausência de provas ou por prescrição na esfera penal não repercutem na 
esfera administrativa que poderá ter tido algum obstáculo para esta tese (novas provas ou 
interrupção ou suspensão da prescrição administrativa).  

4. Antigamente, existia o instituto conhecido como verdade sabida, que consistia na aplicação da 
penalidade ao servidor que descumpriu norma legal na frente do seu superior direto, sem a 
necessidade de uma sindicância ou processo administrativo disciplinar. 

5. Após a Constituição Federal de 1988, o STF rechaçou esta tese, não existindo mais a possibilidade da 
aplicação da “verdade sabida” no ordenamento jurídico pátrio, sendo, portanto, necessária a oitiva 
do acusado para que este possa ter garantido o seu direito à ampla defesa e contraditório. 

6. Assim: 

Art. 143.  A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a 
promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo 
disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. 

7. Processo Administrativo Disciplinar: 

Art. 146.  Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade 
de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de 
processo disciplinar. 

8. Sindicância: 

Art. 145.  Da sindicância poderá resultar: 

I - arquivamento do processo; 

II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias; 

III - instauração de processo disciplinar. 

Parágrafo único.  O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior. 

eios e recursos a ela inerentes; 
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9. Rito Sumário do PAD 

 

Art. 133.  Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou 
funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por 
intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez 
dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento 
sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo 
disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97) 

10. Rito Ordinário do PAD 

Art. 149.  O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores 
estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no § 3o do art. 
143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo 
superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 1º A Comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a 
indicação recair em um de seus membros. 

§ 2º Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, 
companheiro ou parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o terceiro grau. 

11. Súmula Vinculante nº 5 – STF: 

Súmula Vinculante nº 5 - A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo 
disciplinar não ofende a Constituição.  

Rito Sumário

Acumulação ilegal de 
cargos, empregos ou 

funções públicas

Abandono de cargo 
(ausência intencional do 

servidor ao serviço 
superior a trinta dias)

Inassiduidade habitual (falta ao serviço sem 
causa justificada, por período igual ou 

superior a sessenta dias, interpoladamente, 
durante o período de doze meses)

Casos aplicáveis

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1


 

 

   
358 
509 

12. Relatório PAD 

Art. 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as 
peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua 
convicção.  

13. Julgamento: 

Art. 168. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas 
dos autos.  

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a 
autoridade julgadora poderá motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la 
ou isentar o servidor de responsabilidade. 

Art. 141.  As penalidades disciplinares serão aplicadas: 

I - pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos 
Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, 
órgão, ou entidade; 

II - pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas 
mencionadas no inciso anterior quando se tratar de suspensão superior a 30 (trinta) dias; 

III - pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou 
regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias; 

IV - pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo 
em comissão. 

DIREITO CIVIL – PAULO SOUSA 

Desconsideração da personalidade jurídica 

Quando cabe a desconsideração? Depende da situação. Se for uma relação trabalhista, há regra própria na 
CLT; se for uma relação tributária, há aplicação do CTN; se for uma relação consumerista, o CDC dispõe a 
respeito. Antes de se compreender a aplicação da Disregard Doctrine ou Disregard of the Legal Entity em 
cada seara específica, é preciso compreender duas diferentes teorias. 

A primeira teoria é a chamada Teoria Maior, adotada pelo art. 50 do CC/2002: 

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

Em outras palavras, necessário é se verificar o abuso na utilização da personalidade jurídica. Esse abuso 
deve se caracterizar pelo desvio de finalidade OU pela confusão patrimonial. Se não se caracterizar nem 
uma dessas situações, não se pode desconsiderar a personalidade jurídica. Daí o nome de Teoria Maior, pois 
ela exige a verificação de mais requisitos. 

Por exemplo, ainda que a pessoa jurídica seja insolvente, simplesmente, não se pode aplicar a 
desconsideração. A jurisprudência foi, ao longo dos anos, consolidando lentamente as situações nas quais é 
cabível ou não a desconsideração a partir da Teoria Maior. 

Já a Teoria Menor é adotada pelo art. 28, §5º, do CDC, que assim dispõe:  

Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, 
de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 

 

O caput do art. 28 estabelece que pode haver a desconsideração em havendo abuso de direito, excesso de 
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Porém, 
consolidou-se o entendimento de que o §5º pode ser aplicado independentemente do caput do dispositivo, 
de modo que é desnecessário visualizar algum dos elementos taxativos do caput, bastando a verificação 
de dano ao consumidor.  

Ou seja, o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica ainda que não tenha havido confusão patrimonial 
ou desvio de finalidade, basta que se configure alguma das hipóteses previstas no art. 28, ou ainda a 
verificação genérica de dano ao consumidor prevista no §5º. Daí o nome de Teoria Menor, pois ela exige 
menos requisitos para ser aplicada. 

No Direito Civil, portanto, aplica-se a Teoria Maior! Por isso, deve-se comprovar o abuso de personalidade 
caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Evidentemente que a aplicação da 
Teoria Maior nas relações interprivadas em geral não afasta a aplicação da Teoria Menor nas relações regidas 
pelo microssistema consumerista, e nem as peculiaridades das demais searas (trabalhista, tributária etc.). 
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Não é incomum que as questões exijam exatamente essa distinção presente no CC/2002 e no CDC sobre as 
chamadas Teorias Maior e Menor. O problema é que geralmente elas tentarão confundir você, já que, em 
regra, quando pensamos na aplicação do CDC, pensamos numa aplicabilidade maior, em maior proteção do 
consumidor, em relações jurídicas mais frequentes, induzindo em erro o candidato menos ligado. 

 

Fica a dica pra você não esquecer: a Teoria Maior é aplicável à maioria das relações jurídicas, aplicando-
se a maior lei, o CC/2002, ao passo que a Teoria Menor é aplicada a um conjunto menor de relações 
jurídicas, aplicando-se a menor lei, o CDC, apenas! DECORE! 

O §1º do art. 50 prevê o que seja o desvio de finalidade. Segundo ele, desvio de finalidade é a utilização da 
pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.  

Além disso, o §5º evidencia que não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da 
finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. 

Já o §2º estabeleceu no texto legal o conceito de confusão patrimonial. De acordo com a norma, entende-
se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por (i) 
cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (ii) 
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor 
proporcionalmente insignificante; e (iii) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.  

TEORIA MAIOR

previsão: art. 50 do CC

Requisitos:
abuso de personalidade +

desvio de finalidade ou
confusão patrimonial
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Ao contrário, cabe também a chamada “desconsideração inversa da personalidade jurídica”, quando a 
pessoa física se utiliza da pessoa jurídica, indevidamente, para se “blindar” de ataques contra seu 
patrimônio. 

O fundamento é o mesmo: evitar o abuso no uso da personalidade jurídica. Faz-se, nesse caso, aplicação do 
§3º do art. 50, de modo a permitir que se busque o patrimônio da pessoa física “escondido” atrás da pessoa 
jurídica.  

O CPC/2015, inclusive, trouxe regras acerca de um novo incidente processual, o incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica. Esse novo procedimento tem profundo e importante impacto 
no exercício do direito material. 

DIREITO ADMINISTRATIVO – IGOR MACIEL 

Responsabilidade Civil do Estado 

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

Constituição Federal 

Art. 37. 

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

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

3. Por outro lado, em sua defesa, é possível que a Administração Pública demonstre a existência de 
hipóteses de excludentes ou de redução de sua responsabilização, como o caso fortuito, a força maior 
ou a culpa exclusiva de terceiros. 

4. A teoria do risco administrativo difere, portanto, da teoria do risco integral, na qual o Estado figura 
como um segurador universal e, independente de caso fortuito ou força maior, o Ente Público 
responde integralmente pelo dano causado ao particular. 
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5. Com base na doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho é possível 
afirmarmos que a regra é a responsabilidade objetiva do Estado aplicável aos atos comissivos, não 
devendo ser tal modalidade invocada em relação a atos omissivos.  

6. No que se refere a estes, a responsabilidade será subjetiva, por aplicação da teoria da falta do serviço 
(culpa administrativa).  

7. Assim, a responsabilidade civil do Estado, no caso de atos omissivos, somente se configurará quando 
estiverem presentes elementos que caracterizem o descumprimento de dever legal atribuído ao 
poder público (culpa administrativa). 

8. Exceção: Falha no dever de guarda. (Creches, hospitais psiquiátricos, presídio). 
9. Responsabilidade civil do Estado: superpopulação carcerária e dever de indenizar. Considerando que 

é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos 
de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, 
§ 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente 
causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de 
encarceramento. RE 580252/MS, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, 
julgamento em 16.2.2017. (RE-580252) 

10. A responsabilidade civil dos prestadores de serviço público opera-se da mesma forma que a 
responsabilidade da Administração: segundo a teoria do risco administrativo, aplica-se a 
responsabilidade civil objetiva por atos comissivos, com fulcro no artigo 37, parágrafo 6º, da 
Constituição Federal. 

11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de 
direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que 
causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço. 

12. Segundo pacificou o Supremo Tribunal Federal não é possível o ajuizamento de ação pela vítima 
diretamente contra o agente causador do dano. 

13. É que a responsabilidade civil do servidor público frente ao Estado é subjetiva: apenas terá lugar em 
caso de agir com dolo ou culpa, conforme a parte final do dispositivo. 

14. E, segundo o entendimento do STF, o ofendido somente poderá propor a demanda em face do 
Estado. Se este for condenado, aí sim poderá acionar, via ação regressiva, o servidor que causou o 
dano, acaso logre demonstrar que este agiu com dolo ou culpa. Adotou-se a teoria da dupla garantia:  

• Uma em favor do particular lesado, considerando que a Constituição assegurou que ele 
poderá ajuizar ação de indenização contra o Estado sem ter que provara eventual conduta 
culposa ou dolosa do agente público; 

• Já a segunda garantia é em favor do agente que causou o dano, visto que o artigo 37, 
parágrafo 6o, implicitamente teria afirmado que a vítima não poderá ajuizar a ação 
diretamente contra o servidor público que praticou o ato. Este só seria responsabilizado em 
caso de eventual ação regressiva após o Estado ter ressarcido o dano ao ofendido; 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RICARDO TORQUES 

Cumprimento de Sentença X Execução 

Cumprimento de Sentença para Pagar Quantia 
Certa 

Execução de Título Executivo Extrajudicial 

TEJ (515, CPC) 

* sentença homologatória, sentença arbitral, 
sentença estrangeira homologada ou decisão 
estrangeira interlocutória após concessão de 
exequatur. 

TEE (784, CPC) 

* CDA, contrato de seguro de vida, despesa 
condominial. 

intimação na pessoa do advogado (regra para CS em 
menos de 1 ano)  

citação do executado (honorário fixado de plano: 
10%) 

15 dias úteis para pagamento voluntário 3 dias úteis para pagar (se no prazo, redução dos 
honorários a 5%)  

15 dias úteis para impugnação ao cumprimento de 
sentença (após prazo para pagamento voluntário e 
automático) 

15 dias úteis para embargos à execução, contados 
da citação 

se não houver pagamento voluntário: 10% de 
honorários, 10% de multa e penhora 

se não houver pagamento: penhora. 

não admite parcelamento 30% à vista + 6 parcelas iguais 

para suspensão do cumprimento (em fase da impugnação) ou da execução (em face dos embargos): 1) 
requerimento; 2) tutela provisória; e 3) caução. 

matérias arguíveis em impugnação: 

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

II - ilegitimidade de parte; 

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 
obrigação; 

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; 

V - excesso de execução ou cumulação indevida de 
execuções; 

matérias arguíveis em embargos à execução: 

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 
obrigação; 

II - penhora incorreta ou avaliação errônea; 

III - excesso de execução ou cumulação indevida de 
execuções; 

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, 
nos casos de execução para entrega de coisa certa; 

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 
execução; 
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VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 
execução; 

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

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir 
como defesa em processo de conhecimento. 

Juizados Especiais  

Juizados Especiais Federais 

 COMPETÊNCIA: 

 REGRA 

• art. 109, CF + 60 salários mínimos 

 EXCEÇÕES 

• Estado estrangeiro ou organismo internacional x Município ou pessoa domiciliada ou residente no País. 

• causas fundadas em tratado ou em contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional 

• disputa sobre direitos indígenas. 

• mandado de segurança. 

• desapropriação. 

• divisão e demarcação. 

• ações populares. 

• execuções fiscais. 

• improbidade administrativa  

• direitos coletivos 

• bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais. 

• anulação ou cancelamento de ato administrativo federal (exceto previdenciária e o de lançamento fiscal) 

• impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas 
a militares. 

 VALOR DA CAUSA para fixação da competência do juizado especial federal é absoluta. 

 PARTES DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL 

 AUTOR 

• pessoas naturais 
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• microempresas e empresas de pequeno porte 

 RÉUS 

• União 

• Autarquias 

• Fundações públicas 

• Empresas públicas 

 EM RELAÇÃO À COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS 

 A citação e a intimação de pessoas jurídicas de direito PÚBLICO ocorrem pessoalmente com observância da 
legislação específica (que discrimina as autoridades competentes). 

 A intimação da sentença, quando não ocorrer em audiência, deve ser por intermédio de ARMP. 

 Demais comunicações podem ocorrer na pessoa do advogado (pessoal ou postal). Admite-se a comunicação 
eletrônica. 

 aos processos que tramitam perante o juizado especial federal cível NÃO SE APLICA A PRERROGATIVA DOS PRAZOS 
PROCESSUAIS EM DOBRO, conforme previstos no CPC. 

 PRODUÇÃO DE PROVAS 

 A União deverá juntar aos autos os documentos de que disponha sobre a causa até a audiência de conciliação. 

 A perícia técnica será nomeada pelo Juízo, com adiantamento de honorários, e é dever do perito apresentar laudo 
com antecedência de 5 dias, a contar da audiência de conciliação ou julgamento. 

 RECURSOS 

 Reexame necessário - NÃO HÁ! 

 Uniformização de interpretação de lei federal 

a) Pedido de uniformização de interpretação de lei federal para a Turma Regional Federal. 

b) Pedido de uniformização de interpretação de lei federal para a Turma Nacional Federal. 

c) Incidente de uniformização de interpretação de lei federal quando as decisões da Turma Regional ou da 
Turma Nacional diferirem da interpretação do Superior Tribunal de Justiça. 

 Recurso extraordinário 

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

 De obrigação de fazer, de não fazer e de entregar - de ofício 
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 De pagar quantia certa 

• RPV (até 60 salários mínimos), que implica o dever de pagamento no prazo de 60 dias, sob pena de sequestro. 
• Acima, paga-se por precatório. 
• Pode abrir mão do excesso. 
• Não admite o fracionamento. 

Juizados Especiais Cíveis 

Introdução 

 Os juizados são estabelecidos para: 

 ampliar do acesso à Justiça; 

 proporcionar participação popular na administração da Justiça. 

O procedimento dos juizados é especial, caracterizado por ser sumarizado e composto por 4 fases: 

1) petição inicial; 

2) citação; 

3) audiência de conciliação; 

4) audiência de instrução (oportunidade em que é apresentada a contestação); 

5) sentença. 

 O fundamento legal dos juizados está no art. 98, I e §1º, da CF: 

 Temos, atualmente: 

 Juizados Especiais Cíveis: JEC; 

 Juizados Especiais Federais: JEF; 

 Juizados Especiais de Fazenda Pública:  JEFP. 

A formação da jurisprudência nos juizados é formada pelas  turmas de uniformização de jurisprudência previstas: 

 Juizados Federais: art. 14 da Lei nº 10.259/2001 
 Juizados de Fazenda Pública: art. 18 da Lei nº 12.253/2009 

 Instrumentos de uniformização: 

 FONAJE/FONAJEF; 
 Resolução STJ 3/2016 
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 art. 985, I, do CPC 

Princípios Informadores dos Juizados Especiais 

 O princípio da oralidade fixa a prevalência da “palavra falada” sobre a “palavra escrita”. São vários os exemplos de 
aplicação dessa oralidade nos Juizados Especiais. 

 Não há espaço para formalismos inúteis e desnecessários. Além disso, uma das finalidades dos Juizados é aproximar 
o cidadão do sistema de Justiça, razão pela qual é orientado pelo princípio da simplicidade e da informalidade. 

 Os juizados observam o princípio da economia processual que aposta na celeridade. 

 O princípio da celeridade informa toda a sistemática dos Juizados e exige tramitação célere para os procedimentos 
dos Juizados. 

 O princípio da conciliação é evidenciado no esforço de propiciarem às partes um acordo quanto às pretensões 
deduzidas em juízo. 

Competência facultativa ou obrigatória nos Juizados 

 JEC: facultativo - art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/1995 

 JEFP: obrigatório - art. 4º da Lei nº 13.153/2009 

 JEF: obrigatório - art. 22 da Lei nº 153/2009 

Juizados Especiais Cíveis 

 A competência nos juizados é fixada em razão de: 

 Critério valorativo: são de competência do JEC as causas de menor complexidade que não atingirem valor 
superior a 40 salários mínimos. 

 Critério material: 

• arrendamento rural e de parceria agrícola; 
• cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio; 
• ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico; 
• ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre; 
• cobrança de seguro referentes aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados os casos de 

processo de execução; 
• cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial; 
• ações que versem sobre revogação de doação; 
• ações de despejo de imóvel para uso próprio. 

 Critério misto: as ações possessórias sobre bens imóveis de valor, não a 40 salários mínimos. Temos, 
portanto, critérios materiais e valorativos somados. 



 

 

   
368 
509 

 Ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza:  

 alimentar; 

 falimentar; 

 fiscal; 

 de interesse da Fazenda Pública; 

 relativas a acidentes de trabalho; 

 relativas a resíduos; 

relativas ao estado e à capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.~ 

 A fixação do foro nos juizados leva em consideração: 

a) domicílio do réu; 

b) local onde o réu exerça suas atividades;  

c) local em que o réu tenha filial; ou 

d) domicílio do autor ou do local do fato. 

 Em caso de conflito de competência envolvendo: 

 a mesma turma: será julgado pela turma recursal; e 

 turmas diferentes: será julgado por qualquer uma das turmas recursais, definindo-se por prevenção a turma 
competente. 

** No caso de conflito entre juizado e justiça comum:  

A) se os juízes estiverem vinculados ao mesmo tribunal, será julgado pelo tribunal 

B) se os juízes estivem vinculados a tribunais distintos, será julgado pelo STJ 

 Nos juizados, há atualização de conciliador e de juiz leigo: 

• conciliador: preferencialmente bacharel em Direito 

• juiz leigo: advogado com mais de 5 anos de experiência 

 Não podem ser partes no JEC: 

 incapaz; 

 preso; 
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 pessoas jurídicas de direito público; 

 empresas públicas da União; 

 massa falida; 

 insolvente civil. 

 São autores 

 pessoas naturais (regra); 

 microempresas; 

 microempreendedor individual; 

 empresa de pequeno porte; 

 organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP); 

 sociedades de crédito ao microempreendedor. 

 Nos juizados especiais cíveis, para as ações de até 20 salários mínimos, não há necessidade de advogado constituído 
nos autos. De 20 a 40 salários mínimos e na 2ª instância, a assistência por advogado é obrigatória. 

 Veda-se a utilização da intervenção de terceiro, em face da simplicidade do procedimento. 

 Admite-se litisconsórcio. 

 Há possibilidade de intervenção do ministério público no JEC. 

 Quanto aos atos processuais: 

 são aplicados dois princípios básicos: 

• princípio da publicidade 

• princípio da instrumentalidade das formas 

 O decreto de nulidade pela inobservância das regras processuais somente ocorrerá se houver 
demonstração de prejuízo; 

 A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de 
comunicação, não dependendo necessariamente da expedição de cartas precatórias. 

 Apenas os atos considerados essenciais serão registrados, resumidamente, em notas manuscritas, 
datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou 
equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgado da decisão. 

 As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais documentos que o 
instruem. 

 Sobre o pedido da parte autora: 

 São requisitos da petição inicial: 

• pedido (oral ou por escrito); 



 

 

   
370 
509 

• nome; 

• qualificação; 

• endereço; 

• fatos e fundamentos jurídicos do pedido apresentados sucintamente; 

• objeto; 

• valor. 

 Admite-se a formulação de pedidos genérico, quando não é possível determinar prontamente a extensão 
da obrigação. 

 Como a parte pode efetuar o pedido na forma oral, cabe à Secretaria do Juizados reduzir a termo a petição 
formulada oralmente.  

 As citações e intimações podem ser feitas: 

 pelos Correios, com aviso de recebimento (AR); 
 pela entrega do AR na recepção da pessoa jurídica ou da firma individual; e 
 por oficial de justiça, caso seja negativa a intimação pelos Correios. 
* Não se admite citação por edital. 

 A resposta do réu: 

 pode ser apresentada de forma escrita ou oral; 

 toda a matéria de defesa poderá ser arguida, exceto impedimento e suspeição; 

 no momento da defesa, o réu poderá formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos. 

 Quanto à sentença: 

 A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes 
ocorridos em audiência, dispensado o relatório. 

 NÃO se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. 

 É INEFICAZ a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta Lei. 
 Quanto aos recursos: 

 O recurso será interposto no prazo de DEZ DIAS, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da 
qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

 O preparo será feito, INDEPENDENTEMENTE de intimação, nas QUARENTA E OITO HORAS SEGUINTES À 
INTERPOSIÇÃO, sob pena de deserção. 
 Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de DEZ DIAS. 
 O recurso terá SOMENTE efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 
irreparável para a parte. 

 Hipóteses em que haverá extinção do procedimento junto aos juizados: 

1) Caso o réu não compareça à audiência, ele sofrerá as penas da revelia. Se o autor não comparecer à 
audiência, o processo será extinto, sem análise do mérito do processo. 

2) Se inadmissível o procedimento perante os Juizados, também haverá extinção do processo. 
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3) O reconhecimento da incompetência, INCLUSIVE A RELATIVA, implica a extinção do processo. 

4) O processo será extinto, sem análise do mérito, caso figurem como partes no Juizado (seja autor ou réu) o 
incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 
insolvente civil. 

5) Também teremos a extinção do processo sem análise do mérito quando, falecido o autor, a habilitação 
depender de sentença ou não se der no prazo de 30 dias. 

6) Do mesmo modo, extingue-se o processo sem análise do conteúdo do pedido, quando, falecido o réu, o 
autor não promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do fato. 

 Quanto às despesas: 

NA FASE DE 
CONHECIMENTO 

Independe de custas, taxas ou despesas, exceto litigância de má-fé. 

NA FASE RECURSAL Há despesas que poderão ser dispensadas no caso de assistência judiciária gratuita. 
Parâmetros dos honorários: 10 e 20% do valor da causa. 

NA FASE DE 
EXECUÇÃO 

Não há custas, exceto: 
a) litigância de má-fé; 
b) improcedência dos embargos do devedor; e 
c) improvimento do recurso do devedor. 

Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

 A competência dos juizados especiais de Fazenda Pública observa: 
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  Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 
12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor R$ 57.240,00. 

 Quanto às partes no Juizado Especial de Fazenda Pública: 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 
FAZENDA PÚBLICA

regra

causas de até 60 salários mínimos (R$ 
57.240,00)

não entram na regra de 
competência

mandado de segurança

ações de desapropriação, divisão e 
demarcação

ação popular

ações de improbidade administrativa

execuções fiscais

demandas que envolvam direitos ou 
interesses difusos e coletivos

causas sobre bens imóveis dos Estados-
membros, DF e municípios (e respectivas 

entidades indiretas)

causas que tenham como objetivo 
impugnar penalidade de demissão aplicada 

a servidor ou sanções disciplinares 
aplicadas a militares
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 Principais regras processuais: 

 Aplicação do CPC em relação às citações e intimações; 

 Inexistência de benefício do prazo em dobro; 

 A citação deve ocorrer com antecedência mínima de 30 dias; 

 Admite-se a conciliação, a transação e a desistência nos processos que tramitam perante os Juizados de 
Fazenda Pública; 

 Admite-se, em caráter excepcional, a realização de prova técnica (perícia) devendo o expert apresentar o 
laudo em até 5 dias antes da audiência; 

 Não há reexame necessário nos Juizados de Fazenda Pública.  

 Em relação ao cumprimento da sentença: 

 O cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado, que imponham obrigação de fazer, de 
não fazer ou de entrega de coisa certa, será efetuado mediante ofício do juiz à autoridade citada para a causa, 
com cópia da sentença ou do acordo. 

 No pagar quantia certa temos a adoção da sistemática de pagamento por intermédio de precatórios ou de 
requisições de pequeno valor (RPV). A depender do valor da condenação, vamos adotar uma ou outra forma 
de pagamento: 

ENTE FEDERATIVO PRECATÓRIO RPV 
No âmbito da União acima de 60 salários mínimos valor igual ou inferior a 60 

salários mínimos 

PO
DE

M
 S

ER
 P

AR
TE

S 
N

O
 JU

IZ
AD

O autor

pessoas físicas

microempresas

empresas de pequeno 
porte

réus

Estados-membros (e 
entidades)

DF (e entidades)

Municípios (e entidades)
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No âmbito dos Estados e do 
Distrito Federal 

acima de 40 salários mínimos valor igual ou inferior a 40 
salários mínimos 

No âmbito dos Municípios acima de 30 salários mínimos valor igual ou inferior a 30 
salários mínimos 

 O saque de valores será feito: 

 pela pessoa titular do crédito; ou 

 pelo procurador com procuração específica da qual conste o valor e com reconhecimento de firma. 

 Há conciliadores e juízes leigos atuando nos juizados especiais de Fazenda Pública: 

 

 Em relação aos pedidos de uniformização, o julgamento observará: 

 

DIA 14 – 30/06 

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIEGO CERQUEIRA 

Olá, Estrategista! 

PARA CONCILIADOR preferencialmente bacharel em 
direito

PARA JUIZ LEIGO advogado com 2 anos de experiência

JULGMENTO DO PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO

pelas Turmas conflitantes 
em reunião conjunta, caso 
sejam do mesmo Tribunal

pelo STJ, quando

envolver conflito entre 
Turmas de Estados distintos 

da Federação

a decisão conflitante 
contrariar entendimento 

sumulado do STJ
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Hoje vamos abordar o tema: Controle de Constitucionalidade. Tema essencial para prova. Top 1 em Direito 
Constitucional! Vamos lá? 

Controle de Constitucionalidade 

Controle Difuso ou Incidental 

O controle difuso é aquele realizado por qualquer juiz ou Tribunal do país. É também chamado controle 
pela via de exceção ou, ainda, controle aberto. Ocorre diante de um caso concreto, em que a declaração de 
inconstitucionalidade se dá de forma incidental, como antecedente lógico ao exame do mérito.  

No controle difuso, o objeto da ação (a questão principal) não é a declaração de constitucionalidade de uma 
norma. Essa é apenas uma questão prejudicial, que deverá ser resolvida pelo Poder Judiciário previamente 
ao exame de mérito. A finalidade principal das partes, nessa modalidade de controle, não é a defesa da 
ordem, mas sim a proteção a direitos subjetivos cujo exercício está sendo obstaculizado pela norma que 
(supostamente) viola a Constituição.  

Cláusula de Reserva de Plenário 

O controle difuso será, em regra, realizado pelo juiz monocrático, em primeira instância. Todavia, por meio 
do recurso de apelação, é possível que a parte sucumbente (parte vencida) recorra a um Tribunal. Observa-
se, então, que no âmbito do controle difuso qualquer juiz ou tribunal do País será competente para declarar 
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afastando sua aplicação ao caso concreto.  

Quando o controle difuso ocorre em primeira instância, a constitucionalidade da norma será decidida pelo 
juiz monocrático; ou seja, depende apenas da vontade dele. No entanto, quando o controle difuso é feito 
pelos Tribunais, é necessário que seja obedecida a “cláusula de reserva de plenário”, nos termos do art. 97, 
CF/88: 

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 
respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo do Poder Público. 

 A cláusula de reserva de plenário visa garantir que uma lei seja declarada inconstitucional somente quando 
houver vício manifesto, reconhecido por um grande número de julgadores experientes.5  

Há, ainda, a possibilidade de mitigação da “cláusula de reserva de plenário” (art. 949, parágrafo único). A 
aplicação dessa cláusula somente é necessária quando o Tribunal se depara, pela primeira vez, com 
determinada controvérsia constitucional.  

 

5 RE 190.725-8/ PR. Rel. Min. Celso de Mello.  
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Nesse sentido, se o órgão especial, o Plenário do Tribunal ou o Plenário do STF já tiverem se pronunciado 
sobre a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, não haverá necessidade de se observar a reserva 
de plenário. Em outras palavras, meus amigos, o órgão fracionário poderá, ele próprio, declarar a 
inconstitucionalidade da norma, desde que assim já tenham decidido o órgão especial, o Plenário do 
Tribunal ou o Plenário do STF. Muito cuidado com isso!  

Pergunta relevante: e se houver divergência de entendimento entre o Plenário do Tribunal ou órgão especial 
e o Plenário do STF?  

Nesse caso (divergência de entendimento entre o Tribunal e o Plenário do STF), deverá prevalecer o 
entendimento do Plenário do STF.  

Ainda sobre a cláusula de reserva de plenário, há que se mencionar a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo 
Tribunal Federal:  

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de 
tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

E, por fim para fecharmos uma novidade! O STF recentemente6 entendeu que que “decisão de órgão 
fracionário que afasta a incidência de ato de efeitos concretos, sem conteúdo normativo, não viola a 
cláusula de reserva de plenário”. 

Controle Abstrato ou Concentrado 

O controle abstrato de constitucionalidade é aquele que busca examinar a constitucionalidade de uma lei 
em tese. Não há um caso concreto em análise; é a lei, em abstrato, que tem sua constitucionalidade aferida 
pelo Poder Judiciário. No controle abstrato, a constitucionalidade da lei ou ato normativo é arguida na via 
principal, por meio de ação direta.  

No Brasil, o controle abstrato é realizado pelo Supremo Tribunal Federal (tendo como parâmetro a 
Constituição Federal) ou pelos Tribunais de Justiça (tendo como parâmetro as respectivas Constituições 
Estaduais). Em razão disso, diz-se que o controle abstrato é efetuado de modo concentrado.  

O controle abstrato de constitucionalidade face à Constituição Federal é efetuado por meio das seguintes 
ações, propostas perante o STF: 

 

6 Rcl 18165 AgR/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, 18.10.2016. 
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Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 

Todas as normas constantes do texto constitucional servem como parâmetro de controle. Não interessa qual 
é o conteúdo da norma; basta que ela seja formalmente constitucional para que sirva como parâmetro de 
controle. Também não importa se a norma está explícita ou implícita na Constituição Federal; mesmo as 
normas implícitas (como o princípio da razoabilidade) servirão como parâmetro para a verificação de 
constitucionalidade.  

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) tem como objeto a aferição da validade de lei ou ato normativo 
federal ou estadual editados posteriormente à promulgação da Constituição Federal (art. 102, I, alínea “a”).  

Feitas essas considerações, vamos, agora, definir exatamente quais atos normativos, segundo a doutrina 
majoritária, podem ter sua constitucionalidade aferida por meio de ADI: 

 

A pergunta que fazemos, agora, é a seguinte: quem pode propor Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
perante o STF? A resposta está no art. 103, CF. 

O STF diferencia os legitimados a propor ADI em dois grupos: 

 Legitimados Universais: São aqueles que podem propor ADI sobre qualquer matéria. São eles: 
Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, partido político 

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental

Controle Abstrato

Espécies normativas do art. 59, CF/88 
(Emendas, LC´s, LO´s, leis delegadas, 
MP´s, decretos legislativos e 
resoluções do Poder Legislativo. 
Decretos autônomos. 
Tratados internacionais 
Regimentos Internos dos Tribunais e 
das Casas Legislativas 
Constituições e leis estaduais
Demais atos normativos de caráter 
autônomo

Normas constitucionais originárias
Leis e atos normativos revogados ou cuja 
eficácia tenha se exaurido
Direito pré-constitucional
Súmulas e súmulas vinculantes
Atos normativos secundários

Si
m

N
ão
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com representação no Congresso Nacional, Procurador-Geral da República e Conselho Federal da 
OAB.  

 Legitimados Especiais: São aqueles que só podem propor ADI quando haja comprovado interesse de 
agir, ou seja, pertinência entre a matéria do ato impugnado e as funções exercidas pelo legitimado. 
Em outras palavras, só poderão propor ADI quando houver pertinência temática. São eles o 
Governador de Estado e do DF, Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF e 
confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional.  

 Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão - ADO 

A ADO tem por objeto a omissão inconstitucional, caracterizada pela inobservância da Carta Magna devido 
à inércia do poder constituído competente para promover sua implementação. A omissão deverá relacionar-
se a normas constitucionais de eficácia limitada de caráter mandatório, cuja aplicabilidade requer uma ação 
do Poder Público. 

A ADO tem por finalidade, portanto, promover a integridade do ordenamento jurídico, fazendo cessar a 
ofensa à Constituição pela inércia dos poderes constituídos. Está relacionada à omissão “em tese”, sem 
qualquer relação a um caso concreto. O instrumento adequado para solucionar casos concretos, nos quais 
se visa assegurar direitos subjetivos, é o mandado de injunção.  

Por meio de ADO, podem ser impugnadas omissões de órgãos federais e estaduais em face da CF/88. 
Também podem ser impugnadas omissões de órgãos do DF quanto às suas competências estaduais. Por 
outro lado, não podem ser impugnadas, via ADO, omissões de órgãos municipais ou omissões de órgãos do 
DF relativas às competências municipais.  

A ADO pode ser utilizada para combater omissões legislativas e administrativas. Caberá à fiscalização da 
omissão inconstitucional derivada da falta de edição de atos normativos primários (por exemplo, leis 
complementares, leis ordinárias e medidas provisórias) ou secundários (por exemplo, decretos e instruções 
normativas).  

Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC 

A ADC tem como objeto apenas as leis e atos normativos federais apenas. É diferente da ADI, que também 
se estende às normas estaduais. A ADC, portanto, tem um objeto mais restrito (limitado). Leis e atos 
normativos estaduais, municipais e distritais não estão sujeitos, em qualquer hipótese, à ADC.  

Para que a ADC possa ser ajuizada, é necessário que haja controvérsia judicial que esteja pondo em risco a 
presunção de constitucionalidade da norma impugnada. Essa controvérsia tanto poderá se dar pela 
afirmação da inconstitucionalidade da lei em diversos órgãos do Poder Judiciário quanto pela ocorrência de 
pronunciamentos contraditórios de órgãos jurisdicionais diversos acerca da constitucionalidade da norma. 
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Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 

A ADPF surgiu para suprir uma lacuna do controle concentrado de constitucionalidade. É que, até a sua 
criação, não era possível que o STF efetuasse o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos 
municipais, dos atos administrativos e do direito pré-constitucional.  

A ADPF tem caráter subsidiário, ou seja, não será admitida arguição de descumprimento de preceito 
fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade. Trata-se, portanto, de ação 
de caráter residual: não sendo possível o ajuizamento das demais modalidades de controle abstrato, admite-
se o uso da ADPF. Esse é o princípio da subsidiariedade.  

 

DIREITO DO TRABALHO – PRISCILA FERREIRA 

Formas de Extinção do Contrato de Trabalho 

Dispensa por justa causa 

Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: 

o ato de improbidade; 
o incontinência de conduta ou mau procedimento; 
o embriaguez habitual ou em serviço; 

ato de indisciplina ou de insubordinação; 
ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, 
nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 

o ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores 
hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 

o perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em 
decorrência de conduta dolosa do empregado.      

Distrato 

O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão 
devidas as seguintes verbas trabalhistas: I - por metade: a) o aviso prévio, se indenizado; b) a indenização 
sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevista no § 1o do art. 18 da Lei no 8.036, de 11 
de maio de 1990; II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas.            

Atenção:         

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art18
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o A extinção do contrato, nesta modalidade, permite a movimentação da conta vinculada do 
trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço limitada a até 80% (oitenta por cento) do 
valor dos depósitos;           

o Não se autoriza o ingresso no Programa de Seguro-Desemprego.      

Culpa Recíproca  

Súmula n. 14, do TST 

Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o 
empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro 
salário e das férias proporcionais. 

Multa do Art. 477, da CLT 

§6º  A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção 
contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do 
instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a 
partir do término do contrato.    

§ 8º - A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o infrator à multa de 160 BTN, 
por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado, em valor 
equivalente ao seu salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando, 
comprovadamente, o trabalhador der causa à mora.        

Aviso Prévio  

O Aviso prévio é a notificação dada por uma das partes do contrato de trabalho a outra parte, 
comunicando sua intenção de rescindir o contrato, sem justa causa. 

 Proporcionalidade do Aviso Prévio  
CONTRATO AVISO PRÉVIO 

Até 1 ano INCOMPLETO 30 dias 
+ 1 ano COMPLETO + 3 dias / ano 

MÁXIMO 90 dias 
 

Em razão de o aviso prévio ser um dever recíproco das partes, em situação de dispensa sem justa causa, 
poderá o empregado usufruir de uma redução de sua jornada de trabalho, de duas formas, a ser escolhida 
pelo obreiro: 

o Redução de 2 horas diárias na jornada de trabalho, por todo o período do aviso prévio;  
o Redução de 7 dias consecutivos sem laborar, durante o período do aviso prévio.  
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Reconsideração: Concedido o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, 
mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, à outra parte é facultado aceitar ou não 
a reconsideração. 

Falta Grave: Em ocorrendo falta grave no curso do aviso prévio, ter-se-á, por consequência, a perda do 
período restante do aviso prévio e os reflexos salariais decorrentes do referido período. Logo, o empregado 
perceberá apenas as verbas correlatas a uma dispensa por justa causa. Caso a situação se refira a uma 
hipótese de rescisão indireta, o empregado poderia se afastar de seu labor imediatamente, percebendo 
todos os direitos remanescentes do respectivo período de afastamento. 

Estabilidade: O empregado poderá adquirir estabilidade no curso do aviso prévio, quando tratar-se de 
gestante, conforme artigo 391-A da CLT, ou empregado acidentado, conforme Súmula nº 378 do TST.  

Eficácia Liberatório do Contrato 

 Programa de demissão voluntária (PDV)  
Art. 477-B, CLT - Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada, para dispensa individual, plúrima 
ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação 
plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em 
contrário estipulada entre as partes.     

 Quitação anual das verbas trabalhistas – Artigo 507-B da CLT 
Art. 507-B, CLT - É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de 
emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o sindicato dos 
empregados da categoria. 

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

Negociação Coletiva 

 Negociação Coletiva – Vedada a ultratividade 
 Prazo: 02 Anos; 

Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho 
superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade.    

 Negociado x Legislado (Art. 611-A, da CLT); 
 Objeto Ilícito de Negociação Coletiva (Art. 611-B, da CLT); 
 Atenção:  

o Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, 
higiene e segurança do trabalho; 
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o Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo 
coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada 
durante o prazo de vigência do instrumento coletivo; 

o Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão 
participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha como 
objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos.        

Desejo muito sucesso na sua caminhada!! 
Com o carinho de sempre,  
Prof.ª Priscila Ferreira 
@profpriscilaferreira 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – IVAN MARQUES 

Se você se organizou, estudou, fez fichinhas de recursos com prazos, ficou decorando hipóteses e regras de 
cabimento, ótimo. Se não fez, faça! 
Além de cabimento de cada recurso em espécie, a OAB tem predileção pela Teoria Geral dos Recursos. 
A maioria das questões são retiradas do conteúdo que separei em nossa aula 3 de apostas finais. 
Espero que ajude a ganhar pontos importantes nessa reta final. 
Bom estudo. 

Teoria Geral dos Recursos 

Os recursos podem ser conceituados como meios voluntários de impugnação às decisões judiciais, 
interpostos no curso do processo. 

O recurso é o meio hábil para reformar uma decisão judicial. 

Quando a parte perde o prazo para interpor o recurso, afirma-se que houve a preclusão (perda do direito 
de recorrer). O recurso passa a ser intempestivo e não será conhecido. 

Classificação dos meios de impugnação das decisões judiciais  

1) Recursos 

Ex: Apelação, Embargos infringentes, Recurso em sentido estrito, Agravo em execução etc. 

2) Ações autônomas de impugnação 

Ex: Habeas corpus, revisão criminal, mandado de segurança etc. 

O recurso é um ônus para a parte, pois a sua não interposição no prazo e condições previstas na Lei 
Processual acarreta a perda de uma oportunidade para a parte (reverter a decisão que lhe é prejudicial).  
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Não é um dever, pois o seu descumprimento não gera qualquer direito para a outra parte ou para quem 
quer que seja. A parte recorre SE QUISER. 

A finalidade do recurso é reverter uma decisão judicial desfavorável, seja modificando, anulando, 
esclarecendo ou integrando a decisão recorrida. 

Pressupostos recursais 

O tema parece chato, mas tem MUITA COISA nesse tópico que pode virar questão de prova. 

Vamos aos tópicos e explicações: 

• Cabimento 
Para que este pressuposto esteja satisfeito, exige-se que o recurso interposto seja o adequado, ou seja, que 
este seja o meio recursal previsto na lei processual para impugnar aquela decisão. 
Assim, se o MP maneja o RECURSO EM SENTIDO ESTRITO para atacar sentença de absolvição do acusado, 
não está presente o pressuposto do cabimento, pois o CPP determina que, neste caso, deve ser manejado o 
recurso de APELAÇÃO. 

• Legitimidade recursal 
Esse é o pressuposto no qual se verifica se a parte que interpôs o recurso, tinha legitimidade legal para fazê-
lo no caso concreto.  
O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, pelo assistente de acusação, pelo querelante, pelo 
réu ou seu advogado. 

• Interesse recursal 
O interesse recursal, à semelhança do que ocorre com o interesse de agir (condição da ação penal), divide-
se em necessidade e adequação. 
A necessidade indica que o recorrente deve ter tido um prejuízo no processo e o recurso é necessário para 
reverter esta situação que lhe é prejudicial. 
A adequação, por sua vez, é a aptidão daquele recurso para alterar a situação atual do recorrente.  
O art. 577, parágrafo único do CPP foi muito feliz em sua redação: "Não se admitirá, entretanto, recurso da 
parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão". 

• Inexistência de ato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer 
Pode ocorrer de, em alguns casos, o recorrente ter, em tese, o direito de recorrer, mas no caso concreto ter 
perdido este direito.  
Esta extinção ou impedimento ao direito de recorrer pode se dar pela desistência, pela renúncia ao direito 
de recorrer, pela preclusão ou pela deserção. 
a) desistência: ocorrerá sempre que o recorrente DESISTIR DE UM RECURSO JÁ INTERPOSTO. (Guardem isso, 
o recurso deve ter sido interposto!).  
Pegadinha clássica: O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. 
b) renúncia: só poderá ocorrer antes de interposto o recurso. 
A renúncia pode ser expressa, quando o legitimado se manifesta expressamente informando que não deseja 
recorrer, renunciando a este direito, ou tácita, quando o legitimado simplesmente deixa transcorrer o prazo 
recursal sem interpor o recurso. 
c) preclusão: trata-se de fato impeditivo do direito de recorrer. 
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A preclusão recursal é a perda do direito de recorrer, e pode ser classificada em: 
i. Preclusão temporal – perda do direito de recorrer em razão do transcurso do prazo previsto em lei. 

ii. Preclusão lógica – ocorre quando a parte pratica um ato incompatível com o direito de recorrer 
(ex.: renuncia ao direito de recorrer). 

iii. Preclusão consumativa – ocorre quando a parte passa a não mais poder interpor o recurso em 
razão do fato de já ter feito isso. Decorre diretamente do princípio da unirrecorribilidade. 

d) deserção: trata-se de fato extintivo do direito de recorrer. 
A deserção acarreta a impossibilidade de conhecimento do recurso interposto, em razão do não 
recolhimento do preparo. O preparo é o pagamento das despesas relativas ao recurso interposto. No 
processo penal brasileiro só se exige o preparo em relação aos crimes de ação penal privada exclusiva, e 
mesmo assim somente para os recursos do querelante, não do querelado (réu), pois seria violação ao 
princípio da ampla defesa exigir do réu o preparo. 

• Tempestividade 
A tempestividade nada mais é que a interposição do recurso no prazo certo (o prazo previsto em lei).  
Caso não interposto o recurso tempestivamente, ocorrerá o que se chama de PRECLUSÃO TEMPORAL. O 
recurso fora do prazo não será conhecido pois INTEMPESTIVO. 
Mas como saber qual é o prazo correto?  
O prazo para a interposição do recurso está previsto na lei, e começa a correr no primeiro dia útil seguinte à 
comunicação processual: intimação. 
Lembrando que no cômputo dos prazos exclui-se o dia do começo e se inclui o do término. 
CUIDADO: não se conta prazo recursal no processo penal da data da juntada do mandado de intimação 
cumprido. Trata-se de entendimento sumulado do STF: 
SÚMULA 710 
NO PROCESSO PENAL, CONTAM-SE OS PRAZOS DA DATA DA INTIMAÇÃO, E NÃO DA JUNTADA AOS AUTOS 
DO MANDADO OU DA CARTA PRECATÓRIA OU DE ORDEM. 
E se eu quiser interpor meu recurso antes mesmo de iniciado o prazo? 
O STJ já firmou entendimento de que essa postura é VÁLIDA e não gera intempestividade em homenagem à 
boa-fé processual daquele que se antecipa e agiliza o processo. 
 

• Regularidade formal 
É o preenchimento das regras estabelecidas por lei para o recurso que se pretende interpor. Os recursos, 
nos termos do art. 578 do CPP, podem ser interpostos por PETIÇÃO ou POR TERMO NOS AUTOS. 

Efeitos dos Recursos 

Leve com você esse conhecimento para a prova. VAI CAIR ESSA BAGAÇA! Sempre cai. 

Os recursos possuem os seguintes efeitos: 

a) Efeito obstativo – O recurso, quando interposto, impede a ocorrência da preclusão temporal. 

b) Efeito devolutivo – É o efeito mediante o qual o recorrente devolve ao Tribunal a competência para 
conhecer a matéria impugnada e apreciar o recurso. Na verdade, o termo não faz muito sentido, pois só se 
devolve alguma coisa a alguém que já possuiu, em algum momento, aquilo. Como o Tribunal está 
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recebendo pela primeira vez a matéria para apreciação, o termo devolução se mostra inapropriado (Ele 
existe porque, antigamente, o Tribunal delegava ao Juiz a competência para julgar, e quando havia recurso, 
falava-se que o recurso “devolvia” a matéria ao Tribunal). Todo recurso possui efeito devolutivo. 

c) Efeito suspensivo – O efeito suspensivo não está presente em todos os recursos, e diz respeito à 
impossibilidade de a decisão impugnada produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso. Parte da 
Doutrina defende que não é o recurso que possui efeito suspensivo, mas a mera previsão de sua existência 
já gera o efeito suspensivo, pois a decisão não poderá produzir efeitos enquanto não transcorrido o prazo 
para a interposição do recurso. 

d) Efeito Translativo – Refere-se à possibilidade de o Tribunal conhecer, de ofício, determinadas matérias 
que não foram impugnadas pelo recorrente, por serem de ordem pública. Assim, imaginem que o 
recorrente impugna a sentença em razão de não se conformar com o julgamento de procedência do 
pedido da acusação (condenação). Imaginem que no Tribunal se verifica que houve a prescrição. Ainda que 
o recorrente não tenha alegado a prescrição, poderá o Tribunal decretá-la, pois a prescrição é considerada 
matéria de ordem pública. 

e) Efeito substitutivo – É o efeito que implica na substituição da decisão recorrida pela decisão do juízo ad 
quem, seja mantendo ou reformando a decisão atacada. 

f) Efeito regressivo (ou iterativo ou diferido) – O efeito regressivo também não está presente em todos os 
recursos, e é o efeito que permite ao prolator da decisão se retratar da decisão proferida, evitando a 
remessa ao órgão ad quem (órgão recursal). 

g) Efeito Extensivo – Decorre da necessidade de que haja isonomia no julgamento de todos aqueles que 
respondem pelo mesmo fato. Assim, se um dos corréus interpõe recurso, a decisão desse recurso se 
estende aos demais, SALVO SE FUNDADA EM RAZÕES DE CARÁTER ESTRITAMENTE PESSOAL. Vejamos o 
que diz o art. 580 do CPP: 

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso 
interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter 
exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. 

 

Encerramento das apostas finais 

Muito bem, pessoal. 

Todos nós fizemos a nossa parte: você estudou e nós lhe entregamos o conteúdo mastigadinho para 
detonar nessa prova. 

Tenha fé em você. Lembre-se das horas que dedicou ao estudo. 

Para os criminalistas, nos vemos na SEGUNDA FASE! =) 
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DIREITO PENAL – CRISTIANO RODRIGUES 

Execução das penas privadas de liberdade 

Para começarmos o estudo da execução das penas privativas de liberdade, precisamos saber que, nosso 
ordenamento adotou o sistema progressivo para cumprimento dessas penas privativas de liberdade, pelo 
qual o condenado passará progressivamente por regimes cada vez menos rigorosos de cumprimento de 
pena (fechado, semiaberto e aberto), desde que cumpra certo tempo da pena no regime em que se encontra 
(art. 112 da LEP). 

 

Quanto aos crimes hediondos, após a declaração de inconstitucionalidade do regime integralmente fechado 
pelo STF (HC 82.959/2006), essa modalidade de crimes passou a admitir progressão de regimes, 
independentemente de quando o crime hediondo tenha ocorrido, antes ou depois do habeas corpus. 

 

Cuidado, pois a progressão de regimes em crimes hediondos não é obrigatória, mas apenas permitida, e para 
que ocorra deverá atender aos requisitos normais para a progressão, por exemplo, bom comportamento e 
regular cumprimento da pena pelo condenado; conforme dissemos, mesmo em crimes hediondos praticados 
antes da declaração de inconstitucionalidade poderá haver progressão de regimes. 

Quanto a esse tema, merece destaque a Súmula Vinculante 26 do STF, que inclusive já foi objeto de questão 
em nossa prova, e diz: 

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou 
equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, 
de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os 
requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo 
fundamentado, a realização de exame criminológico. 
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Importante lembrarmos que, os crimes hediondos passaram a ter sua progressão com parâmetros mais 
severos de acordo com a Lei 11.464/2007, quais sejam, 2/5 ou 3/5 da pena (caso seja reincidente), aplicados 
para qualquer crime hediondo praticado após a Lei 11.464/2007, porém esses parâmetros foram todos 
alterados pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) 

Porém, muita atenção pois, crimes hediondos cometidos antes da Lei 11.464/2007 terão sua progressão 
com base na regra geral da LEP, ou seja, com o cumprimento de 1/6 da pena (Súmula 471 do STJ e Súmula 
Vinculante 26 do STF), não incidindo nesses crimes os novos parâmetros previstos pela Lei 13.964/19 
(Pacote Anticrime), sendo que, esse tema já caiu muitas vezes na nossa prova!!! 

Em suma, com a edição da Lei 11.464/2007, o regime de cumprimento de pena para os crimes hediondos 
passou a ser o inicialmente fechado. Porém, foram estabelecidos valores específicos para a progressão, quais 
sejam, de 2/5 para criminosos primários e de 3/5 para os reincidentes  em quaisquer crimes dolosos 
praticados após esta Lei e até a entrada em vigor do pacote anticrime, a partir do que vigorarão seus novos 
parâmetros de progressão de regimes. 

Dentre as mudanças promovidas pelo pacote anticrime, as mais sensíveis foram operadas na lei de execução 
penal no que tange a mudança dos requisitos para a progressão de regime, em seus percentuais e requisitos, 
instituindo-se uma série de novas regras para obtenção do benefício prisional, previstas no Art. 112 da LEP, 
da seguinte forma: 

“Art.112 LEP - A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para 
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência 
à pessoa ou grave ameaça; 

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa 
ou grave ameaça; 

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com 
violência à pessoa ou grave ameaça; 

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa 
ou grave ameaça; 

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou 
equiparado, se for primário; 

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 
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a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado 
o livramento condicional; 

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a 
prática de crime hediondo ou equiparado; 

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou 
equiparado; 

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com 
resultado morte, vedado o livramento condicional. 

Além das mudanças promovidas nos percentuais de cumprimento necessários para a progressão de regime, 
o paragrafo 1º do Art. 112 da LEP passou a prever que, em todos os casos, o apenado só terá direito à 
progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, 
respeitadas as normas que vedam a progressão. 

Também foi alterada a redação do paragrafo 2º do mesmo artigo que passou a exigir que a decisão do juiz 
que determinar a progressão de regime deverá ser sempre motivada e precedida de manifestação do 
Ministério Público e do defensor, e que este procedimento também deverá ser adotado na concessão de 
livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 

Amigos, por fim, não vamos esquecer que foi inserido o parágrafo 5º no Art. 112 da LEP agora prevendo 
expressamente que  não se considera hediondo ou equiparado a hediondo , para os fins deste artigo, o crime 
de tráfico de drogas privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, e ainda criou-se o 
paragrafo 6º, estabelecendo que o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de 
liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em 
que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente, posição esta que já 
vinha sendo adotada, já era até sumulada pelo STJ (sum.534) e, por isso, não foi nenhuma novidade pra 
gente! 

Muita atenção ao próximo ponto galera, por que ele já foi cobrado várias vezes na nossa prova!!! 

 

Fiquem atentos pois este requisito (reparação) só é exigido para progressão de regimes nesta categoria 
específica de crimes, e não se aplica aos demais crimes!!! 
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Os crimes praticados contra a Administração Pública terão sua progressão de regime 
condicionada à reparação do dano ou restituição da coisa (art. 33, § 4º, do CP). 

Não se admite em nosso ordenamento a chamada progressão “per saltum”, por salto ou 
seja, passar direto do regime fechado para o regime aberto, sem passar pelo semiaberto. 
(Súmula 491 do STJ – “É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime 
prisional”), ou seja, sair do regime fechado diretamente para o regime aberto, “pulando”, 
assim, o regime semiaberto (mesmo já tendo cumprido tempo de pena suficiente para 
isso). 

Crimes hediondos admitem qualquer regime inicial de cumprimento de pena, embora a lei 
fale em regime inicialmente fechado.  

Por fim, mais uma peculiaridade quanto a execução das penas é que não se admite a chamada progressão 
per saltum, ou seja, por salto, em que o agente pularia do regime fechado direto para o aberto, sem passar 
pelo regime semiaberto (Súmula 491 do STJ), quando já tivesse cumprido tempo de pena suficiente para 
isso. 

 

Amigos, muito cuidado, tivemos uma outra novidade, anterior ao pacote anticrime, a respeito do nosso 
tema pois, a Lei 13.769/18 alterou o Art. 112 da LEP que, como vimos, estabelece as regras da progressão 
de regime em nosso ordenamento, acrescentando o   §3º ao referido dispositivo para disciplinar de forma 
específica a progressão de regime da mulher gestante, mãe, ou a responsável por crianças ou pessoas com 
deficiência.  

 

Desta forma, os novos requisitos cumulativos para a progressão de regime nestas hipóteses, são: 
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De acordo com a nova previsão legal a fração de pena a ser cumprida pela mulher nestas hipóteses é menor 
do que a regra geral estabelecida no caput do Art. 112 (um sexto da pena) para as demais pessoas, 
entretanto, como vimos acima, foram acrescentados novos requisitos além dos que compõem a regra geral 
do nosso sistema progressivo de pena.  

O § 4º do Art. 112 da LEP – que também foi inserido pela Lei 13.769/18 – estabeleceu que o cometimento 
de novo crime doloso ou falta grave irá gerar “a revogação do benefício previsto no § 3º” gerando regressão 
de regime.  

Importante lembrar que a Lei 13.769/18 também alterou a progressão de regime nos crimes hediondos e 
equiparados, da mesma forma, quando a condenada for gestante, mãe ou responsável por crianças ou 
pessoas com deficiência, alterando assim a redação do Art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/90, algo quentem sendo 
muito criticado pela doutrina em, face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Sendo assim, por enquanto, prevalece que a progressão de regime nestes casos deverá observar as regras 
estabelecidas nos §§ 3º e 4º do Art. 112 da LEP, estabelecendo-se uma progressão de regime menos rigorosa 
também para crimes de natureza hedionda em face destas específicas condições pessoais da condenada. 

 

Livramento condicional 

Vamos falar agora do conhecido livramento condicional (art. 83 e ss. do CP), que consiste na liberação do 
condenado após o cumprimento de parte da pena privativa de liberdade aplicada, preenchidos certos 
pressupostos e observadas certas condições impostas, que não implicam em privação da sua liberdade. 

De acordo com as alterações promovidas pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) fundamentalmente no  
inciso III no artigo 83 do Código Penal, este benefício prisional passou a ser previsto da seguinte forma: 

I – não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa 

II – não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente 

III – ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior

IV – ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento 

V – não ter integrado organização criminosa
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“Art. 83 CP – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa 
de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: 

I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime 
doloso e tiver bons antecedentes; 

II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; 

III – comprovado: 

a) bom comportamento durante a execução da pena; 

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; 

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e 

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; 

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; 

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, 
prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e 
terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. 

Parágrafo único – Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave 
ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de 
condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.” 

Com a nova Lei 13.964/19 o artigo 83 do Código Penal foi modificado, fundamentalmente em seu inciso III, 
e o livramento condicional, que é cabível apenas nos casos de pena privativa de liberdade igual ou superior 
a dois anos, passou a exigir por previsão expressa do Inc. III do Art. 83 do Código Penal, que tenha sido 
comprovado o seu bom comportamento durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos 
últimos 12 (doze) meses de pena, bom desempenho no trabalho atribuído e a aptidão para prover a própria 
subsistência mediante trabalho honesto, sendo que, na verdade, a única novidade é a exigência do requisito 
de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses de pena. 

A Lei 13.964/2019, alterou ainda o artigo 112, inciso VI, alínea “a”, e o inciso VIII, da Lei de Execução Penal, 
e com isso passou a ser vedada a concessão do livramento condicional para os condenados por crime 
hediondos ou equiparados que possuam resultado morte, e introduziu ainda o parágrafo 9º no artigo 2º da 
Lei 12.850/2013 que passou a vedar a concessão do livramento condicional, e também a progressão de 
regimes, para os condenados expressamente em sentença por integrar organização criminosa, ou por crime 
praticado por meio de organização criminosa, se houver elementos que indiquem a manutenção do vínculo 
associativo do agente.  

Importante ressaltar que a vedação da progressão de regime para estas hipóteses tem grandes chances de 
ser considerada inconstitucional, por violação do princípio da individualização das penas, como já ocorreu 
com este mesmo tipo de vedação legal nos crimes hediondos. 



 

 

   
392 
509 

 Podemos ainda destacar que o Livramento não é regime de cumprimento de pena, mas, sim, um benefício 
concedido para o condenado que tiver bom comportamento e, principalmente, tiver cumprido certo tempo 
de pena, e isto ocorrerá da seguinte forma:  

a) 1/3 da pena, se for primário (não reincidente – independentemente de ter bons ou maus antecedentes 
– STJ/STF); 

b) 1/2 da pena, se for reincidente;  

c) 2/3 da pena, se o crime for hediondo. (Sem resultado morte) 

 

O reincidente específico em crimes hediondos e equiparados (hediondo + hediondo) não 
terá direito a livramento condicional. 

Importante lembrar ainda que, tanto a progressão de regime quanto o livramento condicional terão seus 
parâmetros incidindo no valor total da condenação, mesmo que este seja superior ao limite máximo de 40 
anos (alteração do pacote anticrime) de cumprimento de pena admitido em nosso ordenamento (Súm. 715 
STF) !!! 

 

Só pra não esquecermos, quando se tratar de uma medida de segurança, que é sanção imposta ao 
inimputável, e que não tem característica de pena, embora a lei preveja que o prazo máximo da medida é 
indeterminado, e que ela dura enquanto permanecer a periculosidade do agente, o STF e o STJ (Sum. 527 
STJ), entendem que o prazo máximo de duração da medida segurança será equivalente a pena máxima 
abstratamente prevista na Lei, para o Tipo Penal praticado pelo inimputável. 

Requisitos para o livramento condicional 

Podemos resumir os requisitos objetivos para concessão do livramento da seguinte forma:  

a) Que a pena privativa de liberdade aplicada seja igual ou superior a 2 anos (art. 83 do CP). 

b) Cumprimento de parte da pena: 



 

 

   
393 
509 

 1/3 se o réu não é reincidente em crime doloso e possui bons antecedentes (art. 83, I, do CP); 
 1/2 se o réu é reincidente em crimes dolosos (art. 83, II, do CP); 
 2/3 para crimes hediondos e equiparados (SEM RESULTADO MORTE - vedado pelo (pacote 

anticrime), desde que não seja reincidente nessas espécies de crime (art. 83 do CP); 

c) Reparação do dano se for possível (art. 83, IV, do CP). 

Porém, para se conceder um livramento condicional é preciso que sejam preenchidos também os seguintes 
requisitos subjetivos (art. 83, III, do CP): 

 a) bom comportamento durante a execução da pena; 
 b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; 
 c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e 
 d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;Que o agente possua bom 

comportamento durante a execução da pena. 

 

Se o crime doloso foi praticado mediante violência ou grave ameaça, é requisito específico que o juiz 
considere que condenado provavelmente não voltará a delinquir dessa forma (art. 83, parágrafo único, do 
CP). 

Após a alteração do art. 112 da LEP e da não exigência do exame criminológico para progressão de regime, 
esse requisito se tornou absurdo e inaplicável (STF). 

Considerações Finais 

Muito bem, galera, fechamos nosso estudo de alguns dos principais temas de DIREITO PENAL, aqui na nossa 
SEMANA ESPECIAL OAB - XXXV EXAME, abordando diversos assuntos de grande relevância para nossa prova 
de 1ª Fase do Exame de Ordem !!! 

Tratamos de temas que fazem parte do nosso CURSO COMPLETO para a PROVA DE 1ª FASE OAB aqui no 
ESTRATÉGIA OAB, todos eles de grande relevância e alto índice de cobrança nas provas anteriores, e tenho 
certeza que VOCÊS estão bem mais seguros e prontos para seguir com FORÇA TOTAL nessa caminhada rumo 
a APROVAÇÃO no EXAME DE ORDEM !!!! 

CONTEM COMIGO!!!  

Espero vocês no nosso curso completo de 2ª FASE PENAL aqui no ESTRATÉGIA !!! 

Forte abraço e até lá!!!   
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DIREITO TRIBUTÁRIO – RODRIGO MARTINS 

Olá, pessoal!  
Continuamos na reta final da tua preparação para a prova da OAB.  
Por isso escolhemos focar, neste momento, outros pontos de maior incidência em nossa matéria.  
Bons estudos e uma excelente prova a todos!  
Um abraço do 
Prof.ª Rodrigo Martins.  

SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA 

Se o sujeito ativo da relação jurídico-tributária é a pessoa natural ou jurídica obrigada ao cumprimento da 
obrigação tributária. O polo passivo de uma obrigação tributária poderá ser ocupado, pois, (i) por uma única 
pessoa ou (ii) por várias, em regime de solidariedade passiva (codevedores solidários).  

Solidariedade tributária 

De acordo com o art. 124 do CTN: 

CTN: Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. 

Os efeitos da solidariedade tributária estão previstos, por sua vez, no artigo 125 do CTN:  

CTN: Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da 
solidariedade: 

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; 

II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada 
pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo 
saldo; 

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou 
prejudica aos demais. 

Queremos destacar o inciso II, segundo qual, acaso dada uma isenção (dispensa legal de tributo devido, 
como veremos adiante) ou remissão (dispensa legal de multa devida, como também veremos adiante) de 
crédito tributário, os efeitos dessa isenção ou remissão exonerarão todos os demais obrigados (devedores 
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solidários), exceto se outorgada (dada) pessoalmente a um deles (portanto, salvo se for um benefício 
subjetivo), subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo da dívida não alcançada 
pela isenção ou pela remissão (atenção a essa hipótese, tendo em vista a frequência com que é cobrada 
pelo examinador da OAB/FGV).  

Sujeito passivo da obrigação tributária principal 

Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa a quem a lei atribui a obrigação de pagar um 
tributo ou penalidade pecuniária (art. 113, § 1º, do CTN), ou seja, é a pessoa que tem a obrigação de dar 
dinheiro ao Estado (em sentido amplo) a título de tributo ou multa. O sujeito passivo da obrigação tributária 
principal pode ser classificado, por sua vez, em (i) contribuinte e (ii) responsável tributário, conforme dispõe 
o art. 121 do CTN. 

Contribuinte 

De acordo com o inciso I do Parágrafo Único do art. 121 do CTN, contribuinte é aquele que tem relação 
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária. Dito de outro 
modo, contribuinte é quem realiza o fato gerador da obrigação tributária. 

Responsável tributário 

De acordo com o inciso II do Parágrafo Único do art. 121 do CTN, responsável tributário é aquele que, sem 
revestir a condição de contribuinte, seja obrigado ao cumprimento da obrigação por força de uma lei. Dito 
de outro modo, o responsável tributário é uma pessoa que NÃO REALIZOU o fato gerador da obrigação 
tributária, isto é, não realizou o verbo e o complemento que caracteriza o tributo, mas que, mesmo assim, 
foi eleita pelo legislador para cumprir a obrigação tributária relativa a um fato gerador praticado por outra 
pessoa. Com base nas disposições do referido codex a doutrina classifica a responsabilidade tributária em 
dois grandes grupos:  

 Responsabilidade tributária por substituição, também chamada de responsabilidade originária; e 
 Responsabilidade tributária por transferência, também chamada de responsabilidade derivada; e 

Responsabilidade tributária por substituição 

A responsabilidade tributária por substituição encontra fundamento geral no art. 128 do CTN: 

CTN: Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo 
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato 
gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou 
atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida 
obrigação. 

Pois bem. Há 3 (três) diferentes espécies de responsabilidade tributária por substituição:  



 

 

   
396 
509 

 Substituição tributária regressiva ou "para trás" (diferimento);  
 Substituição tributária progressiva ou "para frente"; e  
 Substituição tributária convencional ou concomitante.  

A substituição tributária regressiva ou “para trás” é caracterizada pela seguinte situação: a posição do 
responsável tributário (substituto) na cadeia econômica é posterior à posição do contribuinte (substituído), 
estaremos diante de uma responsabilidade tributária regressiva ou para trás.  

Nesse tipo de substituição, diferentemente da substituição regressiva ou “para trás” que vimos acima, 
haverá uma antecipação do recolhimento de um tributo cujo fato gerador ocorrerá em um momento 
posterior do ciclo ou cadeia econômica. 

Na substituição tributária convencional ou concomitante não há uma cadeia econômica para frente ou para 
trás. Por isso a substituição tributária convencional ou concomitante ocorre no momento e entre as pessoas 
que participaram de um único ato (que é o fato gerador do tributo).    

Responsabilidade tributária por transferência 

Na responsabilidade tributária por transferência ocorre da seguinte forma: num primeiro momento, quando 
da ocorrência do fato gerador do tributo, o sujeito passivo da relação é o contribuinte (isto é, o polo passivo 
da obrigação é ocupado por aquele que praticou o fato gerador, de modo que a obrigação tributária "nasce" 
para a pessoa do próprio contribuinte e não para a pessoa de um responsável). Apenas posteriormente, em 
razão de algum acontecimento previsto na norma tributária atributiva de responsabilidade (que 
estudaremos a partir de agora), é que alguém passa a ser responsável pelo pagamento do tributo, ou seja, 
que a responsabilidade "se transfere" a outra pessoa (por isso, responsabilidade por transferência).  

Vejamos as diferentes hipóteses de responsabilidade tributária por transferência: 

Sucessão na aquisição de bem imóvel  

Essa forma de responsabilidade tributária está prevista no art. 130 do CTN: 

CTN: Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas 
pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, 
subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova 
de sua quitação. 

De acordo com o dispositivo em questão, somente pode ser transferida a responsabilidade pelos seguintes 
tributos: 

 Impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis: assim, 
de acordo com o CTN, dos impostos previstos na CF/88, somente o IPTU e o ITR; 

 Taxas pela prestação de serviços públicos referentes a tais bens: como, por exemplo, a taxa pelo 
recolhimento de lixo do imóvel (lixo domiciliar), taxa pela limpeza da rua defronte ao imóvel etc.;  
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 Contribuição de melhoria: é aquele tributo cobrado pelo acontecimento de uma valorização 
imobiliária decorrente de uma obra pública.  

 Multas por descumprimento à legislação tributária que disciplina os tributos acima especificados 
(essa hipótese não está explícita no texto, estando, assim, implícita). 

Pois bem. O caput do art. 130 do CTN prescreve a regra, mas essa regra tem uma exceção constante no 
parágrafo único do artigo 130 em questão:  

CTN: Art. 130 (...) 

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o 
respectivo preço. 

Dessa forma, acaso o imóvel seja adquirido mediante arrematação em hasta pública (leilão público, como 
aqueles realizados pelo Poder Judiciário após penhorar um imóvel etc.), o arrematante não será 
responsabilizado por aqueles débitos tributários, acaso existentes.  

Atenção: nesse caso a sub-rogação ocorrerá sobre o respectivo preço da arrematação, ou 
seja, os débitos serão quitados com o valor pago por meio do lance dado.  

Sucessão na aquisição ou remição de bem móvel 

A transferência da responsabilidade tributária na sucessão de bens móveis é tratada em outro dispositivo 
do CTN, precisamente no inciso I do art. 131, que prescreve o seguinte:  

CTN: Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; 

(...). 

Sucessão da pessoa física na partilha ou adjudicação 

O mesmo artigo 131 prescreve, no seu inciso II, que também são responsáveis por transferência:  

CTN: Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 

(...) 

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus 
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do 
quinhão do legado ou da meação; 

(...). 

Atenção: a transferência da sujeição passiva tributária para o sucessor a qualquer título 
e/ou ao cônjuge meeiro prevista no inciso II do art. 131 em questão (na partilha ou 
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adjudicação) é aplicada para tributos que incidem sobre bens móveis, imóveis ou sobre 
qualquer outra materialidade, como, por exemplo, o IPTU, o IPVA, o IR etc. 

Sucessão na fusão, transformação, incorporação ou cisão de pessoa 
jurídica 

Essa forma de responsabilidade tributária por transferência (em razão de sucessão) está prevista no art. 
132 do CTN, que prescreve o seguinte: 

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

Atenção: apesar de o art. 132 do CTN não mencionar expressamente a "cisão", a doutrina 
e a jurisprudência do STJ entendem que a responsabilidade tributária em questão é 
também aplicável na hipótese de cisão.  

Pois bem. Essa responsabilidade alcança os tributos ou também as multas tributárias? Se alcançar as multas, 
somente as moratórias ou também as punitivas?  

De acordo com a Súmula nº 554 do STJ:   

Súmula 554: Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora 
abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias 
ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. 

Portanto, de acordo com a jurisprudência pacificada, todas as dívidas tributárias de 
valores (tributos, multas moratórias e multas punitivas) são transferidas para a 
responsabilidade da sucessora em caso de fusão, cisão, transformação ou incorporação.  

Sucessão na aquisição de estabelecimento ou fundo de comércio 

Essa responsabilidade tributária está prevista no art. 133 do CTN, que prescreve o seguinte:    

CTN: Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por 
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou 
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob 
firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento 
adquirido, devidos até a data do ato: 

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; 

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 
seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de 
comércio, indústria ou profissão. 
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Pois bem. Aspecto importantíssimo para fins de Exame de Ordem - posto que sempre exigido - se refere à 
extensão dessa responsabilidade, tal qual disciplinada pelos incisos do art. 133 em estudo: 

 O inciso I prescreve que a responsabilidade será integral do adquirente acaso o alienante cesse a 
exploração do comércio, indústria ou atividade. Entende-se que integral corresponde à 
responsabilidade “exclusiva” do sucessor (como no direito nada é unânime, existe entendimento 
doutrinário de que nessa hipótese haverá solidariedade entre o alienante e o adquirente, mas, para 
fins de Exame de Ordem, temos que a responsabilidade em questão é integral ou exclusiva do 
adquirente). 

 O inciso II prescreve, por sua vez, que a responsabilidade do adquirente será subsidiária em relação 
ao alienante se este – o alienante – prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar 
da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou 
profissão (isto é, primeiro cobra-se do alienante, e acaso ele não pague, só aí cobra-se, então, do 
adquirente). 

Atenção: como o inciso II do art. 133 do CTN prescreve que a responsabilidade do 
adquirente é “subsidiária”, então quer dizer que há benefício de ordem, isto é, reitera-
se, primeiro cobra-se do alienante e acaso ele não pague pode-se cobrar do adquirente. 

Pois bem. Aquela decisão acima comentada, consolidada na Súmula nº 554 do STJ, de que a responsabilidade 
da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou 
punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão, é integralmente aplicável à 
responsabilidade tributária prevista no art. 133 do CTN em estudo.  

Responsabilidade nos casos de impossibilidade de exigência do 
cumprimento da obrigação principal do contribuinte 

Essa hipótese de responsabilidade por transferência está prevista no art. 134 da seguinte forma:  

CTN: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação 
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que 
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: 

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; 

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; 

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; 

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre 
os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;  

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de 
caráter moratório. 
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De acordo com o dispositivo legal em questão, essa forma de responsabilidade é vinculada a 3 condições: 

 1ª) Que o terceiro a ser responsabilizado (pessoas indicadas nos incisos) tenha participado do ato 
que configure o fato gerador do tributo;  

 2ª) Que esse terceiro tenha agido de forma culposa, seja na ação ou na omissão (ação ou omissão 
culposas); e  

 3º) Que não seja possível exigir o cumprimento da obrigação do próprio contribuinte.  

Responsabilidade do administrador de pessoa jurídica 

A transferência da responsabilidade tributária para o administrador da pessoa jurídica está prevista no 
inciso III do art. 135, nos seguintes termos:   

CTN: Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

Atenção: o dispositivo legal em questão fixa a transferência da responsabilidade 
tributária para os (i) diretores, (ii) gerentes ou (iii) representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado, ou seja, para os administradores. O dispositivo legal em questão não fixa, 
portanto, e isso é fundamental, a responsabilidade tributária do sócio PELA SUA SIMPLES 
CONDIÇÃO DE SÓCIO! Isso é muito importante! Para que um sócio seja responsabilizado 
nos termos do inciso III do art. 135 em questão, ele – o sócio – precisa ser diretor, gerente 
ou representante da pessoa jurídica, isto é, precisa ser sócio-diretor, sócio-gerente ou 
sócio-representante. SE FOR SOMENTE E TÃO SOMENTE SÓCIO SEM SER DIRETOR, 
GERENTE OU REPRESENTANTE, NÃO PODERÁ, ABSOLUTAMENTE, TER PARA SI 
TRANSFERIDA A RESPONSABILIDADE! 

Ao longo dos anos houve uma grande produção jurisprudencial acerca da responsabilidade tributária em 
questão, que resultou na elaboração de 2 súmulas.  

Uma das questões enfrentadas pelo STJ refere-se ao inadimplemento: o mero inadimplemento da dívida 
tributária por falta de condições financeiras (o que pode levar e não raras vezes leva a pessoa jurídica à 
falência) NÃO É considerado “infração à lei” para fins de aplicação dessa responsabilidade tributária: 

Súmula 430 do STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade 
solidária do sócio-gerente. 

Outra questão enfrentada pelo STJ se refere ao encerramento irregular da pessoa jurídica, que enseja a 
responsabilização tributária do administrador que o era no momento do encerramento irregular, conforme 
entendimento foi fixado na Súmula 435:  
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Súmula 435 do STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem 
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 

Responsabilidade pessoal do agente 

Essa forma de responsabilidade é prevista no art. 137 do CTN: 

CTN: Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: 

I – quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando 
praticadas no exercício regular 

de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem 
expressa emitida por quem de direito; 

II – quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar; 

III – quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico: 

a) das pessoas referidas no art. 134, contra aquelas por quem respondem; 

b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou 
empregadores; 

c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra 
estas.  

Em regra, as punições por infração à legislação tributária recaem sobre o próprio sujeito passivo da obrigação 
tributária. Nesse sentido, se uma pessoa jurídica (na condição de sujeito passivo) cometer uma infração 
tributária, a multa será aplicada contra ela, e não em face de uma pessoa física. 

No entanto, o artigo 137 em questão traz uma exceção a essa regra geral, ao determinar a punição do agente 
que praticou o ato infracional, e não a pessoa jurídica contribuinte. Assim, nas hipóteses previstas nos incisos 
do art. 137, a responsabilidade passará exclusivamente para a pessoa do infrator, excluindo-se a 
responsabilidade da pessoa jurídica (devedora originária da cobrança).  

Exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea da infração 

A responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente (art. 136 do CTN). Ocorre que 
o art. 138 do CTN prescreve uma “premiação” para aquela pessoa que, tendo cometido uma infração à 
legislação tributária, decida por se autodenunciar. Vejamos:    

CTN: Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, 
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do 
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do 
tributo dependa de apuração. 

Este artigo veicula o que o direito tributário denomina denúncia espontânea. 
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Dessa forma, acaso o contribuinte infrator decida por autodenunciar a sua infração, como prêmio à sua 
iniciativa poderá recolher o tributo devido (que havia deixado de recolher), acrescido de juros e correção 
monetária, sem a incidência das multas (punitiva e/ou moratória).  

Atenção: o benefício da denúncia espontânea é incompatível com o parcelamento do 
tributo. Se o contribuinte se “autodenunciar”, só terá os benefícios da “autodenúncia”, 
consistente na exclusão das multas, se efetuar o pagamento imediato e integral do 
quantum devido, acrescido de juros e correção monetária. Não há como se 
“autodenunciar” para fins de parcelar a dívida.  

O instituto da denúncia espontânea também é incompatível com o lançamento por homologação, quando 
regularmente declarado pelo contribuinte, mas, pago, porém, em atraso. Nesse sentido é o entendimento 
do STJ, fixado na Súmula 360:  

Súmula 360 do STJ: O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos 
a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.  

O Parágrafo Único do art. 138 do CTN em questão prescreve, atenção, que a “autodenúncia” só será efetiva 
se ocorrer antes do início de qualquer procedimento de fiscalização:   

CTN: Art. 138 (...) 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a 
infração. 

Se apresentada após o recebimento de uma Ordem de Ação Fiscal (documento que dá início formal à uma 
fiscalização tributária) ou de qualquer outra intimação do Fisco, o infrator não poderá receber a premiação 
prevista no caput do art. 138 do CTN, pois nesse caso a sua “autodenúncia” não terá sido espontânea. 

Bons estudos de reta final e muito sucesso na prova,  
        

Um forte abraço do  
Prof.º Rodrigo Martins.  

       @professorrodrigomartins 

DIREITO CIVIL – PAULO SOUSA 

Solidariedade 

ATENÇÃO! As obrigações solidárias correspondem à principal exceção à presunção de que a obrigação é 
conjunta. Por isso, a solidariedade, seja ativa, seja passiva, nunca pode ser presumida, depende da 
vontade ou da Lei, segundo o art. 265 do CC/2002. 
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Pela comunhão de interesses de credores e devedores, estes são vistos como um só: qualquer dos 
credores, individualmente, pode exigir a integralidade da obrigação; e qualquer dos devedores pode ser 
compelido a cumprir com a obrigação inteira, na dicção do art. 264 do CC/2002.  

De qualquer forma, a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos cocredores ou codevedores, 
e condicional, ou a prazo, ou pagável em lugar diferente, para o outro, sem problemas, como estatui o art. 
266.  

Como eu disse, as obrigações solidárias correspondem à principal exceção à presunção da obrigação 
conjunta. No entanto, ela precisa sempre de previsão específica: 

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 

 

 

Bem didaticamente, podemos analisar tais obrigações partindo-se do polo ativo e do polo passivo e a partir 
de duas relações, uma interna e outra externa.  

I. Solidariedade Ativa 

Dividamos a solidariedade ativa, igualmente, em dois núcleos, numa perspectiva externa e numa perspectiva 
interna. Na perspectiva externa, vamos analisar a relação do devedor com os credores solidários, para, 
depois, na perspectiva interna, analisar a relação do credor que recebe a prestação com os demais credores. 

a. Perspectiva Externa 

Aqui, vale repetir, analisaremos a perspectiva externa, ou seja, a relação do devedor com os cocredores. Não 
importa, portanto, a relação dos credores entre si, seja porque apenas um deles recebeu os valores 
integralmente, seja porque remitiu a dívida. 
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Quando diante de uma pluralidade de credores com a unidade de interesses e o efeito de que cada um 
deles, individualmente, pode exigir o cumprimento da integralidade da prestação, ocorre a solidariedade 
ativa, segundo o art. 267 do CC/2002. Dessa forma, o pagamento feito a um dos credores solidários extingue 
a dívida até o montante do que foi pago, consoante a regra estabelecida pelo art. 269. Mesmo que a 
obrigação tenha se transmutado em perdas e danos, subsiste a solidariedade, na forma do art. 271 do 
CC/2002. 

 

Ante a solidariedade ativa, o devedor pode pagar a qualquer um dos credores, à sua escolha, livremente, 
segundo o art. 268 do CC/2002. Pode, por exemplo, inclusive pagar uma parte a uma e outra parte a outro 
credor. Porém, depois de citado para pagar a prestação judicialmente, o devedor somente poderá pagar 
ao credor que o demandou, nos termos do art. 268. E se o devedor pagar a um dos cocredores, depois de 
citado por outro deles? Vigora a máxima, “quem paga mal, paga duas vezes”, sendo que o devedor deverá, 
depois de efetivar o pagamento correto, cobrar do cocredor que recebeu indevidamente. 

Se um credor falecer, seus herdeiros só poderão exigir sua quota-parte, exceto no caso de obrigação 
indivisível, conforme regra do art. 270 do CC/2002. Isso, de alguma maneira “quebra” a solidariedade, tal 
qual ocorria na solidariedade passiva 

Tal qual na solidariedade passiva, o devedor não pode opor exceção aos demais credores quando só a tem 
em relação a algum deles, como, por exemplo, quando tiver compensação por ter uma dívida com um desses 
credores, na forma do art. 273. 

b. Perspectiva Interna 
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Aqui, o devedor já está liberado, seja porque adimpliu integralmente, da maneira que se esperava, 
satisfazendo os interesses dos credores, seja porque teve sua dívida remitida, não importa. Necessário é 
analisar as relações entre os cocredores, portanto, de modo que o eventual credor que recebeu ou que 
remitiu deve prestar contas aos demais. 

 

 

O credor que vier a receber fica obrigado a prestar aos demais cocredores a quota proporcional que lhes 
cabe, na regra do art. 272 do CC/2002. Por isso, o credor que tiver remitido a dívida ou recebido o 
pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba. 

A remissão pode ser parcial ou total. O cocredor pode perdoar o devedor apenas quanto à cota-parte que 
cabe, pelo que a dívida se extingue apenas em relação a ele. Pode remitir dívida em valor superior à sua 
cota, mas ainda não extinguindo a dívida toda; nesse caso, responde o credor remitente aos demais 
cocredores, no valor que ultrapassar a cota ideal daquele. Por fim, pode o credor solidário remitir a dívida 
integralmente, pelo que o devedor é completamente liberado e o credor remitente responde perante os 
demais. 

Na hipótese de julgamento de uma demanda envolvendo um dos credores, secundum eventum litis 
(segundo o que ocorre na lide), aproveita a todos os demais cocredores a decisão em julgamento 
favorável. 

Contrariamente, o julgamento desfavorável prejudica apenas o credor que demandou, consoante 
estabelecido no art. 274, pelo que a coisa julgada não lhe é estendida. 
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ATO FINAL - REVISÃO DE VÉSPERA - DIA 02/07 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Aposta 01 - Honorários de Sucumbência 

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

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

a) zelo profissional;  

b) lugar da prestação dos serviços;  

c) natureza e importância da causa; e  

d) trabalho realizado e tempo deAposta do. 

 A verba honorária é alimentar com preferência creditória. 

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

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

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

c) nas ações de reconvenção. 

Aposta 02 - Intervenção de Terceiros 

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

 A intervenção de terceiros pode acontecer de três formas -  

a) iniciativa própria de instaurar o processo;  

b) intervenção provocada por convocação do juiz; e 

c) iniciativa própria em processo já instaurado entre outras pessoas. 
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 O CPC/2015 não prevê mais a nomeação à autoria.  

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

 Tipos de intervenção de terceiros -  

a) assistência;  

b) denunciação da lide;  

c) chamamento ao processo;  

d) amicus curiae; e 

e) desconsideração da personalidade juríAposta . 

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

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

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

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

a) ao alienante, quando puder responder por evicção; e 

b) ao obrigado, por lei ou contrato, a indenizar uma das partes. Exemplo típico - seguradora.  

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

a) o fiador convoca o afiançado; 

b) um fiador convoca outros fiadores; e 

c) um devedor solidário convoca os outros.   

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

 O amicus curiae é terceiro especializado que pode fornecer elementos para o julgamento da demanda 
quando for discutido tema importante e de relevância social. O amicus pode intervir por conta própria ou 
ser convidado.  
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Aposta 03 - Negócio Jurídico Processual e Calendário 
Procedimental 

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

 Só cabe quando o direito discutido admitir autocomposição.  

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

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

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

Aposta 04 - Espécies de Tutela Provisória 

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

a) cognição aprofundada; 

b) definitividade; e 

c) pode transitar em julgado.   

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

a) cognição sumária; 

b) precária; e 

c) não transita em julgado, mas pode estabilizar.   

 A tutela provisória pode ser -   

a) de urgência, cautelar ou antecipada; ou 

b) de evidência.  

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

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

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

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

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

a) a sentença for desfavorável; 

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

c) se cessar a eficácia da medida; ou 

d) se o juiz acolher prescrição ou decadência.  

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

 A tutela de urgência antecipada incidental não estabiliza.    

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

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

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

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

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

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

Aposta 05 - Admissibilidade da Ação 

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

a) indeferir a petição inicial; 
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b) julgar o pedido liminarmente improcedente; ou 

c) dar seguimento à ação. 

 O indeferimento ocorre quando: 

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

b) houver manifesta ilegitimidade (ative ou passiva);  

c) faltar interesse processual; ou 

d) a parte que atuar em causa própria não mantiver endereço atualizado e não inAposta r o endereço 
no prazo assinado pelo juiz.   

 Se o vício da inicial for sanável, o juiz deve conceder prazo de 15 dias para correção antes de indeferir. Se 
a parte complementar a inicial, o juiz deve analisar novamente. Se não complementar, a inicial pode ser 
indeferida.  

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

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

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

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

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

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

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

e) a pretensão tiver sofrido prescrição ou decadência.  

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

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

 Se não for caso de indeferimento ou improcedência liminar, o juiz deve determinar a citação do réu para 
comparecer à audiência de conciliação e mediação.   
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Aposta 06 - Audiência de Conciliação e de Mediação 

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

 O autor deve inAposta r se pretende conciliar. Em caso de silêncio, presume-se a intenção de conciliar.   

 A parte ré é citada para comparecer à audiência de conciliação. O réu pode peticionar nos autos se 
pretende ou não conciliar. Essa petição deve ser protocolada com antecedência de 10 dias.    

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

a) ambas as partes rejeitarem a audiência; ou 

b) o direito controvertido não admitir autocomposição.  

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

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

Aposta 07 - Contestação, Reconvenção e Revelia 

 A resposta típica do réu é a contestação.  

 A contestação observa dois princípios - eventualidade e impugnação específica -  

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

- direito ou fato superveniente; 

- matéria cognoscível de ofício; 

- quando a lei permitir alegação posterior. 

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

- fatos que não podem ser confessados; 

- petição inicial desacompanhada de documento exigido por lei; 

- a defesa, no seu conjunto, contraditar a alegação; 
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- defesa realizada por defensor público, advogado dativo ou curador especial (admite defesa 
genérica). 

 Questões preliminares que devem ser alegadas na contestação -  

a) inexistência ou nulidade da citação; 

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

c) incorreção do valor da causa; 

d) inépcia; 

e) perempção; 

f) litispendência; 

g) coisa julgada; 

h) conexão; 

i) irregularidade da representação da parte incapaz; 

j) convenção de arbitragem; 

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

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

m) concessão indevida da gratuidade de justiça. 

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

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

 O pedido da reconvenção deve -  

a) ser conexo com a ação principal; ou 

b) ter o mesmo fundamento da defesa. 

 Se o réu não apresentar defesa, ocorre a revelia. 

  Efeitos da revelia -  
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a) presunção de veracidade das alegações do autor;  

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

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

d) possibilidade de julgamento antecipado. 

 Não se aplica a revelia se -  

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

b) o direito discutido for indisponível; 

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

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

Aposta 08 - Distribuição do Ônus da Prova 

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

 Na distribuição estática, aplicam-se as seguintes regras -  

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

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

 A distribuição dinâmica pode ocorrer quando -  

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

b) as partes convencionam sobre a redistribuição; ou 

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

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

a) não pode implicar na impossibilidade de provar o fato;  

b) pode ser determinada quando uma parte tiver dificuldade em provar os fatos; ou 

c) a outra parte tiver maior facilidade de acessar a prova.   
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Aposta 09 - Teoria Geral dos Recursos (recurso adesivo e 
preparo) 

Recurso Adesivo 

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

 recurso de apelação; 

 RExt; 

 REsp. 

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

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

Preparo 

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

 São dispensados do preparado -  

- MP; 

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

- autarquias; e 

- beneficiário da gratuidade de Justiça. 

 Consequência em caso de não pagamento ou de insuficiência: 

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



 

 

   
415 
509 

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

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

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

 Independem de Preparo: 

- embargos de declaração; 

- agravo em REsp e RE; 

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

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

cumprimento de sentença execução 

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

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

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

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

15 dias para impugnação ao cumprimento de 
sentença 

15 dias para embargos à execução 

não pagamento - 10% de multa, 10% de honorários 
e penhora 

não pagamento - penhora 

não admite parcelamento admite parcelamento (30% + 6X) 
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impugnação/embargos não tem efeito suspensivo como regra; para a obtenção é necessário o 
requerimento, garantia além de demonstração de urgência. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Aposta 01 - Inelegibilidade por Motivo Funcional 

De acordo com o art. 14, §5º da CRFB/88 -  

o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e 
quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos 
para um único período subsequente.  

Esta é uma hipótese de inelegibilidade por motivos funcionais. A Constituição Federal veda à reeleição do 
Chefe do Poder Executivo para mais de um período subsequente.  Assim, Presidente, Governador e Prefeito 
apenas possuem a permissão constitucional para cumprirem dois mandatos consecutivos no mesmo cargo.  

E, em relação a cargo diferente do ocupado, o Presidente, Governador ou Prefeito podem se candidatar? A 
Constituição permite desde que respeitado o que determina art. 14, § 6º -  

Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado 
e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis 
meses antes do pleito.  

Temos aqui uma proteção constitucional ao equilíbrio de forças entre os candidatos, por meio da chamada 
regra da desincompatibilização.  

Assim, a desincompatibilização é exigida apenas quando há uma candidatura a um novo cargo. Não é 
necessária a aplicação quando estamos diante da reeleição do Chefe do Poder Executivo. Por exemplo - 
Caso um Governador venha a se candidatar a Senador na eleição seguinte, é exigido que ele renuncie 06 
meses antes das eleições ao cargo de Governador.  

Professor, mas essa regra também deve ser seguida pelos vices?   

Então. A regra para os vices (Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito) é um pouquinho 
diferente, pois é permitido que concorram normalmente a outros cargos, preservando seus mandatos, 
desde que nos seis meses anteriores ao pleito não tenham sucedido ou substituído o titular. 
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Aposta 02 - Estado de Defesa x Estado de Sítio 

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

 

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

 

 

Es
ta

do
 D

e 
De

fe
sa

Finalidade

Preservar Ou Prontamente 
Restabelecer, Em Locais Restritos E 
Determinados, A Ordem Pública Ou 

A Paz Social 

Ameaçadas Por Grave E Iminente 
Instabilidade Institucional Ou

Atingidas Por Calamidades De Grandes 
Proporções Na Natureza

Requisitos 
Formais

Decreto Do Presidente Da República

Ouvir O Conselho Da República E O Conselho De Defesa Nacional

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

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

Es
ta

do
 d

e 
Sí

tio

Causas

Comoção Grave De Repercussão Nacional

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

Declaração De Estado De Guerra Ou Resposta A Agressão Armada Estrangeira

Requisitos 
Formais

Autorização Do Congresso Nacional

Decreto Do Presidente Da República, Indicando Sua Duração

Ouvir O Conselho Da República E O Conselho De Defesa Nacional
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Aposta 03 - Competências da União 

No art. 21 estão as chamadas competências exclusivas da União. São competências de natureza 
administrativa ou material, isto é, estão relacionadas à prestação (execução) de serviços públicos pela 
União. São indelegáveis - mesmo diante da omissão da União, não podem os demais entes federados nessas 
matérias. 

No art. 22 estão as chamadas competências privativas da União. São competências legislativas, isto é, estão 
relacionadas à edição de normas pela União. E são também competências delegáveis. 

Temos, a seguir, um dos dispositivos mais importantes: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

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

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

 

Aposta 04 - Emendas Constitucionais 

Conforme sabemos, o nosso ordenamento jurídico possui um processo de reforma da Carta Magna mais 
dificultoso do que as demais normas e, por isso, ela é classificada como rígida. Tal reforma ocorre por meio 

C CIVIL

A AGRÁRIO

P PENAL

A AERONÁUTICO

C COMERCIAL

E ELEITORAL

T TRABALHO

E ESPACIAL

PM PROCESSUAL E MARÍTIMO
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da denominada emenda constitucional que possui as fases do seu procedimento legislativo descritas no art. 
60 da CRFB/88. 

Iniciativa  

O caput do art. 60 e seus incisos determinam quem são os legitimados para propor emendas. 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

II - do Presidente da República; 

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 

 Discussão e votação  

Esses dois momentos ocorrem em cada uma das Casas do Congresso Nacional, em dois turnos. Além dessa 
regra, o texto constitucional estabelece que a proposta para ser aprovada precisa obter, em ambos os 
turnos, 3/5 dos votos dos membros de cada uma das Casas.  

“E se houver rejeição, professor?”  

De acordo com §5º do art. 60 quando a emenda é rejeitada ou prejuAposta da haverá não só o seu 
arquivamento, mas também o impedimento de nova proposta de emenda de mesmo objeto na mesma 
sessão legislativa. Encontramos novamente o princípio da irrepetibilidade, mas como já explicamos 
anteriormente, aqui esse princípio é absoluto (não há exceções).  

 Promulgação  

A sua realização é de competência das Mesas da Câmara e do Senado.  

Aposta 05 - Controle Abstrato de Constitucionalidade 

O controle abstrato de constitucionalidade é aquele que busca examinar a constitucionalidade de uma lei 
em tese. Não há um caso concreto em análise; é a lei, em abstrato, que tem sua constitucionalidade aferida 
pelo Poder Judiciário. No controle abstrato, a constitucionalidade da lei ou ato normativo é arguida na via 
principal, por meio de ação direta.  

No Brasil, o controle abstrato é realizado pelo Supremo Tribunal Federal (tendo como parâmetro a 
Constituição Federal) ou pelos Tribunais de Justiça (tendo como parâmetro as respectivas Constituições 
Estaduais). Em razão disso, diz-se que o controle abstrato é efetuado de modo concentrado. O controle 
abstrato de constitucionalidade face à Constituição Federal é efetuado por meio das seguintes ações, 
propostas perante o STF: 
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Aposta 06 - Desfiliação Partidária 

Recentemente, através da EC nº 111/2021, o instituto da desfiliação partidária foi tratado de forma mais 
minuciosa na nossa Constituição. Inclusive, a emenda ratificou o entendimento do STF: 

Art. 17 (...) § 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e 
os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o 
mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa 
estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins 
de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso 
gratuito ao rádio e à televisão. 

Cuidado, pois a regra acima não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. Ressalto que esse 
já era o entendimento do STF (ADI 5081) e do TSE (Súmula 67). 

"Ah..prof! E quais seriam as hipóteses de justa causa?"  

No campo infraconstitucional, o parágrafo único do art. 22-A da Lei nº 9.096/95 prevê 03 (três) hipóteses 
que são consideradas como justa causa para o desligamento da pessoa do partido político. 

Art. 22-A.  Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, 
do partido pelo qual foi eleito.                  

Parágrafo único.  Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as 
seguintes hipóteses -                   
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I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;                     

II - grave discriminação política pessoal; e                         

III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo 
de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término 
do mandato vigente.                   

O que a EC nº 111/2021 fez foi acrescentar a anuência do partido como uma hipótese de justa causa para a 
desfiliação partidária. Importante destacar que o TSE já entendia que a carta de anuência do partido 
autorizava a desfiliação sem perda do mandato.  

Aposta 07 - Direitos Sociais 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma 
renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de 
transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, 
observada a legislação fiscal e orçamentária. 

Por conta da necessidade da atuação do Estado para a materialização dos direitos sociais previstos no art. 
6º, entende-se que estamos diante de normas constitucionais de eficácia limitada.  

O destaque em nosso estudo vai para o parágrafo único do art. 6º, incluído recentemente através da Emenda 
Constitucional nº 114/2021. Agora, temos expressamente a previsão de um programa de renda mínima para 
atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

Assim, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar. Tal 
medida será garantida pelo poder público através de um programa permanente de transferência de renda.  

Na prática, o Governo Federal instituiu o chamado Programa Auxílio Brasil, criado em substituição ao 
tradicional "Bolsa Família". O programa é executado por meio da integração e da articulação de políticas e 
de ações direcionadas ao fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, que tem como um dos 
objetivos a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema 
pobreza (Art. 203, inciso VI, da Constituição Federal de 1988).  
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DIREITO DO CONSUMIDOR 

Aposta 01 - Âmbito de Aplicação 

• Consumidor é toda pessoa física ou juríAposta  que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final. 

• Em algumas situações justificáveis, se vulnerável o adquirente do produto ou serviço, poderá ser 
dispensado o atributo da destinação final na caracterização do consumidor. 

• É possível falarmos em consumidores por equiparação - pessoas que mesmo não tendo adquirido 
diretamente um produto ou serviço, são protegidas pelo CDC. 
 

Artigo 2º. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do 
evento. 

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as 
pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. 

• Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
• Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive 

as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 
caráter trabalhista. 

• A doutrina definiu que o termo remuneração previsto no dispositivo legal deve ser entendido no 
sentido genérico. Assim, ainda que o serviço seja prestado gratuitamente, mas com o preço embutido 
em outro serviço ou produto, deve este ser considerado para efeitos de incidência do Código de 
Defesa do Consumidor. 

Aposta 02 - Responsabilidade Civil dos Fornecedores - 
Acidente de Consumo 

• CDC prevê a responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto ou serviço e pelo vício do produto 
ou serviço. 

• A responsabilidade pelo fato é decorrência de um acidente de consumo gerado por um defeito no 
produto ou serviço. 

• Já o vício no produto ou serviço não gera um acidente e está ligado à quantidade ou qualidade que 
torna o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina e lhe diminui o valor. 

• O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador irão responder pela 
reparação do acidente de consumo ocorrido com seus produtos independentemente da existência 
de culpa. 
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• Da mesma forma, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, 
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

• Já a responsabilidade dos profissionais liberais - aqueles prestadores de serviço que trabalham de 
forma técnica e pessoal - ocorre de forma subjetiva, com a necessidade de demonstração de culpa. 

• A exceção é a realização de cirurgia plástica meramente embelezadora, onde eventual erro médico 
irá gerar o dever de indenizar de forma objetiva. 

• Ressalte-se que o fornecedor não responderá se provar que não colocou o produto no mercado, que 
embora tenham colocado o produto no mercado ou prestado o serviço, o defeito não existe ou, 
ainda, que a culpa pelo defeito fora exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Aposta 03 - Compras pela Internet 

• O artigo 49 regula o direito de arrependimento previsto quanto às contratações realizadas pelos 
consumidores fora do estabelecimento comercial. Em especial, este dispositivo regula as compras 
feitas à distância, seja através de telefone, internet, ou outro meio telemático. 

• Em até 07 (sete) dias contados da data da assinatura do contrato ou do ato de recebimento do 
produto ou serviço, poderá o consumidor desistir da contratação feita remotamente, recebendo de 
imediato todos os valores eventualmente pagos (produto, embalagem, frete), atualizados 
monetariamente. 

• Este direito não precisa de justificativa para ser exercido, tratando-se de verdadeiro direito 
potestativo do consumidor a desistir da compra, sem a necessidade de provar qualquer motivação. 
 

V EXAME DE ORDEM - FGV 

Quando a contratação ocorre por site da internet, o consumidor pode desistir da compra? 

A) Sim. Quando a compra é feita pela internet, o consumidor pode desistir da compra em até 30 dias depois 
que recebe o produto. 

B) Não. Quando a compra é feita pela internet, o consumidor é obrigado a ficar com o produto, a menos que 
ele apresente vício. Só nessa hipótese o consumidor pode desistir.  

C) Não. O direito de arrependimento só existe para as compras feitas na própria loja, e não pela internet.  

D) Sim. Quando a compra é feita fora do estabelecimento comercial, o consumidor pode desistir do contrato 
no prazo de sete dias, mesmo sem apresentar seus motivos para a desistência.  

Comentários 

Questão simples, rápida e fácil. 

Gabarito, Letra D, conforme expressa disposição do artigo 49, caput, do CDC. 
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Aposta 04 - Bancos de dados e cadastros de consumidores 

• Os bancos de dados e cadastros de consumidores são instrumentos que se destinam à proteção do 
crédito, instituindo-se um cadastro daqueles consumidores inadimplentes. Exemplos destes bancos 
são os organizados por instituições como SERASA e SPC. 

• Acaso o consumidor esteja inadimplente, necessário que ele seja notificado antes de ser feita a 
inscrição no cadastro. Assim, caberá ao órgão mantenedor do cadastro notificar o devedor antes de 
proceder à inscrição do seu nome no banco de dados.  

• STJ, Súmula 359. Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 
devedor antes de proceder à inscrição.  

• STJ, Súmula 404 - É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor 
sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.  

• STJ, Súmula 323 - A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao 
crédito até o prazo máximo de 5 anos, independentemente da prescrição da execução. 

• Se o consumidor for inscrito irregularmente no cadastro de inadimplentes, a princípio caberá 
indenização por danos morais. Contudo, o consumidor que já possuía uma prévia e regular inscrição 
no cadastro de inadimplentes não poderá pleitear danos morais por uma nova inscrição, ainda que 
irregular, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385). 

• Ressalte-se, ainda, a existência de um cadastro positivo de consumidores que, na opinião do STJ, não 
se confunde com banco de dados e cadastros: 
 

Súmula 550 - STJ -  A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de 
risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que 
terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as 
fontes dos dados considerados no respectivo cálculo.  

Aposta 05 - Publicidade Enganosa X Abusiva 

• Publicidade Enganosa é aquela inteira ou parcialmente falsa que seja capaz de induzir o 
consumidor em erro a respeito de quaisquer características do produto ou serviços (natureza, 
qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço, etc.) 

• A publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto 
ou serviço. 

• Publicidade Abusiva é aquela que apresente qualquer tipo de discriminação, incite a violência ou 
explore medo ou superstição. É ainda abusiva a publicidade que se aproveita da pouca experiência 
das crianças, desrespeita valores ambientais ou induza o consumidor a se comportar de forma 
prejudicial à sua saúde ou segurança. 

• Aqui a publicidade não apresenta nenhum elemento inverídico, mas o conteúdo da publicidade 
atenta contra valores da sociedade.  

• Seria abusiva, por exemplo, a publicidade que possui conteúdo racista ou a que explore a capacidade 
de discernimento das crianças, ou, ainda a que possua elementos que incitem ações prejudiciais à 
saúde ou segurança dos consumidores. 
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XX EXAME - REAPLICAÇÃO SALVADOR/BA - FGV 

Florinda, assistindo a um canal de TV fechada, interessou-se por um produto para exercícios físicos. 
Acompanhando a exposição de imagens, sentiu-se atraída pela forma de “pagamento sem juros, podendo 
ser parcelado em até doze vezes”. Ao telefonar para a loja virtual, foi informada de que o parcelamento sem 
juros limitava-se a duas prestações. Além disso, a ligação tarifada foi a única forma de Florinda obter as 
informações a respeito do valor do produto, já que o site da fornecedora limitava-se a inAposta r o que já 
estava no anúncio de TV. Sentindo-se enganada por ter sido obrigada a telefonar pagando a tarifa, bem 
como por ter sido induzida a acreditar que o pagamento poderia ser parcelado em doze vezes sem juros, 
Florinda procurou um advogado. Assinale a opção que apresenta a orientação dada pelo advogado.  

A) Há publicidade enganosa somente em razão da obscuridade quanto ao parcelamento sem juros, não 
havendo abusividade quanto à necessidade de ligação tarifada para obtenção de informação a respeito de 
valor e formas de pagamento.  

B) Não há publicidade enganosa na situação narrada, na medida em que essa deve se dar por conduta ativa 
do fornecedor, não havendo previsão para a modalidade omissiva.  

C) Inexiste publicidade enganosa, na medida em que as informações sobre o produto foram claras. Quanto 
ao preço e à forma de pagamento, essas somente devem ser passadas àqueles que se interessam pelo 
produto.  

D) Há publicidade enganosa por omissão quanto ao preço e à forma de pagamento, que não foram 
fornecidos de forma clara para o consumidor, bem como caracterizou-se abuso a imposição do ônus da 
ligação tarifada à consumidora que buscava obter tais informações. 

Comentários 

Gabarito, Letra D. Além de ser enganosa a publicidade por omissão, nos termos do artigo 37, parágrafos 1o 
e 3o, do CDC, há ainda uma irregularidade na conduta do fornecedor que agride o artigo 33, parágrafo único 
do CDC: 

Art. 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e 
endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Parágrafo 
único.  É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao 
consumidor que a origina. 

FILOSOFIA DO DIREITO 

Aposta 01 - Conceitos Fundamentais 

O estudo do direito pode ser direito pode ser dividido em dois grandes approaches - (a) Dogmático - pauta-
se nos dogmas (direito posto), sem questioná-los. Busca-se a solução prática do problema no sistema 
normativo; (b) zetético - problematiza as próprias normas, questionando-as. A filosofia do direito liga-se ao 
segundo. 

Direito - Deriva do latim directum (de + rectum). Transparece a ideia de linha reta (aquilo que é correto). 
Jurídico deriva do latim juridicus (traduz a ideia de vínculo entre pessoas). 
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O direito pode ainda ser visto em seus mais diversos SIGNIFICADOS: 

 Direito como justo = o justo é o valor fundamental perseguido pelo direito. 

 Direito como norma agendi = a norma de agir (de conduta). Confunde-se com o direito objetivo. 

 Direito como facultas agendi = faculdade de agir - possibilidade de efetivo exercício do direito por parte 
do sujeito. 

 Direito como ciência = a ciência juríAposta  (dimensão dogmática do direito) estuda os ordenamentos 
jurídicos. 

 Direito como fato social = aborda o direito do ponto de vista sociológico, analisando-o como estrutura 
social. 

Nem sempre é fácil distinguir o direito de outras regulações do comportamento. Mas uma questão 
fundamental é diferenciá-lo, ao menos tecnicamente, da MORAL — conjunto de princípios gerais de conduta 
implementados pela livre vontade do homem. Pois bem. Direito é regra externa (heteronomia), imposto por 
coerção externa (com ameaça de sanção) e que tem por objeto relações (bilateralidade); Moral é regra 
interna (autonomia), com conduta realizada sem esperar resultados (espontânea) e que se cumpre pela boa 
vontade, recaindo sobre ações individuais (unilateral).  

ORDENAMENTO JURÍDICO 

O direito é uma tecnologia de resolução de conflitos, a qual se articula em torno da teoria do 
ORDENAMENTO ou SISTEMA jurídico - complexo unitário de fontes formais do direito, normativas (regras 
e princípios) e não normativas (definições e critérios classificatórios), que guardam relação entre si 
(estrutura com caráter lógico-formal), mediante a solução de conflitos internos (exemplo - hierarquia entre 
normas).  

Conceitos importantes relativos ao ordenamento jurídico. 

 LACUNAS - “buracos”, “vazios”, no ordenamento jurídico (espaços não preenchidos pela lei). 

 ANTINOMIAS - incompatibilidade de normas dentro do sistema jurídico - incompatibilidade de normas 
dentro do sistema jurídico. 

HERMENÊUTICA JURÍAPOSTA  

Hermenêutica é a ciência da interpretação da linguagem juríAposta , de modo a - (a) viabilizar a 
aplicabilidade das normas; (b) constatar a existência de lacunas no sistema e apresentar soluções para sua 
integração; e (c) solucionar antinomias juríAposta s. 

 ESCOLAS -  
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 Dogmática - a missão do intérprete restringe-se a conhecer a lei e declarar sua literalidade (interpretação 
exclusivamente gramatical) - o legislador deve ser considerado uma autoridade infalível e inquestionável 
(escola exegética). 

 Histórico-evolutiva - o intérprete deve realizar interpretação gramatical e histórica, atento ao fato de que 
a norma muda ao longo do tempo, conforme mudam os fatores objetivos (a realidade social). 

 Livre pesquisa - é papel de o intérprete suprir as omissões no ordenamento (integração), o que pode fazer 
com ampla liberdade de escolha entre as fontes formais (os costumes têm grande importância) - a 
autoridade se desloca do legislador para o julgador. 

 TÉCNICAS DE INTERPRETAÇÃO: 

 Gramatical - ponto de partida do processo interpretativo, sob a ótica de que as palavras utilizadas para 
descrever a norma são importantes para que se obtenha seu significado correto (literal). 

 Lógica - busca extrair o significado da norma dentro de contextos (pressupõe que a interconexão entre as 
partes é importante para a obtenção do seu correto significado). 

 Histórica - pauta-se pela verificação dos antecedentes históricos da norma e pelo sentido que possuía ao 
tempo de sua elaboração. 

 Sistemática - perpassa o ordenamento jurídico como um todo, buscando posicionar e integrar a norma 
dentro do sistema jurídico que compõe - analisa o entrelaçamento das normas no interior da estrutura do 
sistema jurídico (o sentido de uma norma não está apenas nos seus próprios termos, mas também na sua 
relação com outras normas do ordenamento). 

 Teleológica - concentra suas preocupações no fim a que a norma se dirige. Toda e qualquer lei visa a uma 
finalidade social, lembrando que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às 
exigências do bem comum”. 

 ANALOGIA - modo peculiar de interpretação, com aplicação, a um caso não contemplado na lei, de norma 
prevista para hipótese distinta, mas semelhante. Seu fundamento é a igualdade juríAposta  - para os mesmos 
fatos (ou semelhantes) o mesmo direito (ubi eadem ratio, ibi eadem ius). 

 EQUIDADE - modo de julgamento que, por vezes, descola-se da própria lei para garantir a justiça no caso 
concreto (mitigação da lei escrita por circunstâncias que ocorrem em relação às pessoas, às coisas, ao lugar 
ou tempos). 

JUSTIÇA 

O QUE É JUSTIÇA? O que é certo ou errado? O que é moral ou imoral? Ixiiii! Aí mexeu em vespeiro! A ideia 
de justiça NÃO se confunde com o sentimento do justo. O sentimento é intuitivo, cultivado desde os 
primeiros anos de vida e ampliado pelos valores culturais, sociais, religiosos adquiridos com o passar do 
tempo. Já a ideia é fruto de profunda reflexão, em um raciocínio que conjuga a experiência com a razão. 
Esse é o âmbito principal da Filosofia JuríAposta . E exatamente por isso, no decorrer dos tempos, inúmeros 
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pensadores tentaram responder ao que é justiça. Vamos conferir alguns deles (aqueles que tem maior 
chance de aparecer na nossa prova). 

Pré-socráticos Prevalece que o mundo é o resultado dos feitos e desfeitos dos deuses. Porém, surgem 
os primeiros questionamentos acerca de um direito acima do humano (Antígona) e as 
primeiras noções de justiça nas obras de Homero (Odisseia e Ilíada), de Hesíodo (O 
trabalho e os dias) 

Sofistas Há regras imutáveis vindas da natureza e regras mutáveis vindas dos homens (artificial 
e atenta contra a ordem natural). A justiça humana é apenas uma vantagem para 
quem domina e uma desvantagem para quem é dominado. Ao cabo, “o homem é a 
medida de todas as coisas” e o que correta é a ideia que sai vencedora de um debate 
(a verdade é relativa). 

Sócrates A verdade é absoluta (não relativa) e pode ser relevada pelo conhecimento, o qual é 
parido no debate. Em última instância, a justiça se confunde com a lei (ser justo é 
cumprir a lei). 

Platão Considerando que cada pessoa tem uma aptidão (o papel do homem é pré-
determinado), a Justiça ocorre quando cada um exerce sua virtude na sociedade, de 
acordo com sua natural designação (eidética). Justiça é dar a cada um o que lhe é 
devido. 

Aristóteles Justiça é igualdade em condições de isonomia. (A) justiça particular comutativa ou 
corretiva - entre particulares, em que os ganhos e perdas devem ser iguais. (B) justiça 
particular distributiva - entre a sociedade e particulares, mediante distribuição social 
dos bens com proporcionalidade. (C) justiça universal = envolve o todo, ou seja, a 
moralidade a legislação e toda comunidade por ela protegida.  

Epicuristas O homem deve agir em busca da felicidade (hedonismo), procurando o prazer e 
fugindo da dor. O sábio sabe qual prazer é digno (voltado à paz de espírito e 
tranquilidade). A busca da felicidade de um não pode interferir da de outro - a justiça 
é a convenção dos homens em busca da felicidade em cooperação. 

Estoicistas Tudo à nossa volta é governado por leis naturais que impõem coisas boas (a serem 
desfrutadas) e coisas ruins (a serem aceitas sem contestação). A justiça está em atuar 
de acordo com a reta razão (fonte de direito natural) e alcançar uma vida em harmonia 
com a natureza - viver de acordo (aceitando) as leis naturais e seus desdobramentos. 

Ulpiano Justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu por direito. (A) 
não ofenda (lese) ninguém. (B) vida honestamente. (C) dê a cada um o que lhe 
pertence. 

Santo Agostinho Agostinho distingue dois reinos - civitas Dei (cidade de Deus) e civitas terrea (cidade 
terrena - onde predomina o pecado). A única madeira de permitir com que o povo 
suba à cidade de Deus é garantir a influência da Igreja no Estado, de modo que as leis 
terrenas estejam adequadas às leis divinas. 

São Thomas de 
Aquino 

Há três leis a reger o mundo - Lei eterna = vinda diretamente de Deus para reger o 
Universo; (2) Lei natural = tradução da lei divina para a linguagem dos homens (por 
meio do dom da razão), estabelecendo o código moral e ético (certo/errado, 
justo/injusto); (3) Lei humana (positiva) = lei criada pelo homem para governar 
questões cotidianas e viabilizar o funcionamento das comunidades (regulamenta e 
integra a lei natural). 
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Maquiavel Justo é aquilo que é necessário para chegar e se manter o poder, que é imprescindível 
para a paz e para a ordem - os fins justificam os meios. 

Thomas Hobbes Ser justo é obedecer ao contrato social firmado com o Leviatã (Estado), ente 
necessário para impedir que o homem retorne ao estado de natureza, em que impera 
a lei do mais forte. 

John Locke Ser justo é obedecer ao contrato social, mas especialmente quanto aos direitos pré-
contratuais (direitos naturais que existem independentemente do Estado - origem dos 
direitos humanos). 

David Hume É a experiência humana que determina o que é bom, o que é ruim, o que é justo e 
injusto, o que pode variar no tempo e no espaço. 

Immanuel Kant Justiça é a liberdade (garantida a todos em igualdade) de agir em conformidade com 
o imperativo categórico. Assim, é justo aquilo que pode ser universalizado (praticado 
por todos sem interferência indevida no campo de liberdade alheia). 

Friedrich Hegel A justiça é construída pelo homem (por meio da razão e da dialética) no decorrer da 
história. 

Utilitaristas Justiça é a maximização das possibilidades de se alcançar a felicidade (tudo que 
aumentar o prazer é bom (justo) e tudo que aumentar a dor é ruim (injusto). 

Hans Kelsen A justiça é um valor (conceito subjetivo, variável no tempo e no espaço), não devendo 
ser analisada pelo Direito. Dentro do sistema jurídico, a justiça só pode ser a aplicação 
escrupulosa da lei (justiça sob a lei). 

John Rawls A justiça rege-se pela equidade; pelos princípios da liberdade (cada pessoa deve ter 
um direito igual ao mais extenso sistema de liberdades básicas, compatível com um 
sistema de liberdades idênticos para os demais) e da diferença (as desigualdades 
econômicas e sociais devem ser distribuídas para que razoavelmente beneficiem a 
todos, em especial os desprivilegiados, e desde que decorram de posições e funções 
às quais todos tenham acesso - oportunidade justa). 

CORRENTES JUSFILOSÓFICAS 

Das relações entre direito e moral surgem três modelos fundamentais de criar, interpretar, e aplicação o 
direito: 

 JUSNATURALISMO -  defende a existência de direitos naturais que são anteriores ao Estado e dizem 
respeito ao ser-humano enquanto tal. Eles formam o núcleo do que modernamente chamamos de dignidade 
humana (os caracteres que definem o homem como homem). 

 POSITIVISMO JURÍDICO - posiciona a norma como objeto único da ciência juríAposta  e impõe sua 
insularidade em relação às demais ciências, em especial a ética e a política (princípio da autonomia), 
afastando do âmbito do direito discussões de justiça e moral - o que importa é a validade do direito, não seu 
conteúdo. 

 PÓS-POSITIVISMO - considerado uma terceira via, busca conciliar as concepções - não nega os avanços 
da cientificidade positivista, mas reconhece a importância de se incluir elementos éticos e morais no campo 
jurídico. 

 Metodológico - a teoria juríAposta  deve ser capaz não apenas de descrever, mas também de 
prescrever; deve oferecer critérios adequados para a resolução prática de problemas jurídicos. 
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 Ético - o direito extremamente injusto não deve ser considerado direito. Há preocupação de que 
o ordenamento tenha um mínimo de justiça material (pretensão de correção). 

 Teórico - (a) substituição do legicentrismo juspositivista (centralidade da lei) pela centralidade da 
Constituição; (b) os princípios, junto com as regras, são espécies do gênero norma; (c) havendo 
conflito entre princípios, é preciso uma etapa intermediária (antes da subsunção), denominada 
ponderação. 

Gustav 
Radbruch 

O direito deve se nortear pela proteção de TRÊS valores fundamentais - o bem comum, 
a segurança juríAposta  e a justiça. As leis devem ter como finalidade o bem comum, de 
modo que levem à justiça + mesmo as más leis devem ser respeitadas em vista da 
segurança juríAposta . Mas o direito extremamente injusto perde a qualidade de direito. 
A ideia de direito não pode ser diferente da ideia de justiça.  

Chaïm 
Perelman 

As verdades são socialmente construídas (teoria da argumentação). A plausibilidade de 
uma argumentação (fundamentação da decisão) e sua razoabilidade são mais 
importantes para o julgador do que o silogismo, até porque o julgador tem o ônus de 
convencer - as partes, os profissionais do direito e a opinião pública. 

Herbert Hart Em caso de omissão na lei ou hard cases (aqueles em que as respostas não são fáceis ou 
mesmo não parece haver uma resposta certa), o juiz exerce inteira discricionariedade. 
Nesses casos, o juiz cria e recria o direito. 

Ronald 
Dworkin 

Mesmo em hard cases, o juiz não tem discricionariedade. Ele deve resolver o caso de 
maneira correta mediante a aplicação de princípios, que vinculam a dados constantes 
do ordenamento jurídico. 

Robert Alexy Os princípios e as regras podem ser diferenciados, especialmente no aspecto qualitativo 
(tese forte), em razão de alguns critérios - as regras têm menor grau de generalidade, 
se aplicam por tudo ou nada e são comandos deônticos; os princípios tem maior grau 
de generalidade, sua colisão é resolvida por ponderação, são mandamentos de 
otimização e comandos prima facie. 

Miguel Reale Pela teoria tridimensional do direto, a construção juríAposta  se faz por meio de três 
elementos - fato, valor e norma. Fato e valor se complementam para gerar a norma.  

 
CIÊNCIA POLÍTICA 

Política é a atividade na qual os homens deliberam as regras que regerão sua convivência e os objetivos que 
buscarão coletivamente. Em outras palavras, política é a organização harmônica da oposição de vontades, 
influenciada e condicionada por todo o agir do ser-humano, ao mesmo tempo em que influencia e 
condiciona esse mesmo agir, em sua totalidade. É arte de transformar tendências sociais em normas 
juríAposta s (Hermann Heller).  

Aposta 02 - Evolução do Pensamento Político 

 Antiguidade - prevalece a ligação da moral com a política (Confúcio, Platão, Aristóteles, Cícero). 

 Idade Medieval - Forte ligação da religião com a política (Santo Agostinho e São Tomás de Aquino). 
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 Absolutismo - objetivismo, com quebra da ligação entre política e moral. Discussões que envolvem os 
limites do Estado e sua fonte de legitimidade (Maquiavel, Hobbes, Locke e Montesquieu).  

 Era das Revoluções - as estruturas sociais são completamente alteradas pelas Revoluções Americana e 
Francesa, que trazem ao mundo a república presidencialista e os direitos fundamentais. Os autores discutem 
a possibilidade de se modificar a sociedade pela atividade política (Rousseau, Bastiat, Burke, Bentham, Kant, 
Mill). 

 Embate ideológico - com a publicação do “Manifesto Comunista”, em 1848, os debates da ciência política 
são galvanizados para as discussões entre capitalistas e comunistas, bem como subtipos (como Fascismo e 
Nazismo). A grande questão é a intervenção do Estado, a liberdade das pessoas e as desigualdades sociais. 

 Guerra e Pós-guerra - A Segunda Guerra Mundial trouxe para a política não apenas questões relativas ao 
direito de guerra, mas também em relação ao âmbito de atuação estatal. A Guerra Fria manteria vivas as 
chamas do debate e abriria espaço para discussões acerca de uma sociedade melhor nos tempos modernos. 

Platão A sociedade só poderá prosperar se os filósofos forem reis ou (ao menos) se os reis 
forem filósofos. Os reis-filósofos são os únicos capazes de guiar o povo para a vida 
digna (justa).  

Aristóteles (1) Quem governa? Uma única pessoa (monarquia), poucas pessoas (aristocracia), 
muitos (politeia). (2) A favor de quem se governa? No interesse próprio (tirania), no 
interesse da classe dominante (oligarquia), no interesse de muitos (democracia). A 
politeia é o governo de muitos em favor de todos. A democracia (forma corrompida) 
é o governo de muitos em favor de muitos. 

Cícero Sem controles e equilíbrios recíprocos, o governo é jogado de um lado para o outro, 
como uma bola. 

Santo Agostinho Há a cidade de Deus e a cidade terrena (onde predomina o pecado). A única madeira 
de se fazer com que o povo suba à cidade de Deus é garantir a influência da Igreja 
no Estado, de modo que as leis terrenas estejam adequadas às leis divinas. 

São Tomás de 
Aquino 

O que distingue um bom governo de um mau governo (e lhe dá legitimidade) é a 
produção de leis justas (de acordo com a lei divina). Há três leis - (1) Lei eterna = 
vinda diretamente de Deus para reger o Universo; (2) Lei natural = tradução da lei 
divina para a linguagem dos homens (por meio do dom da razão), estabelecendo o 
código moral e ético (certo e errado, justo e injusto); (3) Lei humana (positiva) = lei 
criada pelo homem para governar questões cotidianas e viabilizar o funcionamento 
das comunidades (regulamenta a lei natural). 

Egídio Romano O que diferencia o homem da fera e o tirano do político é a sujeição à lei. Todos 
devem cumprir a lei (tanto o cidadão comum como o governante). Aqueles que não 
se sujeitam à lei excluem-se da sociedade civil. 

Nicolau 
Maquiavel 

Os governantes não são julgados por sua ideologia ou moralidade, sequer pelas 
ações que tomam, mas sim pelas consequências de suas ações. O soberano não pode 
ser limitado pela moralidade, devendo fazer o que for necessário para alcançar seus 
objetivos (manutenção do poder). Os fins justificam os meios. 

Thomas Hobbes No Estado de natureza o homem vive uma guerra de todos contra todos. Pelo 
contrato social, o homem abAposta  do direito de violência e confere poder absoluto 
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para o governante manter a paz, criando-se o Levitã (poder visível, gigantesco 
homem artificial, para proteção da sociedade). 

John Locke Ao ingressar em sociedade o homem NÃO confere poderes absolutos ao soberano, 
apenas substitui uma liberdade anárquica por uma liberdade racional (mais segura). 
O contrato social visa à defesa da vida, da liberdade e da propriedade - direitos 
naturais que estão acima do Estado, e que se forem desrespeitados dão ensejo ao 
direito de resistência. 

Montesquieu Para que não se possa abusar do poder é preciso que, pela disposição das coisas, o 
poder freie o poder (tripartição dos poderes). Categorização dos governos - (a) 
república = o corpo do povo ou apenas uma parte do povo detém a força suprema; 
(b) monarquia = um só governa, mas por meio de leis fixas e estáveis; (c) despotismo 
= governo de um só, sem lei e sem regras, tudo sendo arrastado segundo a sua 
vontade e os seus caprichos. 

Jean-Jacques 
Rousseau 

A criação da propriedade dividiu os homens em proprietários e sem propriedade, 
afetando a compaixão natural e transformando o desejo de autopreservação em 
desejo de posses e orgulho autodestrutivo. O contrato social busca restaurar a 
igualdade sem prejuízo da liberdade. A sociedade, guiada pela vontade geral, pode 
ser moldada pela ação política para ser mais justa. 

Edmund Burke Qualquer um que acredite que pode usar seus poderes racionais para destruir a 
sociedade e construi-la de novo (melhor e a partir do nada) é tolo e arrogante. O 
governo é como um ser vivo, com um passado, um presente e um futuro. NÃO é 
possível matá-lo e reiniciá-lo. As ideias de direitos abstratos, por sua vez, nada 
significam se não forem associadas a situações concretas - a política é a arte do 
possível. 

Jeremy Bentham Tanto a moralidade privada quanto as políticas públicas devem ser reduzidas ao 
princípio da utilidade (um ato bom é aquele que traz a maior felicidade para o maior 
número de pessoas possível). E como mesmo a melhor lei tem, em sua natureza, um 
mal (restrição da liberdade), só são admissíveis leis que tragam mais benefício do 
que malefício. Governar é escolher entre males. 

Immanuel Kant Nenhum princípio válido pode ser baseado na felicidade, afinal, ninguém pode impor 
o que é felicidade para outra pessoa. NÃO é papel do estado cuidar da felicidade de 
quem quer que seja. Cumpre ao Estado garantir a liberdade das pessoas dentro da 
lei. 

John Stuart Mill Buscou encontrar o ponto de equilíbrio entre a liberdade individual e a busca da 
felicidade coletiva - cada um deve buscar sua própria felicidade e o governo só deve 
(pode) intervir na liberdade dos indivíduos para evitar que uns causem danos aos 
outros. Preocupado com a tirania da maioria, Mill defendeu a importância das ideias 
heterodoxas, mesmo que falsas, para possibilitar o debate e reformar as ideias 
verdadeiras. 

Karl Marx Os fatores econômicos (materiais) são o motor da história, determinando qual 
modelo vai prevalecer. O capitalismo substituiu o feudalismo e será superado pelo 
comunismo que abole a propriedade privada e extingue a divisão entre proprietários 
e proletariado (os que vendem seu trabalho como se fosse mercadoria). Como as 
relações econômicas são a base da pirâmide social (infraestrutura), afetam a 
superestrutura (instrumentos de poder, como o Estado e o Direito). 
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Max Weber O Estado é uma comunidade humana que reivinAposta  o monopólio legítimo do uso 
da força em um território (poder + legitimidade = dominação). A dominação pode 
derivar de três modelos - (a) carismático - o líder recebe devoção (ex - demagogos e 
heróis); (b) tradicional - padrões culturais institucionalizados (ex - patriarca); (c) 
racional - é a legal-burocrática (ex - primeiro-ministro eleito no parlamentarismo). 

George Jellinek O sujeito, em relação ao Estado, pode estar nas seguintes posições (status) - (a) 
passivo - subordinação (legal); (b) ativo - direito de influência (política); (c) negativo 
- campo de liberdade; (d) positivo - possibilidade de exigir prestações (sociais). 

Carl Schmitt As leis atuam bem em situações normais. Mas a vida política de uma nação sempre 
inclui circunstâncias excepcionais, que devem ser manejadas. Portanto, o 
governante deve estar acima da lei, para que possa decidir (legislar sem limites ou 
condicionantes) em situações excepcionais (estado de exceção por ele declarado). 

Hanna Arendt Liberdade, espaço público e cidadania são elementos indissociáveis. A liberdade 
(capacidade de agir) só ocorre quando as opiniões do homem importam (no espaço 
de debate público, o qual vem sendo distorcido pela generalização da mentira - todo 
fato conhecido e estabelecido pode ser negado). Ocorre que se o homem perde a 
cidadania (apátrida) fica sem qualquer ordem juríAposta  que o proteja. O primeiro 
direito do homem é o direito a ter direitos.  

John Rawls A chave para uma sociedade melhor está na adequação do contrato social, tratando-
se os indivíduos com efetiva igualdade, a qual só pode ser obtida por meio de 
instituições sociais justas, que equilibrem as desigualdades existentes (derivadas de 
dotes naturais como a inteligência ou de posições sociais de poder), distribuindo 
benefícios sociais (como educação pública, tributação escalonada e acesso a cargos). 

Amigos e amigas, com isso tudo na cuca, não tem como não arrebentar na prova. Pra cima dela!!!  

DIREITO DO TRABALHO 

Aposta 01 - CTPS - ANOTAÇÃO  

 O empregador terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores 
que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a 
adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo 
Ministério da Economia.   
 

 Multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por empregado prejuAposta do, 
acrescido de igual valor em cada reincidência; 
 

 Microempresa ou de empresa de pequeno porte - Multa aplicada será de R$ 800,00 
(oitocentos reais) por empregado prejuAposta do. 
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Aposta 02 - USO DE UNIFORME  

 Padrão de Vestimenta - Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente 
laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas 
parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada.     
 

 Higienização do Uniforme - A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo 
nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para 
a higienização das vestimentas de uso comum.  

 

Atenção - Art. 4º, da CLT: 

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

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

Aposta 03 - JORNADA DE TRABALHO E SEUS REFLEXOS   

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

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

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

 
 Compensação de Jornada  

 
 Banco de Horas Anual - Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou 

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

 Jornada 12x36: 

 

Aposta 04 - FÉRIAS  

 As férias serão concedidas por ato do empregador;  
 É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal 

remunerado;  
 O pagamento da remuneração das férias deverá ser efetuado em até 2 (dois) dias antes do início do 

respectivo período.  
 Fracionamento das Férias -  
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Aposta 05 - INTERVALO INTRAJORNADA  

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

 

 

Aposta 06 - EQUIPARAÇÃO SALARIAL  

Paragonado X Paradigma                    
 Requisitos -  

 Idêntica a função, trabalho de igual valor (igual produtividade e com a mesma perfeição 
técnica), prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial;  
 

 Empregados Contemporâneos no cargo ou na função;  
 
 Diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos 

e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos;  
 
 No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, 

além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa, em favor do empregado 
discriminado, no valor de 50% (cinquenta por cento) do limite máximo dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social.     

Aposta 07 - QUITAÇÃO ANUAL  

 É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o 
termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o sinAposta to dos empregados da 
categoria.  
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 O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a 

quitação anual dada pelo empregado, com EFICÁCIA LIBERATÓRIA das parcelas nele especificadas.   

Aposta 08 - Sistema Remuneratório 

 Prêmios - Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, 
serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho 
superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades; 

 Diárias - As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, 
vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a 
remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de 
incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.   

 PLR - É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de 
participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e 
em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil;  

 Salário In Natura - A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender 
aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% (vinte e cinco por cento) 
e 20% (vinte por cento) do salário-contratual.      

Aposta 09 - NEGOCIAÇÃO COLETIVA  

 Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior 
a dois anos, sendo vedada a ultratividade; 

 A inexistência de expressa inAposta ção de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio 
jurídico; 

 Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo 
coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada 
durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.    

Aposta 10 - DISTRATO  

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

- Aviso Prévio, se indenizado; e  
- Indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
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 Integralidade das demais verbas trabalhistas.                    
 Autoriza-se a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos;                 
 A extinção do contrato por acordo não autoriza o ingresso no Programa de Seguro-

Desemprego. 

Aposta Bônus - ESTABILIDADE DO ACIDENTADO 

 Artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 - Direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a 
cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado; 
 

 São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a 
consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, 
doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. 

 
          Sucesso,  
          Prof.ª Priscila Ferreira.  

PROCESSO DO TRABALHO 

Aposta 01 - RITO PROCESSUAL  

 
RITO PROCESSUAL Nº DE TESTEMUNHAS 

RITO ORDINÁRIO 3 TESTEMUNHAS, para cada parte; 

RITO SUMARÍSSIMO 2 TESTEMUNHAS, para cada parte;  

RITO SUMÁRIO 3 TESTEMUNHAS, para cada parte; 

INQUÉRITO JUDICIAL PARA 
APURAÇÃO DE FALTA GRAVE 6 TESTEMUNHAS, para cada parte. 

 
#Sumaríssimo: 
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 No Procedimento Sumaríssimo, só será deferida intimação de testemunha que, comprovadamente 
convidada, deixar de comparecer; 

 Interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-ão no prazo 
máximo de trinta dias, salvo motivo relevante justificado nos autos pelo juiz da causa; 

 Não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta inAposta ção do nome e endereço do 
reclamado; 

 Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração 
Pública direta, autárquica e fundacional; 

 Recurso de Revista não é cabível por violação a Lei Federal e Orientação Jurisprudencial.      

Aposta 02 - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL  

#Art. 800, da CLT 

 
 
*Súmula n. 214, “c”, do TST - Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões 
interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão que acolhe exceção de 
incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se 
vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT. 

Aposta 03 - AUDIÊNCIA - COMPARECIMENTO DAS PARTES 

Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do 
comparecimento de seus representantes salvo, nos casos de Reclamatórias Plúrimas ou Ações de 
Cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo SinAposta to de sua categoria.  
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Aposta 04 - JUSTIÇA GRATUITA 

Requisitos Legais (Art. 790, da CLT) - Perceber salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite 
máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 

 Concessão mediante requerimento ou de ofício;  
 O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou 

grau de jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o requerimento 
formulado no prazo alusivo ao recurso; 

 Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal, 
cumpre ao relator fixar prazo para que o recorrente efetue o preparo.  

Aposta 05 - ACORDO EXTRAJUDICIAL 

 O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo 
obrigatória a representação das partes por advogado;  

  As partes não poderão ser representadas por advogado comum; 
 No prazo de quinze dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará 

audiência se entender necessário e proferirá sentença; 
 A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto 

aos direitos nela especificados.    
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Aposta 06 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

 
 O agravo de instrumento tem a finalidade de “destrancar” recurso não recebido por ausência e 

pressuposto recursal; 
 No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. 

Aposta 07 - PREPARO (CUSTAS + DEPÓSITO RECURSAL) 

CUSTAS PROCESSUAIS DEPÓSITO RECURSAL 

- Pagamento pela parte sucumbente;  
- Valor mínimo - R$10,64; 
- Valor máximo - 04x limite máximo dos 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social; 
- Acordo - Custas Rateadas.  
 
Isenção -  
 Beneficiários de justiça gratuita; 
 União, Estados, Distrito Federal, Municípios e 

respectivas autarquias e fundações públicas 
federais, estaduais ou municipais;                  

 MPT; 
 Massa Falida; 
 Empresas Brasileiras de Telégrafos; 
 Hospital das Clínicas de Porto Alegre;  
 Estados estrangeiros, missões diplomáticas e 

repartições consulares;  

- Condenação em pecúnia;  
-O depósito recursal será feito em conta vinculada 
ao juízo e corrigido com os mesmos índices da 
poupança.     
- O depósito recursal poderá ser substituído por 
fiança bancária ou seguro garantia judicial.     
 
Isenção -  
 Beneficiário da Justiça Gratuita; 
 MPT; 
 Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional;  
 Massa Falida; 
 Entidades filantrópicas; e  
 Empresas em Recuperação Judicial.   

 
Redução (Metade Do Valor): 
 Entidades sem fins lucrativos;  
 Empregadores domésticos;  
 Microempreendedores individuais; 
 Microempresas; e  
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Empresas de Pequeno Porte.   

 
*Recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal - Concedido prazo de 5 (cinco) 
dias para complementar e comprovar o valor devido. 

Aposta 08 - PRESCRIÇÃO 

A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que 
em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas 
em relação aos pedidos idênticos.  
 

 
 

Aposta 09 - DESPESAS - INTÉRPRETE  

O depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio de 
intérprete nomeado pelo juiz ou presidente. 
 
 
 
As despesas correrão por conta da parte sucumbente, salvo se beneficiária de justiça gratuita. 

Aposta 10 - PROVAS 

#Prova Testemunhal  
Nos termos da Súmula 357 do TST "não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando 
contra o mesmo empregador". Logo, o fato de a testemunha contraditada haver arrolado o autor em ação 
que move contra o réu não implica, por si só, a sua suspeição.  
 
#Inversão do Ônus da Prova  
Para os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de 
entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico.     

 
#Prova Pericial 
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*Obrigatoriedade - Adicional de Periculosidade e Insalubridade (Independente de revel e confesso, quanto 
a matéria de fato) - Art. 195, §2º, CLT. 

 Não será produzida a prova pericial na hipótese de - Bombeiro Civil (art. 6º, da Lei 
11.901/2009); Frentista (Súmula n. 39, do TST); Pagamento Espontâneo (Súmula n. 453, do 
TST); Técnico de Radiologia (art. 16, da Lei n. 7.394/85); Fechamento da Empresa (OJ n. 278, 
SDI-1, TST). 

  
*A inAposta ção na inicial de agente diverso do verificado na perícia não prejuAposta  o direito ao adicional 
de insalubridade - Súmula n. 293, do TST.  

Aposta Bônus - EXECUÇÃO DE OFÍCIO  

A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do 
Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado (Art. 878, da 
CLT).     
          Sucesso,  
          Prof.ª Priscila Ferreira.  

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Aposta 01 - Organização da ADM Pública 

a) Organização da Administração Pública 

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

b) Autarquias 

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

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

 

FGV - OAB –VII Exame 

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

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

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

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

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

Gabarito, letra A: 

Constituição Federal, Artigo 37. 

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

Aposta 02 - Serviços Públicos 

a) Definição 

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

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

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

 
b) Concessão Comum de Serviços Públicos 

• Lei 8.987/95, artigo 2º: 
 

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

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

c) Parceria Público Privada 

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. 

a) Trata-se de um exemplo de parceria público-privada, na modalidade concessão administrativa. 

Integralmente pelo Poder Público (concessão administrativa) ou;

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

c) Trata-se de um exemplo de parceria público-privada, na modalidade concessão patrocinada. 

d) Trata-se de um exemplo de consórcio público com personalidade juríAposta  de direito privado. 

Comentários 

Gabarito, Letra C.  

Aposta 03 - Responsabilidade Civil do Estado 

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

Constituição Federal 

Art. 37. 

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

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

Código Civil 

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

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

• A responsabilidade civil do Estado, no caso de atos omissivos, somente se configurará quando 
estiverem presentes elementos que caracterizem o descumprimento de dever legal atribuído ao 
poder público (culpa administrativa). 
 

• O Estado responde objetivamente pela morte de detento, ocorrida no interior do estabelecimento 
prisional ou de hospital psiquiátrico.  
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Aposta 04 - Agentes Públicos 

a) Acesso aos cargos públicos 

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

 

CF. Art. 37.  

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

b) Concurso Público 

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

e não na inscrição para o concurso público. 
• Súmula Vinculante 44 - STF - Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de 

candidato a cargo público. 
c) Prazo de Validade de Concurso Público 

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

• Candidato aprovado dentro do número de vagas do edital, possui direito subjetivo a ser nomeado; 
• O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito a ser nomeado; 
• Passa a ter direito subjetivo à nomeação em caso de: 

 Preterição 
 Quebra na ordem de classificação 
 Desistência que o coloque dentro das vagas 
 Para o STJ: 

(...) o candidato inicialmente aprovado em colocação além do número de vagas previstas 
no edital, tem direito subjetivo a nomeação ante a desistência de candidato classificado 
dentro do número de vagas previsto, que permita a inclusão do candidato excedente 
seguinte nesse rol. (...) 

(AgInt no REsp 1576096/DF) 
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Aposta 05 - Poder de Polícia 

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

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

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

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

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

Aposta 06 - Controle da ADM Pública 

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

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

Aposta 07 - Improbidade Administrativa 

Os atos de Improbidade Administrativa, após as mudanças trazidas pela Lei 14.230/21, apenas configuram-
se com a presença de DOLO. Segundo o artigo 1o, da Lei 8.429/92: 

Artigo 1o. 

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas 
nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. 
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§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado 
nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. 

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem 
comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de 
improbidade administrativa. 

Aposta 08 - Desapropriação 

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

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

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

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

Aposta 09 - Intervenção do Estado na Propriedade 

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

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

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

 Requisição - Já a requisição administrativa representa a utilização pelo Estado de bens móveis e 
imóveis, ou mesmo de serviços prestados por particulares, em face de situações de iminente perigo. 
A indenização será sempre posterior e acaso haja dano. 
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 Tombamento - O tombamento trata-se de restrição estatal na propriedade privada, que se destina 
especificamente à proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, assim considerando o 
conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público. 
Poderá gerar direito a indenização acaso gere desvalorização do bem. 

Aposta 10 - Bens Públicos 

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

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

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

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

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 

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

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

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

DIREITOS HUMANOS 

Aposta 01 - Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
 

• É instrumento autoaplicável (efetividade dos direitos); 
• Busca afirmar a proteção aos direitos civis e políticos decorrentes da condição humana; 
• Assegura a autodeterminação dos povos (liberdade para definir seu estatuto jurídico e para 

decidir a respeito do próprio desenvolvimento econômico, social e cultural); 
• Admite derrogação temporária das obrigações decorrentes do Pacto em Estado emergência, ou 

quando necessário à segurança nacional ou à ordem pública;  
 
 Observe que não é admitida interpretação capaz de abolir ou restringir direito assegurado no PIDCP 

(vedação a interpretações restritivas) e que a legislação interna do país não poderá ser aplicada se 
prever regras menos favoráveis que as constantes do Pacto (aplicação da regra mais benéfica). 
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 Das vedações -  

a) Vedação à pena de morte - Segundo Protocolo Facultativo (1989); admite-se que os Estados oponham 
reserva, caso prevejam internamente; 
b) Vedação ao trabalho forçado - Vedação mitigada pelas previsões internas lavradas preteritamente; 
c) Vedação à tortura e à escravidão - Vedação absoluta; 
 ATENÇÃO - Direitos que não poderão ser suspensos (mesmo no estado de emergência) - direito à 

vida; vedação à tortura; vedação à escravidão, servidão ou trabalhos forçados; vedação à prisão do 
depositário infiel; princípio da anterioridade penal, da vedação à aplicação da lex gravior e aplicação 
da lei considerada mais benéfica ao condenado; reconhecimento da personalidade juríAposta ; e 
liberdade de pensamento, de consciência e de religião. 

O Comitê de Direitos Humanos (composto de 18 membros; mandato é de 4 anos, admitida reeleição) é o 
responsável pela fiscalização do cumprimento do instrumento, por informar por meio de relatórios e 
receber as comunicações interestatais e as petições individuais. 

 
 Dos Protocolos Facultativos -  

1. Protocolo Facultativo que prevê o mecanismo de petições individuais; 
2. Protocolo Facultativo que visa abolir internacionalmente a pena de morte (reservas - guerra 
declarada e condenação por infração penal de gravidade extrema). 

 

Aposta 02 - Pacto de São José da Costa Rica 
 

 Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de nele 
residir em conformidade com as disposições legais. 

 É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. 
 A vinculação ao Pacto é do Estado Federal, que não pode alegar o descumprimento das disposições 

do Pacto de San José da Costa Rica sob o argumento de que internamente essa competência é do 
ente federado. 

 O Pacto San José da Costa Rica ou Convenção Interamericana dos Direitos Humanos foi internalizado 
em nosso ordenamento jurídico com STATUS SUPRALEGAL; 
 

GARANTIAS PROCESSUAIS 
• Presunção de inocência; 
• O acusado tem o direito de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não 

compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal. 
•  

DOS PROTOCOLOS 
Protocolo de San Salvador 

• Estendeu o sistema de peticionamento individual passando a abranger o direito dos trabalhadores 
de organizar sinAposta tos e de filiar se ao de sua escolha, para proteger e promover seus interesses, 
assim como o direito à educação, quando violados por ação imputável diretamente a um Estado Parte 
deste Protocolo, poderão ensejar a aplicação do sistema de petições individuais. 
 

Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos relativo à Abolição da Pena de Morte 
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• Não foi abolida no Pacto de San José da Costa Rica, uma vez que é admitida nos países que já a 
prevejam para os crimes mais graves. 

• Em nenhuma hipótese será aceita para delitos políticos ou conexos, para menores de 18 anos quando 
da prática do ato infracional, para maiores de setenta anos e para mulheres grávidas. 

• Países que tenham abolido a pena de morte não poderão restabelecê-la. 
• Flexibiliza-se a aplicação da pena no caso de crimes de guerra, quando praticado crime militar. 
• Desde que, no momento de ratificação do Protocolo, o Estado faça essa declaração, informando o 

Secretário-Geral da OEA. 
 

Aposta 03 - Hierarquia dos Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos 

 
 Os Tratados Internacionais de Direitos Humanos podem ter duas eficácias - supralegal ou emenda 
constitucional.    
 Têm eficácia de Emenda Constitucional os tratados sobre direitos humanos que passaram por ratificação 
em ambas as casas do Congresso Nacional com votação em dois turnos e quórum de 3/5. Só foram ratificados 
tratados com força de Emenda Constitucional após a vigência da Emenda Constitucional nº 45/2004. Só 3 
documentos internacionais têm essa eficácia de Emenda Constitucional -  

• Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência;  
• Protocolo Adicional à Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência;  
• Tratado de Marraqueche sobre a facilitação a pessoas cegas do acesso a obras culturais.  

 Os demais tratados sobre direitos humanos têm eficácia supralegal e não podem ser derrogados por lei. 
Exemplo - Pacto de San Jose da Costa Rica. 
 

Aposta 04 Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos 
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes 

 
 Tortura é a inflição de dor ou sofrimento físico ou mental praticada com a finalidade de obter informações, 

castigar ou intimidar por parte de um agente que tenha alguma vinculação, ao menos indireta, com o 
Estado; 
▪  É considerada crime contra a ordem internacional; 
▪  Difere de Tratamento Cruel e de Tratamento Degradante; 
▪ A tortura é crime extraditável em qualquer tratado de extradição;  
▪ Jurisdição Compulsória e Universal; 
▪ Comitê contra a Tortura - Responsável pelo processamento dos mecanismos de fiscalização previstos 

na Convenção, que são os relatórios, petições individuais, comunicações interestatais e investigação 
de ofício. 

Protocolo Adicional da Convenção - Estabeleceu o sistema de visitas regulares efetuadas por órgãos 
nacionais e internacionais independentes a lugares onde pessoas são privadas de sua liberdade, com a 
intenção de prevenir a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. 
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Aposta 05 - Proteção ao Meio Ambiente 
 
 O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é reconhecido pela Constituição Federal.    
 O dever de proteger o meio ambiente é do Poder Público e da coletividade.    
 O Poder Público, para assegurar a efetividade desse direito, deve -    

• preservar e restaurar processos ecológicos pelo manejo ambiental;  
• preservar o patrimônio genético nacional;  
• definir espaços ambientais especialmente protegidos;  
• exigir estudo prévio de impacto ambiental para obras ou atividades de alto impacto 

ambiental;  
• controlar produtos que possuam risco à vida e à qualidade do meio ambiente;  
• promover a educação ambiental; e  
• proteger a fauna e a flora.  

  Empresas de exploração mineral devem recuperar o meio ambiente de acordo com solução técnica 
exigida pelo poder público.    
 Os ilícitos ambientais são punidos civil, penal e administrativamente.    
 A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são 
reconhecidos como patrimônio nacional.    
 Usinas com reator nuclear devem ser instaladas em locais definidos por lei federal.    
 Práticas desportivas com uso de animais não são consideradas cruéis caso -    

• caracterizem manifestação cultural;  
• estejam registradas como bem de natureza imaterial do patrimônio cultural brasileiro; e  
• estejam regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais. 

DIREITO EMPRESARIAL 

Aposta 01 - Empresa 

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

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

 

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

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

EMPRESA

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

Atividade profissional: habitualidade e 
responsabilidade pessoal

Atividade econômica: Busca de lucro

Regência

Regra: sociedades simples

Supletiva: sociedades anônimas
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Aposta 03 - Endosso e Aval 

Endosso 

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

Aval  

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

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

Aposta 04 - Anônimas   
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Aposta 05 - Recuperação Judicial  

      

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Aposta 01 - Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária  

 É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta.  

• Criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 
institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses.  

• A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu 
superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 

 A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a 
suspensão do poder familiar.  

• A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto 
na hipótese de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem 
igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. 

• Os pais que desejarem entregar seu filho para adoção tem seu consentimento RETRATÁVEL até a 
data da realização da audiência que extinguiria o poder familiar. Ainda, têm o direito ao 

Re
qu

isi
to

s

Regularidade

Existência regular há mais 2 anos

Não ser falido ou ter declaração de 
extinção das obrigações

Não ser condenado por crimes que 
impeçam a administração ou presentes 

na lei n. 11.101
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ARREPENDIMENTO no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de prolação da sentença de 
extinção do poder familiar. 

 O adotado tem direito ao conhecimento amplo de sua origem biológica e se for menor de 18 anos 
tem direito, também, a assistência juríAposta  e psicológica. 

 A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada à margem do 
registro de nascimento da criança ou do adolescente.  

Aposta 02 - Da Prática de Ato Infracional - Dos Direitos 
Individuais 

 Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em: 

3) FLAGRANTE de ato infracional  

4) por ORDEM ESCRITA E FUNDAMENTADA da autoridade judiciária competente. 

 

Da comunicação da apreensão 

• A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti 
(imediatamente) comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à 
pessoa por ele inAposta da. 

 

Da internação provisória  

• A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 
dias. 

 

Da identificação compulsória  

• O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação compulsória pelos órgãos 
policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. 

Aposta 03 - Acesso à Justiça 

• As ações nos juizados da infância e da juventude são isentas de custas e emolumentos, salvo 
litigância de má-fé.  

• É vedada a divulgação de atos processuais que dizem respeito a crianças e adolescentes em 
caso de ato infracional (sigilo de justiça).  

• A competência é a do domicílio dos pais ou responsável. Se não houver, será o lugar onde a 
criança ou adolescente se encontra.  

• A justiça da infância e da juventude é competente para julgar pedidos de autorização de 
participação de criança em evento artístico, não é a justiça do trabalho.   

• No caso de ato infracional, a remissão pode ser concedida pelo Ministério Público ou pelo Juiz 
- o MP antes do processo e o Juiz durante.  
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• O ECA prevê a infiltração de agentes policiais na internet para investigação de crimes contra 
a dignidade sexual de criança ou adolescente.   

Aposta 04 - Dos crimes em Espécie 
• Atenção para os crimes envolvendo a dignidade sexual de crianças e adolescentes. 
• Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo explícito ou 

pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em 
atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma 
criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais.   

Aposta 05 - Apuração de Ato Infracional Atribuído a 
Adolescente 

• O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade 
judiciária. 

• O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à 
autoridade policial competente. 

Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente [...]: 

a) Se os pais ou responsável não forem localizados - A autoridade judiciária dará curador especial ao 
adolescente. 
b) Não sendo localizado o adolescente - A autoridade judiciária expedirá mandado de busca e 
apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação. 
c) Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente - A autoridade 
judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva. 
 

Da intimação da sentença que aplicar medida socioeducativa 

III. Se for de internação ou semiliberdade - Quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou 
responsável, sem prejuízo do defensor. 

IV. Se for outra MSE - A intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor. 

DIREITO CIVIL 

Aposta 01 - Não esquecerá do erro 

Dos defeitos do negócio jurídico, lembre-se sempre das palavras-chave: 
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Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem 
de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face 
das circunstâncias do negócio. 

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. 

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente 
fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus 
bens. 

Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de 
salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume 
obrigação excessivamente onerosa. 

Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por 
inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da 
prestação oposta. 

Aposta 02 - Atentarás para o salgadinho 

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

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

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

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

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

Art. 612. Se o empreiteiro só forneceu mão-de-obra, todos os riscos em que não tiver culpa 
correrão por conta do dono 

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

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

Aposta 03 - Matarás o contrato 

Não confunda resolução com resilição com resilição: 
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A pessoa casada, mas separada de fato (ou de direito), pode manter união estável, mas não pode a pessoa 
casada. 

Aposta 04 - Não venderás vícios 

O que é um vício redibitório? 

 

E em que prazo se faz isso? 

I. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.

II. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera
mediante denúncia notificada à outra parte.

III A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito.

IV. A cláusula resolutiva tácita depende de interpelação judicial.

1) VÍCIO OCULTO

• Se for aparente ou de fácil constatação, presume-se que o adquirente quis receber a coisa ainda
assim.

2) EXISTÊNCIA NO MOMENTO DA CONCLUSÃO DO CONTRATO

• Ou melhor, na execução, já que o contrato e a tradição podem acontecer em momentos diferentes,
mas, se aparece posteriormente, já no domínio do adquirente, não vale. Portanto, se o vício
aparece posteriormente, não é redibitório.

3) TORNA A COISA IMPRÓPRIA PARA O USO DESTINADO OU LHE DIMINUI O VALOR

• Substancialmente, e não vício insignificante ou que não altere o valor (outra diferença para o
Direito do Consumidor).
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Aposta 05 - Condenarás também as crianças 

Quando? 

Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis 
não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 

Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não terá 
lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. 

Aposta 06 - Possuirás as coisas do próximo 

Espécies de posse 

A) BENS MÓVEIS:

• 30 dias (contados a partir da tradição).

B) BENS IMÓVEIS:

• 1 ano (contado a partir da tradição).

C) EXCEÇÕES:

• 1. Se o sujeito já estava na posse do bem (traditio brevi manu) o prazo cai pela metade, contado da
conclusão do negócio;

• 2. Quando o vício se conhece posteriormente (como numa rachadura dentro de uma viga), começa
a contar o prazo de seu conhecimento, segundo o §1º. Limita-se o prazo total, porém, a 180 dias, no
caso de bens móveis, e 1 ano, se imóveis;

• 3. Os semoventes têm regulamentação própria, não se sujeitando a esses prazos, segundo o §2º;
• 4. Não corre o prazo na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o

defeito em 30 dias, tomando conhecimento dele, sob pena de decadência (art. 446).
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A. Posse de boa-fé
• O possuidor ignora o obstáculo

que impede a aquisição da coisa,
nos termos do art. 1.201 do
CC/2002. Pode ser:

• i. real: apoiada em elementos 
evidentes

• ii. presumida: quando possui 
justo título

B. Posse de má-fé
• Mesmo conhecendo o vício, possui.

O estado de dúvida não induz,
necessariamente, a má-fé

A. Posse justa
• Ela é justa quando não

maculada pela violência,
clandestinidade ou precariedade

B. Posse injusta
• Ao contrário, aquela adquirida de

modo violento, clandestino ou
precário
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Aposta 07 - Darás passagem ao próximo 

CUIDADO! Não confunda a passagem forçada com a servidão. Isso é comum porque há 
passagens em muitas cidades que são chamadas de servidão sem servidão serem. 
Passagem forçada é um direito de vizinhança, fruto da função social da propriedade; 
servidão é direito real sobre coisa alheia, que visa gerar cômodo ao proprietário. A 
passagem forçada é obrigatória, dado que não há como a pessoa acessar sua propriedade 
sem ela; já a servidão é facultativa. 

Como é obrigatória, inexistindo opção ao imóvel encravado, a passagem forçada gera o 
dever de indenizar; como a servidão é facultativa, existindo opção ao imóvel, mas a 
servidão facilita o acesso, não há dever de indenizar (mas é possível haver pagamento, 
como nos casos de servidão de vista). 

Ou seja, para confundir você um pouco - a servidão é uma espécie de passagem forçada 
convencional, ao passo que a passagem forçada é uma espécie de servidão legal (não 
decore isso, por favor!). 

Aposta 08 - Não dividirás tuas coisas 

Bens que não se comunicam na constância do casamento: 

A. Posse direta
• Aquele que detém o poder físico

detém a posse direta
• O possuidor indireto pode

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

B. Posse indireta
• O proprietário, ainda que

limitadamente, detém a posse
indireta da coisa
É o caso do locador, que não detém a
posse direta, mas, por causa do
direito de propriedade, detém posse
indireta
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Aposta 09 - Seguirás a ordem da lei na morte 

Inicialmente, o Código Civil estabelece, no art. 1.829, a ordem da sucessão legítima, que se aplica no caso 
de morte sem testamento, quando o testamento é anulado ou em outras situações peculiares. Eu vou, 
didaticamente, dividir a ordem da vocação hereditária em três momentos. 

Eis a ordem: 

 

A ordem do art. 1.829 é excludente em relação às demais classes. No segundo momento é necessário 
compreender como ocorre a concorrência do cônjuge ou companheiro com os ascendentes e os 
descendentes. Assim, ainda de maneira rudimentar, posso refazer o quadro acima, dessa forma: 

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

III. As obrigações anteriores ao casamento

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

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

VI. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge

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

I - aos descendentes

II - aos ascendentes

III - ao cônjuge sobrevivente

IV - aos colaterais
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Vale lembrar que as regras sucessórias, tanto do cônjuge, quanto do companheiro, dependem do regime 
de bens do casamento e da união estável, respectivamente. De novo, não se esqueça de que a meação 
nada tem a ver com a herança. O cônjuge ou o companheiro sobrevivente têm direito à meação na forma 
das regras de Direito de Família. 

Leia o dispositivo que rege a sucessão do convivente em concorrência com os descendentes: 

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este 
com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens 
(art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança 
não houver deixado bens particulares. 

Assim: 

 

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge, a depender do
regime de bens adotado

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge

III - ao cônjuge sobrevivente

IV - aos colaterais

CÔNJUGE OU COMPANHEIRO HERDA EM 
CONCORRÊNCIA NO REGIME DA 

Comunhão parcial de bens, havendo 
SIM bens particulares do falecido

Separação convencional de bens

Participação final nos aquestos

CÔNJUGE OU COMPANHEIRO NÃO HERDA EM 
CONCORRÊNCIA NO REGIME DA 

Comunhão parcial de bens, NÃO 
havendo bens particulares do 

falecido

Separação obrigatória de bens

Comunhão universal de bens
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Aposta 10 - Impedirás que herdem 

Quem pode receber algo pela morte de outrem? Duas categorias de pessoas, os herdeiros (que sucedem a 
título universal) e os legatários (que sucedem a título singular.) Por isso, podem ser excluídos da sucessão 
tanto os herdeiros quanto os legatários. 

Haverá a exclusão, por indignidade, do herdeiro ou legatário nos casos previstos em lei. A indignidade, 
porém, dependerá sempre de decisão judicial declaratória. Quanto isso ocorrerá? Nas hipóteses do art. 
1.814, serão excluídos por indignidade os herdeiros ou legatários que: 

Segundo o §1º do art. 1.815, o direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 
anos. Esse prazo é contado da abertura da sucessão (da morte). 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

Olá, pessoal!  

A prova está chegando! 

Por isso hoje eu quero destacar alguns temas específicos que têm grande potencial de "pintar" na tua prova.  

Desejo a todos uma excelente prova!  

Um abraço do 

Prof.ª Rodrigo Martins.  

Aposta 01 - TAXAS 

A CF/88 prevê, no art. 145, II, que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios poderão instituir taxas.  

CF/88 - Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 
os seguintes tributos -  

(...) 

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

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

III - por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor
livremente de seus bens por ato de última vontade
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II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, 
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição;  

(...). 

Vejamos, então, os principais aspectos relacionados às duas espécies de taxas previstas na CF/88. 

- Taxa de Serviço 

O art. 145, II, da CF/88 dá competência às entidades federativas  para instituir taxas pela utilização, efetiva 
ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis. 

Atenção - não basta ser “serviço público” para ensejar a instituição e cobrança de taxa, 
pois há determinados pressupostos que precisam ser necessariamente atendidos e que, 
acaso não presentes, impedem a cobrança do tributo em questão (da taxa).  

Esses pressupostos foram explicitados no art. 79 do CTN), quais sejam -  

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: 

I - utilizados pelo contribuinte: 

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; 

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua 
disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; 

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, 
de unidade, ou de necessidades públicas; 

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos 
seus usuários. 

A ausência dos critérios de divisibilidade e especificidade fizeram com que o STF julgasse inconstitucional, 
por exemplo (RE nº 188.391/SP), diversas leis municipais que instituíram a Taxa de Conservação e Limpeza 
Pública.  

Pelo mesmo motivo (ausência dos critérios de divisibilidade e especificidade), o STF também julgou 
inconstitucional a Taxa de Segurança Pública (ADI 2424). 

Outro exemplo de atividade carente de especificidade e divisibilidade é o serviço de iluminação pública, 
que levou o STF a editar a seguinte Súmula Vinculante -  

Súmula Vinculante nº 41 - O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado 
mediante taxa. 
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É importante lembrar que o serviço de iluminação pública deve ser remunerado por meio da contribuição 
prevista no art. 149-A da CF/88 (CIP ou COSIP - Contribuição de Iluminação Pública), já que tal atividade não 
pode ser custeada por taxa. 
 
Porém, diferentemente, o STF já sumulou o entendimento de que a taxa de coleta de lixo domiciliar é sim 
específica e divisível -  

Súmula Vinculante nº 19 - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos 
de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de 
imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal. 

- Taxa de Polícia  

Vimos acima que a CF/88 dá competência às entidades federativas para instituir taxas em razão do exercício 
do poder de polícia. E o CTN define, no art. 78, que é Poder de Polícia -  

CTN - Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à 
ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade 
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do 
processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso 
ou desvio de poder. 

Pois bem - diferentemente do que ocorre em relação à taxa de serviço, que pode ser exigida em razão de 
uma prestação potencial do serviço, só poderá haver a cobrança da taxa de polícia - atenção - se houver o 
EFETIVO EXERCÍCIO da atividade estatal, sendo vedada a cobrança em função de uma atividade potencial. 

Porém, cuidado - para o STF, não é necessária a fiscalização “porta a porta” para que haja 
a cobrança da taxa de polícia. Para o STF, basta a existência do órgão competente na 
estrutura do ente público que tenha como função o exercício do poder de polícia.  

- Base de cálculo das taxas  

O § 2º do art. 145 CF/88 determina que “As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos”, isto 
porque - atenção - deve haver uma correlação entre o custo da atividade estatal e a taxa que ela remunera 
(já que as taxas são tributos contraprestacionais).  

Contudo, apesar da vedação constitucional em questão, o STF sedimentou o entendimento de que é 
constitucional a adoção, no cálculo do valor de uma taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo 
própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra: 
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Súmula Vinculante nº 29 - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou 
mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja 
integral identidade entre uma base e outra. 

Com base no referido caráter contraprestacional das taxas, o STF também já sedimentou o entendimento 
de que as taxas de licença de publicidade calculadas com base no espaço ocupado pelo anúncio na fachada 
externa do estabelecimento são inconstitucionais, sobre o fundamento de que não há qualquer relação 
entre o tamanho do anúncio e do custo incorrido pelo estado para exercer a fiscalização (RE 120811). 

Inconstitucional, também, por não guardar qualquer relação com os custos da atividade estatal incorrida, a 
adoção da quantidade de empregados de pessoa juríAposta  como critério de quantificação da Taxa de 
fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (AgReg. no RE com Ag 1.067.210).  

Por fim, outro exemplo de inconstitucionalidade é o da taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor 
da causa, conforme entendimento consubstanciado na Súmula nº 667 do STF: 

Súmula 667 do STF - Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária 
calculada sem limite sobre o valor da causa. 

Aposta 02 - CONTRIBUIÇÕES RESIDUAIS PARA A SEGURIDADE 
SOCIAL 

A CF/88 já definiu, no seu art. 195, quais as materialidades (fatos geradores) que podem ser utilizadas pelo 
legislador infraconstitucional quando da criação de cada uma das contribuições para a seguridade social (por 
isso elas são designadas como contribuições sociais nominadas). 
 

Contudo, atenção - assim como fez em relação aos impostos (outorga de competência 
residual para a criação de novos impostos), o constituinte autorizou a União instituir 
outras contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social.  

 
Vejamos -  

 

CF/88 - Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta 
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

(...) 

§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão 
da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I. 

(...). 
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De acordo com esse dispositivo, é necessário que a União obedeça ao disposto no art. 154, inciso I, do 
próprio texto constitucional. Vejamos: 

 

CF/88 - Art. 154. A União poderá instituir: 

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam 
não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados 
nesta Constituição; 

(...). 

Asim, de acordo com os dispositivos constitucionais acima, a contribuição residual possui as seguintes 
características: 
 
 1ª) Competência - privativa da União.  
 2ª) Limitações - (i) a contribuição residual a ser eventualmente instituída não pode ser cumulativa 

(trata-se da característica da não cumulatividade tributária, presente em tributos plurifásicos, tais 
como o ICMS e o IPI); e (ii) não pode ter fato gerador ou base de cálculo próprios das contribuições 
já discriminadas na CF/88. Logo, nada impede a criação de uma nova contribuição residual para a 
seguridade social que tenha como fato gerador uma conduta que é prevista como hipótese de 
incidência de um imposto. As novas contribuições sociais (frutos da competência residual) só não 
podem repetir as hipóteses de incidência já constitucionalmente previstas quanto às contribuições 
para a seguridade social.  

 3ª) Veículo introdutor de norma - de forma excepcional, exige-se Lei Complementar para a 
instituição da contribuição residual.  

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

COMPLEMENTAR  

De acordo com o Princípio da Legalidade Tributária (ou da Estrita Legalidade), nenhum tributo pode ser 
instituído e nem aumentado senão por meio de lei em sentido estrito: 

 

CF/88 - Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

(...). 

 
Pois bem - os tributos devem ser instituídos, em regra, por meio de lei ordinária (veículo introdutor de 
normas). 
 
Contudo, há á exceções a essa regra geral (exigência de lei ordinária) no que tange à instituição de alguns 
tributos.  
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Essas exceções estão previstas nos arts. 148, 154, inciso I, e 195, § 4º, da CF/88, que exigem Lei 
Complementar como veículo introdutor de normas para os tributos que especifica, que são: 
  
 Empréstimo compulsório (art. 148 da CF);  
 Imposto sobre grandes fortunas (art. 153, VII, da CF);  
 Imposto residual (art. 154, I, da CF);  
 Novas contribuições sociais, também chamadas de contribuições residuais (art. 195, § 4º, da CF). 

 
Portanto, os tributos acima inAposta dos só podem ser instituídos ou majorados por meio de Lei 
Complementar; todos os demais podem ser instituídos ou majorados por meio de lei comum (ordinária).  

Aposta 04 - SOLIDARIEDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA  

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

 

CTN - Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. 

 
De acordo com o inciso I do art. 124, são solidariamente obrigadas “as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.” Esse inciso I é uma regra geral, 
aplicável a todos os tributos (IPTU, ITR, ITBI, ITCMD etc.) todas as vezes que houver interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.  
 
E de acordo com a regra do inciso II desse art. 124, são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente 
designadas por lei. Nesse caso temos uma regra excepcional, que pode unir pessoas que não tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador do tributo, mesmo que estejam em polos opostos, 
desde que exista uma lei da entidade tributante.  
 
Por fim, é importante lembrar que a solidariedade não comporta benefício de ordem, conforme inclusive 
estipulado no Parágrafo Único do art. 124 em estudo.  
 
Os efeitos da solidariedade passiva tributária estão previstos, por sua vez, no art. 125 do CTN -  

 

CTN - Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da 
solidariedade: 

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; 
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II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada 
pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo 
saldo; 

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou 
prejuAposta  aos demais. 

 
De acordo com o inciso I, se a dívida é paga por um dos devedores solidários, todos os outros passam a estar 
“livres” da obrigação (isso porque a dívida é una). Se isso ocorrer, poderão até discutir, no âmbito cível, o 
direito de regresso de um contra o outro, mas esse "problema" não pertencerá mais ao Direito Tributário. 
Para os fins tributário, a dívida encontra-se extinta pelo pagamento. 
 
De acordo com o inciso II, se for dada uma isenção (dispensa legal de tributo devido) ou remissão (dispensa 
legal de multa devida) de crédito tributário, os efeitos dessa isenção ou remissão exonerarão todos os 
demais obrigados (devedores solidários), exceto se outorgada (dada) pessoalmente a um deles (portanto, 
salvo se for um benefício subjetivo), subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo 
da dívida não alcançada pela isenção ou pela remissão.  
 
Por fim, de acordo com o inciso III, a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, 
favorece ou prejuAposta  aos demais. Assim, acaso ocorra alguma das formas de interrupção da prescrição 
previstas nos incisos do parágrafo único do art. 174 do CTN, que pode ser (i) pelo despacho do juiz que 
ordenar a citação em execução fiscal; (ii) pelo protesto judicial; (iii) por qualquer ato judicial que constitua 
em mora o devedor; ou (iv) por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 
reconhecimento do débito pelo devedor, essa interrupção ocasionada em função de um dos devedores 
solidários surtirá efeitos em relação aos outros (favorecendo ou prejuAposta ndo).  

Aposta 05 - INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DO 
DEVEDOR DE TRIBUTO 

A indisponibilidade de bens e direitos também é uma das garantias do crédito tributário previstas no art. 
185-A do CTN: 

CTN - Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem 
apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o 
juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 
preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros 
de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 
supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de 
suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005) 

 
Essa indisponibilidade de bens pode ocorrer, pois, no processo de Execução Fiscal ou na Ação Cautelar Fiscal.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp118.htm#art185a
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Atenção - de acordo com o referido dispositivo, há diferentes etapas que devem ser 
necessariamente cumpridas (sem “saltos”) para que o juiz possa, ao final, decretar a 
indisponibilidade de bens e direitos do devedor no processo de Execução Fiscal.  

 
Essas etapas são: 
 

 1ª) A citação do devedor; 
 2ª) O não pagamento do débito (depois de regularmente citado); 
 3ª) O não oferecimento de bens à penhora (acaso não pague após ser regularmente citado); e 
 4ª) A não localização de bens penhoráveis (se não houver o pagamento ou o oferecimento de 

bens após a citação, o Estado-Fisco deve pesquisar bens penhoráveis e indicá-los ao Juiz). 
 
Pois bem - as três (3) primeiras etapas não oferecem qualquer dificuldade de compreensão, sendo 
decorrência do próprio procedimento adotado pelo art. 8º da Lei Federal nº 6.830/80 - Lei de Execução 
Fiscal7, que determina seja o executado (i) citado para, no prazo de cinco dias, (ii) pagar a dívida com os juros 
e multa de mora e encargos inAposta dos na Certidão de Dívida Ativa, ou (iii) garantir a execução fiscal.  
 
O 4º (quarto) requisito ou etapa é o que gerava maior controvérsia, porque o dispositivo não explica o que 
se deve entender como "não forem encontrados bens penhoráveis". O tema foi pacificado pelo STJ por meio 
da edição da Súmula nº 560: 

 

Súmula 560 do STJ - A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 
185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o 
qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros 
e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou 
Detran. 

 
Assim, na conjugação do art. 185-A do CTN com a Súmula 560 do STJ, as etapas (requisitos) necessários à 
decretação da indisponibilidade de bens e direitos na Execução Fiscal são as seguintes -  
 

 1ª) A citação do devedor; 
 2ª) O não pagamento do débito (depois de regularmente citado); 
 3ª) O não oferecimento de bens à penhora (acaso não pague após ser regularmente citado); e 
 4ª) A não localização de bens penhoráveis após o exaurimento das diligências realizadas pela 

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

 

7 Art. 8º O executado será citado para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 
na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 
(...). 
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Somente após fielmente cumpridas todas essas etapas (requisitos) poderá o Juiz, então, decretar a 
indisponibilidade de bens e direitos em nome do executado, cadastrando a decisão na Central Nacional de 
Indisponibilidade de Bens.  
 
Pois bem. De acordo com o § 1° do 185-A em questão, a indisponibilidade limitar-se-á ao valor total exigível 
(isto é, do débito em cobrança), devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade 
dos bens ou valores que excederem esse limite. 
 
E de acordo com o § 2º do referido dispositivo, os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação 
enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem 
promovido. Esses órgãos tomam conhecimento da decretação da indisponibilidade por meio da referida 
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.  

Aposta 06 - PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

O CTN disciplina os privilégios do crédito tributário de acordo com duas diferentes situações: 

 Devedor não falido; e 
 Devedor falido.  

 
Portanto, atenção - a posição de superioridade que se encontra o crédito tributário em relação a 
outros (privilégios do crédito tributário) considera se o devedor é falido ou não. 

Pois bem. Na hipótese de inexistência de falência, o art. 186 do CTN prescreve o seguinte -  

CTN - Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou 
o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho 
ou do acidente de trabalho. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) 

Contudo, diferentemente, se o devedor for falido, a ordem de privilégio é outra. Nesse caso, a ordem de 
privilégio é aquela prevista no parágrafo único do mesmo art. 186, que complementa o caput: 

CTN - Art. 186 (...) 

Parágrafo único. Na falência - (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005) 

I - o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis 
de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite 
do valor do bem gravado; (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005) 

II - a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes 
da legislação do trabalho; e (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005) 

III - a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. (Incluído pela Lcp nº 118, 
de 2005) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp118.htm#art186
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp118.htm#art186
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp118.htm#art186
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp118.htm#art186
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp118.htm#art186
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp118.htm#art186
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Conjugando-se o CTN com a Lei de Falências, é possível construir as seguintes ordens de preferência -  

ORDEM DE PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (confronto dos artigos 186, parágrafo único, inciso 
I, do CTN c/c artigos 83 e 84 da Lei Federal nº 11.101/05 

ORDEM DE PREFERÊNCIA NA 
AUSÊNCIA DE FALÊNCIA ORDEM DE PREFERÊNCIA NO CASO DE FALÊNCIA 

1º) créditos trabalhistas e acidentários 
2º) créditos tributários 
 

1º) créditos extraconcursais, dentre os quais aqueles passíveis 
de restituição (rol de todos os créditos especificados no art. 84 
da Lei de Falências) 
2º) os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 
150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e aqueles 
decorrentes de acidentes de trabalho  
3º) créditos com garantia real (como, por exemplo, imóvel 
hipotecado) até o limite do valor do bem gravado 
4º) créditos tributários (tributos, correção monetária e juros 
moratórios até a data da falência). 
5º) créditos quirografários 
6º) Multas (contratuais, penais e também as tributárias) 
7º) créditos subordinados 
8º) os juros vencidos após a decretação da falência. 

Aposta 07 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 
QUALQUER NATUREZA 

O inciso III do art. 153 da CF/88 atribui competência à União para instituir o IR - Imposto sobre a Renda e 
Proventos de Qualquer Natureza.  
 
Pois bem. Além daqueles Princípios Gerais de Direito Tributário já vistos (da Legalidade, da Anterioridade 
etc.), o IR - Imposto sobre a Renda também se subordina, por expressa previsão constitucional (art. 153, § 
2º, inciso II), a alguns Princípios Específicos, quais sejam, o da generalidade, o da universalidade e o da 
progressividade.  Vejamos, então, qual o conteúdo de cada um deles: 
 
 Generalidade - significa que todas as pessoas podem figurar potencialmente como contribuintes do 

Imposto de Renda; esse imposto deve atingir, potencialmente, todas as pessoas, 
independentemente da profissão, estado civil, etnia etc.  

 Universalidade - impõem que todas as rendas e proventos devem, em princípio, fazer parte da base 
de cálculo do imposto; o imposto alcança todo o acréscimo patrimonial, isto é, todas as rendas do 
contribuinte (inclusive, em regra, os rendimentos auferidos no exterior.  

 Progressividade - a alíquota do IR - Imposto sobre a Renda (consistente no percentual a ser aplicado 
sobre a base de cálculo, que é o valor da renda auferida) deve ser maior na medida em que seja maior 
o montante da base de cálculo (a renda tributável). O imposto aumenta na medida em que a renda 
tributável aumenta.  
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Quanto ao fato gerador do IR - Imposto sobre a Renda, se encontra definido pelo art. 43 do CTN -  
 

CTN - Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou juríAposta : 

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de 
ambos; 

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não 
compreendidos no inciso anterior. 

Vejamos, pois, os elementos que caracterizam o fato gerador do Imposto de Renda: 
 
 Aquisição de disponibilidade econômica - corresponde ao efetivo recebimento, ou seja, a pessoa 

que recebe já pode usar e dispor imediatamente do que recebeu. É o “dinheiro no bolso”.  
 Aquisição de disponibilidade juríAposta  - corresponde a um direito creditório reconhecido, que a 

pessoa pode juriAposta mente dispor, sem qualquer condição suspensiva, como um cheque, uma 
ordem de pagamento. Portanto, a pessoa não tem o “dinheiro no bolso”, mas tem um título 
representativo do valor.  

  Renda - corresponde ao produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.  
• Capital - aluguel, juros, rendimentos em aplicações financeiras, lucros etc., isto é, aquilo que se 

aufere em razão de um bem de capital; ou 
• Trabalho - salário, honorário, comissão, pró-labore etc.;  
• Do capital combinado com o trabalho - um taxista, por exemplo, que “trabalha” com um “bem 

de capital” seu (o carro).  
 Proventos de qualquer natureza - são os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito 

de renda (isto é, que não vêm do capital ou do trabalho ou da combinação de ambos), como, por 
exemplo, as doações, heranças, pensões por morte, prêmios de loteria, uma recompensa, um achado 
etc. 
 

Atenção, muita atenção - a compreensão do conceito de renda é fundamental para a 
consequente compreensão do fato gerador desse imposto. Renda é o ACRÉSCIMO 
PATRIMONIAL decorrente do capital, do trabalho, da combinação de ambos ou 
decorrente dos demais proventos de qualquer natureza. Logo, se não houver acréscimo 
patrimonial, não há fato gerador do IR - Imposto de Renda. De fato, nem todo 
recebimento implica em acréscimo patrimonial, como, por exemplo, as verbas 
indenizatórias, que são recomposições patrimoniais, e não acréscimos.  Por isso estão 
excluídas da incidência do IR - Imposto de Renda todas as verbas ou recebimentos com 
natureza de indenização.  

Nesse sentido, a jurisprudência tem afastado a incidência do imposto de renda nas seguintes hipóteses -    

Súmula 125 do STJ - O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não 
está sujeita à incidência do Imposto de Renda. 
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Súmula 136 do STJ - O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do 
serviço não está sujeito ao imposto de renda. 

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

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

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

Aposta 08 - PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS DO ITCMD 

Os Estados e o Distrito Federal têm competência tributária para instituir o ITCMD -  

CF/88 - Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre - 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

(...). 

Pois bem - um dos temas mais sensíveis acerca do ITCMD é a questão da progressividade das suas alíquotas. 

O STF decidiu, em julgamento, realizado em regime de Repercussão Geral, acerca da possibilidade de se 
instituir a progressividade das alíquotas do ITCMD: 

EXTRAORDINÁRIO - ITCMD - PROGRESSIVIDADE - CONSTITUCIONAL. No entendimento 
majoritário do Supremo, surge compatível com a Carta da República a progressividade 
das alíquotas do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Precedente - 
Recurso Extraordinário nº 562.045/RS, mérito julgado com repercussão geral admitida 
(STF, 1ª T., RE 542.485/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 19/02/2013, DJe em 
07/03/2013). 

Aposta 09 - IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE 
MERCADORIAS E SERVIÇOS 

O art. 155, inciso II e o seu § 2º, inciso IX, alínea "a", da CF/88, atribuem competência tributária aos Estados 
e ao Distrito Federal para instituir o ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços.  
 
É possível observar, a partir do dispositivo constitucional em questão, que o imposto que designamos como 
"ICMS" possui quatro (4) diferentes materialidades (ou fatos geradores), que são -  
 
 Operações relativas à circulação de mercadorias;  
 Prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal; 
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 Prestações de serviços de comunicação; e 
 Importação de bem ou mercadoria. 

 
Vejamos, pois, cada um desses fatos geradores -  
 
i) Operações relativas à circulação de mercadorias (ICMS-Mercadoria) -  
 
Nessa hipótese, o fato gerador é a realização de "operação" de "circulação" de "mercadorias". A forma "mais 
fácil" de compreender essa materialidade é analisando cada uma das palavras que a descrevem -  
 
 Operação - ato ou negócio jurídico. 
 Circulação - transferência de titularidade (sentido jurídico da palavra circulação, que, atenção, não 

coincide com o sentido “comum”, de circulação como sinônimo de mera movimentação). 
 

Atenção - o “conceito jurídico” de circulação exige a “transferência de titularidade”; se 
não houver essa transferência, não há, juriAposta mente, circulação. Esse é - máxima 
atenção - o entendimento sumulado pelo STJ - "Súmula 166 do STJ - Não constitui fato 
gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro 
estabelecimento do mesmo contribuinte". Portanto, não incide ICMS no simples 
deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. 

 
 Mercadoria - bens móveis (corpóreos) ou a eles equiparados (como a energia elétrica) destinados ao 

comércio (coisas adquiridas ou produzidas para o comércio). Assim - produto + intuito de mercancia.  
 

Nesse sentido, se o objeto da venda (circulação naquela acepção juríAposta ) não se 
enquadrar no conceito de mercadoria, não poderá sofrer a incidência do ICMS, devido à 
ausência do fato gerador desse imposto. Assim, com base nisso, é possível afirmar que a 
venda de bens do ativo fixo de uma empresa não atrai a incidência do ICMS. O mesmo 
entendimento é aplicável, pois, aos "salvados de sinistro.” Esse é o entendimento que 
fundamentou a edição da Súmula Vinculante nº 32 - “Súmula Vinculante nº 32 - O ICMS 
não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras.” 

 
ii) Prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal (ICMS-Transporte) -  
 
Assim como foi feito na hipótese acima, a maneira "mais fácil" de compreender essa materialidade é 
analisando cada uma dessas palavras -  
 
 Operação - já vimos que corresponde a um ato ou negócio jurídico. 
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 Serviço - “(...) esforço de pessoas desenvolvido em favor de outrem, com conteúdo econômico, sob 
regime de direito privado, em caráter negocial, tendente a produzir uma utilidade material ou 
imaterial8."  

 Transporte - ato de levar uma pessoa ou coisa de um lugar para outro. 
 Interestadual - que vai de um Estado para outro. 
 Intermunicipal - que vai de um Município para outro.  

 
Portanto, com base na perfeita compreensão dessas palavras, incidirá o ICMS quando 
houver um negócio jurídico que tenha por objeto o esforço de pessoa desenvolvido em 
favor de outrem, com conteúdo econômico, sob regime de direito privado, em caráter 
negocial, tendente a produzir uma utilidade material ou imaterial, utilidade essa que 
corresponde ao ato de levar uma pessoa ou coisa de um Estado para outro ou de um 
Município para outro; esse é, pois, o fato gerador do ICMS-Transporte. 

 
Nesse sentido, não incide ICMS sobre transporte feito para si mesmo (transporte de carga própria), pois essa 
situação não se encaixa no conceito de "serviço", que exige um "fazer" em favor de outrem. 
 
Também não incide ICMS na prestação de serviço de transporte intramunicipal (ato de levar uma pessoa 
ou coisa de um ponto a outro do mesmo Município), pois tal situação está fora do âmbito de abrangência 
do ICMS, tal como delimitado pelo art. 155, inciso II, da CF/88; o serviço de transporte intramunicipal é 
tributado a título de ISSQN pelos Municípios (art. 156, inciso III, da CF/88).  
 
iii) Prestação de serviço de comunicação (ICMS-Comunicação) -  
 
Mais uma vez, é necessário analisar as palavras que descrevem essa materialidade, mas, como já analisamos 
acima a definição de “operação” e de “serviço”, iremos focar, então, somente no vocábulo “comunicação”: 
 
 Comunicação - disponibilização de meio (canal) para que se estabeleça a comunicação. 

 
Assim, quando a CF/88 autoriza incidir ICMS sobre "serviço de comunicação", está se referindo à prestação 
e atividades que permitem a alguém transmitir uma mensagem por meio de um canal a um destinatário.  
 

Portanto, atenção - o imposto não incide sobre o ato de comunicação em si; incide, em 
verdade, sobre a prestação de um serviço de disponibilização de meios para que ela 
ocorra, como fazem as empresas de telefonia, de TV a cabo etc. 

 
Assim sendo, a mera atividade de habilitação de telefone celular não pode ser considerada "serviço de 
comunicação" para fins de incidência do ICMS-Comunicação, pois não corresponde a um fornecimento de 
canal por meio do qual a mensagem é transmitida (Súmula nº 350 do STJ).  
 

 

8 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na lei. 2ª ed., São Paulo: Dialética, 2005, p. 63. 
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Os provedores de internet também não praticam fato gerador do ICMS, porque apenas permitem o acesso 
à rede; não são eles que fornecem, pois, o canal por meio do qual a mensagem é transmitida (Súmula nº 
334 do STJ).  
 
iv) Operação de importação de bem, mercadoria ou serviço (ICMS-Importação) -  
 
De acordo com o art. 155, § 2º, IX, "a", da CF/88, incide ICMS sobre a entrada de bem ou mercadoria 
importados do exterior por pessoa física ou juríAposta , ainda que não seja contribuinte habitual do 
imposto, qualquer que seja a sua finalidade (PORTANTO, ATÉ PARA USO PRÓPRIO), assim como sobre o 
serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o 
estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço.  
 
De acordo com a Súmula nº 661 e com a Súmula Vinculante nº 48, ambas do STF: 

Súmula Vinculante nº 48 - Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a 
cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. 

Súmula Vinculante nº 48 - Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a 
cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. 

Aposta 10 - IMUNIDADE ESPECÍFICA DO ITBI 

Além daquelas imunidades gerais, previstas no art. 150, inciso VI, da CF/88, o imposto em questão é 
alcançado, ainda, por 2 (duas) imunidades específicas, previstas no inciso I do § 2º do art. 156 da CF/88: 

CF/88 - Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

(...) 

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 
como cessão de direitos a sua aquisição; 

(...) 

§ 2º - O imposto previsto no inciso II: 

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de 
pessoa juríAposta  em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos 
decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa juríAposta , salvo se, 
nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens 
ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; 

(...). 

Os critérios para a determinação da preponderância não são estipulados pela CF/88; são estipulados pelos 
§§ do art. 37 do CTN, recepcionados pela CF/88 em vigor, que prescrevem o seguinte -  
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CTN - Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica (imunidade em questão) quando 
a pessoa juríAposta  adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação 
de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. 

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando 
mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa juríAposta  
adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, 
decorrer de transações mencionadas neste artigo. 

§ 2º Se a pessoa juríAposta  adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos 
de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior 
levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição. 

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos 
termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. 

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando 
realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa juríAposta  alienante. 

 
Contudo, de acordo com o STF, a imunidade em questão não alcança o valor do bem (imóvel) que exceder o 
limite do capital social a ser integralizado. Vejamos -  
 

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS 
IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. 
APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do 
capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em 
pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa juríAposta  (art. 156, § 
2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio 
da pessoa juríAposta , mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o 
sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do 
valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a 
tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, 
fixada a seguinte tese de repercussão geral - “A imunidade em relação ao ITBI, prevista 
no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que 
exceder o limite do capital social a ser integralizado" (RE 796376, Relator(a) - MARCO 
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão - ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 
05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210  DIVULG 
24-08-2020  PUBLIC 25-08-2020) 

Por exemplo - se um determinado sócio vai integralizar seu capital social, que é de R$ 
100.000,00, com um imóvel que tem valor venal de R$ 500.000,00, a imunidade alcançará 
somente o valor integralizado (R$ 100.000,00), sendo devido, assim, o ITBI, sobre o valor 
que exceder o capital social integralizado, sendo devido o ITBI sobre a diferença de R$ 
400.000,00.  
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Pois bem. Se o sócio ou sociedade que entregou o bem à incorporação resolver desincorporá-lo, o CTN 
prescreve que também “não haverá a incidência” do ITBI nessa situação -  

CTN - Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a 
transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: 

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa juríAposta  em 
pagamento de capital nela subscrito; 

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa juríAposta  por outra 
ou com outra. 

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos 
bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua 
desincorporação do patrimônio da pessoa juríAposta  a que foram conferidos. 

 
Desejo a todos vocês muito sucesso na prova,  

Um forte abraço do  
Prof.º Rodrigo Martins.  

       @professorrodrigomartins 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Aposta 01 - IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL PENAL 

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

Não importa se é mais benéfica, a lei processual NUNCA RETROAGE. 

Não invalida atos anteriores já praticados. 

Aplica-se imediatamente, inclusive para processos em andamento. 

EXCEÇÃO - se o ato processual já começou. Nesse caso, continua usando a lei velha. 

Ex - mudança de prazo de recurso. 

Aposta 02 - CRIMES QUE NÃO ADMITEM FIANÇA 

São INAFIANÇÁVEIS 
 Crimes de racismo - todos os crimes da Lei 7.716 e a injúria racial - por equiparação do STF em 2021. 
 Hediondos - crimes da Lei 8.072/90 
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 Tortura - crimes da Lei 9.455 de 97 
 Tráfico de drogas - artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 
 Terrorismo - crimes da Lei 13.260 de 2016 
 Ação de grupos armados contra o Estado de Direito - golpe de estado armado - arts. 359-I a 359-R do 

Código Penal 

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

Aposta 03 - AÇÃO PENAL PARA LESÃO CONTRA MULHER  

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

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

ATENÇÃO - Os demais crimes que são CONDICIONADOS À REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA, continuam 
condicionados à representação. 
 
Exemplo - ameaça (art. 147, CP); injúria discriminatória (art. 140, § 3º, CP). 

Aposta 04 - OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA 

Art. 42.  O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. 

Art. 576.  O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. 

 
Atenção - se a ação penal for PRIVADA, a parte pode desistir sempre que quiser. 

 
EXCEÇÕES AO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE: 

 Transação penal - art. 76 da Lei 9099 
 ANPP - art. 28-A do CPP 
 Suspensão condicional do processo - art. 89 da Lei 9099 
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Aposta 05 - SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS 

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

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

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

Ex - lancha de um traficante. 

Aposta 06 - PROVAS ILÍCITAS  

 DESENTRANHADAS - São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, 
assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 

 São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas - teoria dos frutos da árvore envenenada. 
Exemplos - prova obtida mediante tortura; busca e apreensão sem mandado judicial; interceptação 
telefônica sem autorização judicial; violação de domicílio para prender preventivamente no período 
noturno sem autorização do morador; acesso ao whatsapp do preso sem autorização do juiz; 
instalação de dispositivo de captação ambiental de noite na casa do suspeito mesmo com mandado. 

Aposta 07 - VEDAÇÃO À PRISÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ  

 O juiz NUNCA poderá prender de ofício. 
O que significa isso na prática? 
Sem a representação do delegado de polícia ou o requerimento do Ministério Público, o juiz está proibido 
de prender cautelarmente alguém. 
QUAIS PRISÕES NÃO PODEM SER DECRETADAS DE OFÍCIO? 

 Prisão temporária 
 Prisão preventiva 

 
As duas outras prisões não dependem do pedido de ninguém. 
E quais são essas outras duas prisões? 

 Prisão em flagrante 
 Prisão penal, após o trânsito em julgado. 
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Aposta 08 - RECURSOS NA 1.ª FASE DO JÚRI  

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - APELAÇÃO 
IMPRONÚNCIA - APELAÇÃO 
 
PRONÚNCIA - RESE 
DESCLASSFICAÇÃO - RESE 
 

Vogal com vogal; consoante com consoante 

Aposta 09 - COMPETÊNCIA PARA JULGAR REVISÃO CRIMINAL  

 CADA TRIBUNAL CORRIGE OS SEUS ERROS JUDICIÁRIOS 
 Única exceção - se transitar em julgado na 1ª instância, a revisão deverá ser apresentada no Tribunal 

a que o magistrado de 1º grau está vinculado. 
Ex1 - transitou em julgado no juízo estadual de 1º grau - a revisão deverá ser conhecida e julgada no 
Tribunal de Justiça do Estado. 
Ex2 - transitou em julgado no juízo federal de 1º grau - a revisão deverá ser conhecida e julgada no 
Tribunal Regional Federal. 

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

Cabe ANPP? 
 Confissão do suspeito na delegacia ou no fórum) 
 Infração penal sem violência ou grave ameaça contra a pessoa 

APOSTA  - se for crime CULPOSO cabe, mesmo com resultado morte! 
 Pena mínima em abstrato inferior a 4 anos 
 Apenas se for caso de denúncia 
 Fora das hipóteses de transação penal 
 Não cabe se já foi beneficiado com 76, 89 e ANPP nos últimos 5 anos 
 Não cabe se for caso de Lei Maria da Penha 
 Não cabe se for reincidente 
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Aposta Bônus - AINDA SOBRE O ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL 

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

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

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

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

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

Sucesso, pessoal,  
Nos vemos na 2ª fase. 
Prof. Ivan Marques.  

DIREITO INTERNACIONAL 

Olá, futuros advogadas e advogados!  

Esse resumo conta com alguns dos principais pontos de Direito Internacional da OAB. 

Arrase na prova! 

Bons estudos,  

Prof.ª Vanessa Arns  

@vanessa.arns 
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Aposta 01 - Nacionalidade 

A  nacionalidade é o vínculo jurídico-político entre o Estado soberano e o indivíduo, que torna este um 
membro integrante da comunidade que constitui o Estado. Compete a cada Estado legislar sobre sua própria 
nacionalidade, respeitando, é claro, os compromissos gerais e particulares aos quais tenha se obrigado. 

A nacionalidade é um direito fundamental da pessoa humana, o que faz com que o direito internacional 
dispense ao tema considerável atenção. Um dos princípios fundamentais em matéria de nacionalidade está 
insculpido no art.15 da Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU1948).  

Segundo o referido dispositivo, o Estado não pode arbitrariamente privar o indivíduo de sua nacionalidade, 
nem do direito de mudar de nacionalidade. E ainda, o mais importante - todo indivíduo tem direito a uma 
nacionalidade. 

A atribuição de nacionalidade poderá ocorrer de forma originária ou de forma derivada. De maneira geral, a 
nacionalidade originária resulta da consideração do lugar do nascimento (“jus soli”) e da nacionalidade dos 
pais (“jus sanguinis”). 

Vamos lembrar do art. 12 da CF, que costuma aparecer nas provas da OAB? 

  Art. 12. São brasileiros: 

I - natos: 

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

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

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 
registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela 
nacionalidade brasileira;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007) 

II - naturalizados: 

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de 
países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade 
moral; 

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil 
há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a 
nacionalidade brasileira.         (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, 
de 1994) 

§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em 
favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos 
previstos nesta Constituição.         (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão 
nº 3, de 1994) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc54.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/ecr3.htm#art12iib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/ecr3.htm#art12iib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/ecr3.htm#art12%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/ecr3.htm#art12%C2%A71
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Aposta 02 - Condição JuríAposta do Estrangeiro 

A Constituição da República Federativa do Brasil estatui que todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos 
brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil os direitos fundamentais da pessoa humana. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

De acordo com Accioly,  

A determinação da condição juríAposta  do estrangeiro faz surgir inicialmente o problema 
da distinção entre nacionais e estrangeiros, mediante a perfeita caracterização dessas duas 
categorias de indivíduos. Ao determinar quais são os seus nacionais, o estado 
automaticamente classifica como estrangeiros os demais indivíduos que se encontram em 
seu território, quer a título permanente, quer a título temporário, os quais poderão possuir 
nacionalidade estrangeira ou ser apátridas, isto é, não possuir qualquer nacionalidade.  

O estrangeiro goza, no estado que o recebe, os mesmos direitos reconhecidos aos nacionais, excluídos 
apenas aqueles mencionados expressamente pela legislação daquele país, cabendo-lhe cumprir as mesmas 
obrigações dos nacionais. 

Os direitos que devem ser reconhecidos aos estrangeiros são -  

1º) os direitos do homem, ou individuais, isto é, a liberdade individual e a inviolabilidade da pessoa 
humana, com todas as consequências daí decorrentes, tais como a liberdade de consciência, a de 
culto, a inviolabilidade do domicílio, o direito de comerciar, o direito de propriedade etc.;  

2º) os direitos civis e de família 

Após a edição da Emenda Constitucional n. 19, em 1998, por seu turno, pode o estrangeiro aceder aos 
cargos públicos, na forma da lei - antes somente brasileiros tinham acesso aos cargos públicos, não podendo 
aceder tão somente aos cargos privativos de brasileiros natos (art. 12, § 3º). 

Temos, ainda,  

• Restrição aos estrangeiros ao controle de empresa jornalística e de radiodifusão sonora, de sons e 
imagens (reservada aos brasileiros natos e naturalizados há mais de dez anos), 

Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de 
pessoas juríAposta s constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. 

§ 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante 
das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, 
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direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que 
exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da 
programação. 

§ 2º A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação 
veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em 
qualquer meio de comunicação social. 

§ 3º Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia 
utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 
221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais 
brasileiros na execução de produções nacionais. 

§ 4º Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o § 1º. 

§ 5º As alterações de controle societário das empresas de que trata o § 1º serão 
comunicadas ao Congresso Nacional 

• Aquisição de propriedade rural (nos termos da lei, de acordo com o art. 190 da Constituição) à 
ocupação e  

Título VII 

Da Ordem Econômica e Financeira 

Capítulo III 

Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária 

Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por 
pessoa física ou juríAposta  estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de 
autorização do Congresso Nacional. 

• Utilização da faixa de 150 quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres (também 
dependem da lei regulamentadora, de acordo com o artigo 20, § 2º). 

Art. 20 - São bens da União: 

§ 2º A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras 
terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do 
território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. 

Aposta 03 - Lei de Migração 

A Lei de Migração, Lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017, revogou completamente o Estatuto do Estrangeiro 
e passou a tratar a questão migratória como sendo de caráter mais humanitário.  

A Lei n. 13.445/2017: 

• Define os direitos e os deveres do migrante e do visitante no Brasil 
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• Traz princípios de não discriminação e a igualdade de direitos de Trabalhadores imigrantes e 
nacionais 

• Regula a entrada e a permanência de estrangeiros; e estabelece normas de proteção ao brasileiro no 
exterior. 

Dos Princípios e das Garantias 

Art. 3º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes: 

I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; 

II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação; 

III - não criminalização da migração; 

IV - não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa 
foi admitida em território nacional; 

V - promoção de entrada regular e de regularização documental; 

VI - acolhida humanitária; 

O art. 63, a Lei de Migração afirma que 

“O filho de pai ou de mãe brasileiro nascido no exterior e que não tenha sido registrado 
em repartição consular poderá, a qualquer tempo, promover ação de opção de 
nacionalidade”. 

No que tange à naturalização, a Lei de Migração estipula quatro modalidades -  

• Ordinária: 
• Extraordinária 
• Especial 
• Provisória 

Vejamos cada uma: 

Ordinária 

De acordo com o Art. 65, será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes 
condições -  

I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira; 

 II - ter residência em território nacional, pelo prazo mínimo de 4 (quatro) anos; 

 III - comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando; e 

 IV - não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei. 
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Extraordinária 

De acordo com o Art. 67, a naturalização extraordinária será concedida a pessoa de qualquer nacionalidade 
fixada no Brasil há mais de 15 (quinze) anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a 
nacionalidade brasileira”.  

Especial 

De acordo com o Art. 69, A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontre em 
uma das seguintes situações -  

1. seja cônjuge ou companheiro, há mais de 5 (cinco) anos, de integrante do Serviço Exterior Brasileiro 
em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior; ou 

2. seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil por mais 
de 10 (dez) anos ininterruptos.  

Art. 69. São requisitos para a concessão da naturalização especial -  

I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;  

II - comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando; e  

III - não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei”.  

Provisória 

De acordo com o Art. 70, anaturalização provisória poderá ser concedida ao migrante criança ou adolescente 
que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 (dez) anos de idade e deverá ser 
requerida por intermédio de seu representante legal 

 Parágrafo único. A naturalização prevista no caput será convertida em definitiva se o 
naturalizando expressamente assim o requerer no prazo de 2 (dois) anos após atingir a 
maioridade”. 

Conforme vimos, na esfera da nacionalidade, existem inúmeros conflitos de leis que acarretam dois casos -  

1. o dos sem nacionalidade ou apátridas (heimatlos); e  
2. o dos que possuem mais de uma nacionalidade.  

A Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017) define o apátrida como “pessoa que não seja considerada como 
nacional por nenhum Estado, segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos 
Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, ou assim reconhecida pelo 
Estado brasileiro” (art. 1º, § 1º, VI). 

Aposta 04 - Lei de Migração e Proteção ao apátrida 

Aplicam-se ao apátrida residente todos os direitos atribuídos ao migrante relacionados no art. 4º. 
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 O processo de reconhecimento da condição de apátrida tem como objetivo verificar se o solicitante é 
considerado nacional pela legislação de algum Estado e poderá considerar informações, documentos e 
declarações prestadas pelo próprio solicitante e por órgãos e organismos nacionais e internacionais. 

Reconhecida a condição de apátrida, nos termos do inciso VI do § 1º do art. 1º, o solicitante será consultado 
sobre o desejo de adquirir a nacionalidade brasileira. 

§ 10. Subsistindo a denegação do reconhecimento da condição de apátrida, é vedada a 
devolução do indivíduo para país onde sua vida, integridade pessoal ou liberdade 
estejam em risco. 

Non-refoulement - A não repulsão é um princípio fundamental do direito internacional que proíbe que um 
país que recebe requerentes de asilo os devolva a um país no qual eles possam estar em risco de perseguição 
com base em "raça, religião, nacionalidade, associação a um grupo social ou político opinião". 

De acordo com a Lei de Migração: 

§ 11. Será reconhecido o direito de reunião familiar a partir do reconhecimento da 
condição de apátrida. 

§ 12. Implica perda da proteção conferida por esta Lei: 

I - a renúncia; 

II - a prova da falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da condição 
de apátrida; ou 

III - a existência de fatos que, se fossem conhecidos por ocasião do reconhecimento, teriam 
ensejado decisão negativa. 

Aposta 05 - Retirada de Estrangeiro do Território Nacional 

De acordo com a doutrina, são três os institutos que possibilitam a retirada forçada do estrangeiro do 
território nacional: 

• a repatriação 
• a deportação  
• a expulsão 

“Tais medidas são de iniciativa estatal e devem ser feitas para o país de nacionalidade ou 
de procedência do migrante ou do visitante, ou para outro que o aceite, em observância 
aos tratados dos quais o Brasil é parte (Lei de Migração, art. 47). “ 

Diferem elas da extradição, que não se dá por iniciativa própria do Estado, senão por solicitação de governo 
estrangeiro.  
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Aposta 06 - Extradição 

A extradição é uma forma de cooperação juríAposta  em matéria penal internacional na qual um 
determinado Estado requer o envio de um indivíduo para que seja julgado criminalmente (a chamada 
extradição instrutória) ou possa cumprir pena criminal (a chamada extradição executória). 

Para Francisco Rezek -  

“Extradição é a entrega, por um Estado a outro, e a pedido deste, de pessoa que em seu 
território deva responder a processo penal ou cumprir pena.” 

Conforme ensina Valério Mazzuoli, entre os institutos mais importantes relativos à retirada de estrangeiros 
do território nacional está seguramente o da extradição.  Diferente dos demais institutos (como repatriação, 
deportação e expulsão), não há na extradição qualquer iniciativa das autoridades locais, já que deve ser 
sempre requerida por outra potência estrangeira.  

Além disso, também diversamente daqueles institutos, deste processo extradicional participa a cúpula do 
Poder Judiciário do Estado requerido (no Brasil, o Supremo Tribunal Federal).  Mazzuoli completa: 

“Por fim, a extradição se insere na relação juríAposta  entre dois Estados soberanos (o que 
está a justificar, inclusive, o seu estudo na órbita do Direito Internacional Público) que 
pretendem cooperar entre si para a repressão internacional de delitos”).  

 

Conforme já decidiu o STF, o instituto da Extradição não se confunde, contudo, com o da entrega - 
SURRENDER - (inclusive de nacionais) ao Tribunal Penal Internacional, previsto pelo art. 102 do Estatuto de 
Roma de 1998. Assim, extradição e entrega são institutos jurídicos distintos, tendo cada um deles aplicação 
para casos e situações diversas. Vejamos: 

[Pet 4.625, ementa do despacho proferido pelo min. Celso de Mello, no exercício da 
Presidência, em 17-7-2009, DJE de 4-8-2009 e Informativo 554.] 

Encontramos o instituto da extradição na Constituição Federal em seu art. 5º,incisos LI e LII, com especial 
proteção aos brasileiros de uma possível extradição, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, antes 
da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins (a 
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qualquer tempo.) Fica também protegido da extradição um estrangeiro que tenha cometido crime político 
ou de opinião. 

 

Vejamos: 

Art. 5º, LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime 
comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;  

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião 

 

 

Aposta 07 - Competência Internacional  

A competência internacional da autoridade judiciária brasileira é regulada pelos arts. 21 a 25, do Novo 
Código de Processo Civil.   

Brasileiro Nato 
Não pode ser
Extraditado! 

Brasileiro 
Naturalizado

Crime comum praticado 
antes da naturalização

Comprovado 
envolvimento em tráfico 

de Entorpecentes

Estrangeiro Pode ser extraditado, em 
regra

Não pode ser 
extraditado por crime 
político ou de opinião.
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Nos arts. 21 e 22, do Novo CPC, são relacionados os casos de competência concorrente, os quais destacam 
situações que poderão ser apreciadas pela autoridade judiciária brasileira sem que seja afastada 
também a competência da autoridade judiciária estrangeira.  

Apenas nos casos de competência concorrente é que se poderá, após a devida homologação pelo STJ, 
atribuir-se eficácia à sentença estrangeira. 

Art. 21.  Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que: 

 I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; 

 II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; 

 III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Parágrafo único.  Para o 
fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa juríAposta  
estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal.  

O art. 21, inciso I dispõe que a autoridade judiciária brasileira será competente para apreciar uma lide 
quando o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil.  

A nacionalidade do réu (brasileira ou estrangeira) é irrelevante; se o réu estiver domiciliado no Brasil, a 
autoridade judiciária brasileira poderá apreciar a controvérsia sem, é claro, afastar a competência da 
autoridade judiciária estrangeira. Destaque-se que reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa juríAposta  
estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal.   

O art. 21, inciso II, por sua vez, dispõe que a autoridade judiciária brasileira será competente para apreciar 
uma lide quando a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil. 

 Assim, as obrigações exequíveis no Brasil, contratuais ou extracontratuais, poderão ser julgadas pela 
autoridade judiciária nacional, sem prejuízo da submissão da lide à autoridade judiciária estrangeira. 

O art. 21, inciso III trata da possibilidade de apreciação, pela autoridade judiciária brasileira, de ações que 
tenham como fundamento fatos ocorridos ou de atos praticados no Brasil.   

Art. 22.  Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações: 

 I - de alimentos, quando -  

o credor tiver domicílio ou residência no Brasil;  

 o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento 
de renda ou obtenção de benefícios econômicos; 

 II - decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou 
residência no Brasil; 

 III - em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional 
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O art. 22, inciso I, nos mostra que a autoridade judiciária brasileira tem ampla competência nas ações de 
alimentos.  

Art. 25.  Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento 
da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato 
internacional, arguida pelo réu na contestação. 

É importante destacar que partes capazes podem escolher onde será resolvido o seu litígio, de acordo 
com o art. 25.  

Por último, e não menos importante, trazemos ao resumo o art. 25 do novo CPC, que você deve destacar 
nos seus estudos sobre competência: 

Art. 23.  Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra -  

I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; 

II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular 
e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja 
de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional;  

III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de 
bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha 
domicílio fora do território nacional.  

Aposta 08 - Organizações Internacionais 

Introdução 

Uma das grandes tendências evolutivas do Direito Internacional do pós-Segunda Guerra Mundial é a 
institucionalização, que se caracteriza pelo fato de que deixa de regular apenas as relações interestatais, 
tornando-se mais presente nas organizações internacionais.9 

A complexidade das relações internacionais advinda da globalização gerou nos Estados a percepção de que 
há problemas comuns da humanidade, os quais não podem ser resolvidos por nenhum deles isoladamente. 
Segundo Accioly, as organizações internacionais multiplicam-se à medida que aumenta a conscientização a 
respeito dos problemas especificamente internacionais. Tais problemas, por não poderem ser enfrentados 
por um só Estado, exigem a cooperação internacional 

Embora as primeiras organizações internacionais tenham surgido no século XIX, foi somente a partir da 
segunda metade do século XX que estas começaram a proliferar. Atualmente, as Organizações Internacionais 

 

9 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público, 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 
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são consideradas importantes sujeitos de direito internacional público e sua relevância no cenário 
internacional cresce cada vez mais, fruto do aumento das relações internacionais e da cooperação entre os 
Estados. 

Conceito de Organização Internacional 

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 estabelece que as organizações internacionais 
são organizações intergovernamentais.  

Um conceito mais completo é apresentado por Valerio Mazzuoli, segundo o qual: 

Organização internacional é uma “associação voluntária de Estados, criada por um 
convênio constitutivo e com finalidades pré-determinadas, regida pelas normas do direito 
internacional, dotada de personalidade juríAposta  distinta da dos seus membros, que se 
realiza em organismo próprio, dotada de autonomia e especificidade, possuindo 
ordenamento jurídico interno e órgãos auxiliares, por meio dos quais realiza os propósitos 
comuns dos seus membros, mediante os poderes próprios que lhes são atribuídos por 
estes.“ 

 

Classificação das Organizações Internacionais 

Segundo Francisco Rezek10, as organizações internacionais podem ser classificadas quanto ao seu alcance e 
quanto ao seu domínio temático.  

Quanto ao alcance, elas podem ser organizações internacionais de alcance universal ou organizações 
internacionais de alcance regional. 

 

10 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar, 11ª Ed, rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008 

Organizações 
Internacionais

Associações Voluntárias dos Estados

Criadas por Convênio Constitutivo

Possuem personalidade jurídica distinta 
da dos seus membros

São Instituições Permanentes
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Quanto ao domínio temático, podemos classificar as organizações internacionais em organizações de 
vocação política ou organizações de vocação específica 

4. Privilégio das Organizações Internacionais 

As organizações internacionais possuem privilégios tanto no seu lugar de sede quanto no território de outros 
Estados, sejam estes Estados-membros ou não.  

Os representantes das organizações internacionais gozam de privilégios semelhantes àqueles concedidos 
aos integrantes do corpo diplomático de um Estado. 

 Da mesma forma, as instalações e os bens móveis das organizações internacionais possuem a garantia de 
inviolabilidade. 

 

DIREITO PENAL 

XXXV Exame  

Prof. Cristiano Rodrigues 

Aposta 01 

A Consequência da aplicação do princípio da Insignificância será sempre, em qualquer hipótese, ATIPICIDADE DO 
FATO em face da ausência de tipicidade material, mas não se aplica este princípio a crimes com violência ou grave 
ameaça a pessoa. Crimes Tributários - aplica-se a insignificância para lesões de até R$ 20.000 (STF).  

Aposta 02  

Crimes Tributários - Parcelamento do tributo deve ser feito até o recebimento da denúncia e SUSPENDE A 
PUNIBILIDADE, já o pagamento integral do Tributo pode ser feito a qualquer tempo (mesmo após o trânsito em 
julgado) e EXTINGUE A PUNIBILIDADE.  

Aposta 03  

Erro de Tipo (Art. 20 Caput CP) X Erro de Proibição (Art. 21 CP) - Para identificar esses erros use o seguinte macete - 
Erro de Tipo - O agente comete o crime em erro sobre os FATOS, erra sobre o que está FAZENDO, logo ele “ACHA QUE 
ESTÁ...”  - Erro de Proibição - É um erro de VALORAÇÃO sobre a natureza ilícita (proibido) de seu ato, logo ele “ACHA 
QUE PODE....”   
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Aposta 04 

O crime de estelionato (Art. 171 CP) passou a ter, como regra, a ação penal pública condicionada à representação, 
salvo nas hipóteses do crime ser praticado contra - Administração Pública, criança ou adolescente, pessoa com 
deficiência, ou maior de 70 anos ou incapaz. Além disso, a pana aumenta-se de 1/3 ao dobro se a vítima é idosa ou 
vulnerável, e se qualificou o crime cometido por meio eletrônico, redes sociais etc. (pena 4 a 8 anos).  

Aposta 05 

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

Aposta 06 

De acordo com o STF, os crimes hediondos em geral podem ter qualquer regime inicial de pena (Art. 33 do CP) não 
sendo necessário o regime inicialmente fechado de pena, e ainda,  admitem a conversão da pena em restritiva. O crime 
de tráfico de menor importância (Art. 33 par. 4º - Lei 11.343/06) que NÃO é Hediondo, também admite a conversão 
da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.  

Aposta 07 

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

Aposta 08 

Penas Restritivas de Direitos (Art. 44 CP) - Crimes Culposos - sempre se converte a pena, independentemente do 
seu valor. Crimes Dolosos - somente se convertem penas concretas de até 4 anos e em crimes sem violência ou 
grave ameaça a pessoa, não havendo reincidência especifica (Art. 44 par 3º CP) 

Aposta 09 

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

Aposta 09 

Concurso Formal (Art. 70 CP) - Vários crimes com uma só conduta. Perfeito - um único objetivo (dolo ou culpa), aplica-
se 1 só pena aumentada (1/6 a 1/2). Imperfeito - vários dolos (somar as penas) 

DIREITO AMBIENTAL 

Aposta 01 

A supressão, redução, extinção e desafetação de uma Unidade Conservação pode ser feita somente por 
intermédio de lei específica.  A criação de uma unidade de conservação é feita por ato do Poder Público e 
deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a 
dimensão e os limites mais adequados para a unidade. Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica 
não é obrigatória a consulta pública. 

Aposta 02 

Incumbe ao Poder Público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade. 

Aposta 03 

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
juríAposta s, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. Há, portanto, uma tríplice responsabilização - penal, administrativa e civil. A reponsabilidade civil 
por dano ambiental é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa. 

Aposta 04 

De acordo com a CF/88, são patrimônio nacional - a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra 
do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. 
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Aposta 05 

A elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) não substitui a elaboração e a aprovação de estudo 
prévio de impacto ambiental (EIA), quando este for requerido pela legislação ambiental. 

Aposta 06 

As obrigações previstas no Código Florestal têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer 
natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. É portanto uma obrigação propter 
rem, que acompanha a coisa ou bem. 

Aposta 07 

A vegetação situada em Área de Preservação Permanente (APP) deverá ser mantida pelo proprietário da 
área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou juríAposta , de direito público ou privado. 

Aposta 08 

As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental (APA) e Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN), devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. 

ÉTICA PROFISSIONAL 

Aposta 01 - Sigilo Profissional 

 O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da
profissão;

 O sigilo profissional é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva que lhe seja feita
pelo cliente;

 O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa,
como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou que envolvam defesa própria.

Aposta 02 - Publicidade 

VEDADA a publicidade realizada pelos seguintes meios - 

 rádio, cinema e televisão;
 outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade;
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 inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público; 
 mala direta;  
 distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade, com o intuito de 

captação de clientela;  
 o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos 

literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem como quando 
de eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias 
pela internet, sendo permitida a referência a e-mail. 

Os cartões e os materiais de escritório que o advogado utilizar como meio de publicidade profissional, 
deverão conter: 

 Nome do Advogado; 
 Número de inscrição na OAB. 

E caso o advogado queira ou prefira, poderá também constar: 

 Títulos acadêmicos; 
 Instituições JuríAposta s que integre;  
 Especialidade; 
 Endereço; 
 E-mail; 
 Site / Página eletrônica; 
 Logotipo; 
 Fotografia do escritório; 
 Horário de Atendimento; 
 Idiomas em que o cliente pode ser atendido. 

Contudo, se proíbe a utilização de: 

 Fotografias pessoais ou de terceiros no cartão de visita; 
 Menção de emprego, cargo ou função que já ocupou.  

Aposta 03 - Inscrição na OAB  

#Incrição Principal 
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#Incrição Suplementar 

 Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais
em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a
intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.

#Cancelamento 

 Em que situações?
 O advogado requer; sofre penalidade de exclusão; falece; passa a exercer, em caráter definitivo,

atividade incompatível com a advocacia; perde qualquer um dos requisitos necessários para
inscrição

#Licença 

 Em que situações?
 O advogado requer, por motivo justificado; passa a exercer, em caráter temporário, atividade

incompatível com o exercício da advocacia; sofre doença mental considerada curável.

Aposta 04 - Sociedade de Advogados 

 A sociedade de advogados adquire personalidade juríAposta  com o registro aprovado dos seus
atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede;

 Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma
sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar, simultaneamente, uma sociedade de advogados e
uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo
Conselho Seccional;

 Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo
clientes de interesses opostos;

 Razão Social -



 

 

   
505 
509 

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

Aposta 05 - Atividade da Advocacia 

 É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade; 
 São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo 

das sanções civis, penais e administrativas; 
 O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da 

renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo; 
 São atividades privativas de advocacia -  

I - a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais;  
II - as atividades de consultoria, assessoria e direção juríAposta s. 

Aposta 06 - Relação Cliente e Advogado 

 As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca; 
 O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio 

conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais 
urgentes e inadiáveis;  

 A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou;  
 O advogado não se sujeita à imposição do cliente que pretenda ver com ele atuando outros 

advogados, nem fica na contingência de aceitar a inAposta ção de outro profissional para com ele 
trabalhar no processo. 

Aposta 07 - Direito dos Advogados 

 Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes 
se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que 
considerados incomunicáveis; 

 ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício 
da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a 
comunicação expressa à seccional da OAB; 

O advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo de exercício da profissão, 
em caso de crime inafiançável 

 não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, 
com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar; 

 ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela.  
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Aposta 08 - Eleições - Doações  

 Desde o pedido de registro da chapa, poderá ser efetuada doação para a campanha por advogados, 
inclusive candidatos, sendo vedada a doação por pessoas físicas que não sejam advogados e por 
qualquer empresa ou pessoa juríAposta , sob pena de indeferimento de registro ou cassação do 
mandato;  

 Resolução 5/20, aprovada pelo Conselho Pleno, altera o Regulamento Geral do Estatuto da 
Advocacia e da OAB para estabelecer paridade de gênero (50%) e a política de cotas raciais para 
negros (pretos e pardos), no percentual de 30%, nas eleições da OAB para a composição das chapas 
nas eleições do Conselho Federal, das seccionais, subseções e Caixas de Assistência.  

Aposta 09 - Advogado Empregado   

 O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal 
dos empregadores, fora da relação de emprego. 

 Jornada - Quatro horas contínuas / Vinte horas semanais - Salvo acordo ou convenção coletiva ou 
em caso de deAposta ção exclusiva. 

 Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de 
sucumbência são devidos aos advogados empregados. 

 Os honorários de sucumbência, percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados 
são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo. 

Aposta 10 - DELIBERAÇÕES - CONSELHO FEDERAL    

 

CONSELHO FEDERAL  VOTO VOZ 

EX-PRESIDENTES -------------- X 

PRESIDENTES DOS CONSELHOS DE SECCIONAIS -------------- X 

CONSELHEIRO FEDERAL (Delegação) 

 

OBS. - Cuidado ao aspecto de que a delegação não poderá votar quando a 
matéria for de interesse próprio. 

X X 

PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL 

 

OBS. - Apenas voto de qualidade nas deliberações do Conselho Federal! 

X X 
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Quanto à votação nas sessões do Conselho Seccional, devemos observar o seguinte regramento: 

 

          Sucesso,  
          Prof.ª Priscila Ferreira 

Prof.ª Priscila Silveira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO SECCIONAL VOTO VOZ 

EX-PRESIDENTES 

(Conselho Seccional - Honorário e Vitalício) 

-------------- X 

PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES -------------- X 

CONSELHEIRO FEDERAL (Delegação) 

OBS. - Conselheiro federal na reunião do conselho seccional, a qual é 
vinculado, possui apenas direito de voz! 

-------------- X 

PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL 

OBS. - Na reunião do Conselho Seccional é CONVIDADO! 

-------------- X 

CONSELHEIROS SECCIONAIS X X 
DIRETORIA X X 
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AGRADECIMENTO 

Olá, querido aluno(a)! 

Chegamos, enfim, ao término do nosso e-book. 

Antes de tudo, gostaríamos de agradecer a confiança depositada no nosso trabalho. Trabalhamos com 
sonhos, e são os sonhos dos nossos alunos que servem de combustível para, diariamente, tentarmos 
entregar o melhor conteúdo possível de preparação para o Exame de Ordem. 

Nessa reta final, desejamos que você tenha serenidade para encarar o momento de prova e tomar boas 
decisões. Saiba que estaremos juntos, em pensamento, torcendo tremendamente pela sua vitória. 

Por fim, desejamos a você uma boa prova! Vá lá e dê o primeiro passo para conquistar a tão sonhada carteira. 

Conte sempre com o Estratégia OAB. 
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NOSSOS CANAIS 
Convidamos você para participar dos nossos Canais do Estratégia OAB. Neles, você terá acesso a conteúdos 
exclusivos para essa reta final. Além disso, é por lá que enviaremos todos os links das transmissões que 
faremos.  

Clique nos botões abaixo e participe gratuitamente! ���� 

NOSSOS PRODUTOS 
No Estratégia OAB, nós temos produtos que atendem à necessidade de vários perfis de alunos. 

Para quem deseja estudar até passar na OAB, sem a necessidade de comprar um novo curso a cada Exame, 
oferecemos a Assinatura OAB “Até a Aprovação”. Além dela, temos também pacotes específicos de 1ª e 2ª 
Fases, além de cursos para Repescagem. 

Para conhecer o material que mais aprova na OAB, clique no botão abaixo e visite o nosso site: 

#vemsercoruja 

https://www.redirectmais.com/run/jornadaxxxv
https://t.me/xxxvjornada
https://www.youtube.com/c/Estrat%C3%A9giaOAB
https://oab.estrategia.com/catalogo-produtos/
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