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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e 
do Estratégia OAB. Além disso, sou professor de Direito Processual 
Civil, Direito Eleitoral e Direitos Humanos.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques 

E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br 

Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-
vindas! 

Gostaria de lhes apresentar nossos Simulados Inéditos para Delegado de Polícia. Em consulta aos 
nossos alunos, um dos materiais mais pedidos são simulados inéditos para vocês treinarem. Além 
de você ficar testar os conhecimentos, é chance única para perceber falhas e corrigir a trajetória 
de estudos. Assim, decidimos trazer três simulados.  

Minha sugestão: faça um a cada mês ou a cada ciclo de estudos. É um modo, inclusive, de você 
avaliar o progresso do seu desempenho. 

Cada um dos três simulados vem estruturado da seguinte forma: 

Direito Penal 1 a 14 
Direito Processual Penal 15 a 28 
Legislação Especial 29 a 40 
Direito Constitucional 41 a 53 
Direito Administrativo 54 a 66 
Direito Civil 67 a 80 
Direitos Humanos 81 a 87 
Medicina Legal 88 a 95 
Criminologia 96 a 100 

Além disso, ao final, você terá, ainda, à disposição um simulado de fase escrita com questões 
discursivas e peças práticas. 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 
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SIMULADO 1 

CADERNO DE PROVAS 

Direito Penal  

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

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

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

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

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

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

a) Apenas uma proposição está errada; 

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

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

d) Todas as proposições estão corretas; 

e) Apenas três das proposições estão corretas. 

Questão 2. No dia 23 de janeiro de 2020, entrou em vigor a Lei nº 13.964/19, o chamado Pacote 
Anticrime, que promoveu diversas alterações na legislação penal e processual penal brasileira. 
Dentre as alterações encontra-se a exigência de representação para o ajuizamento da ação penal 
no crime de estelionato (CP, Art. 171, §5º) e o aumento do tempo de cumprimento das penas 
privativas de liberdade (CP, Art. 75). Acerca da aplicação da lei penal no tempo e da 
irretroatividade da lei penal, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção 
correta: 
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I De acordo com o STJ, a exigência de representação para ação por estelionato não afeta os 
processos em curso. 

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

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

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

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

a) Estão corretas todas as assertivas  

b) Está correta apenas 1 das assertivas 

c) Estão corretas 2 assertivas 

d) Estão corretas 3 assertivas 

e) Estão corretas 4 assertivas 

Questão 3. Enquanto o crime pode ser conceituado como o comportamento humano causador de 
relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado; o conceito analítico de 
crime comporta três elementos, a saber: Tipicidade, Ilicitude e Culpabilidade. No que toca aos 
elementos do crime, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção correta: 

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

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

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

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

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

a) Estão corretas todas as assertivas  

b) Está correta apenas 1 das assertivas 

c) Estão corretas 2 assertivas 

d) Estão corretas 3 assertivas 

e) Estão incorretas todas as assertivas 

Questão 4. Crimes omissivos são aqueles nos quais o agente viola o mandamento preceptivo 
constante do tipo penal; isto é, deixa de fazer aquilo que a lei determina e, portanto, assume a 
responsabilidade pela sua inação. 

Acerca do crime omissivo próprio, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção 
correta: 
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I Os crimes omissivos próprios são os cujo tipo descreve a conduta omissiva de forma direta, e 
por isso não é necessária a incidência do art. 13, § 2º, do CP. 

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

III Crimes omissivos próprios são crimes de mera conduta. 

IV Os crimes omissivos próprios não admitem tentativa. 

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

a) Estão corretas todas as assertivas  

b) Está incorreta apenas 1 das assertivas 

c) Estão corretas 2 assertivas 

d) Estão corretas 3 assertivas 

e) Estão incorretas todas as assertivas 

Questão 5. A propósito da prescrição, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a 
opção correta: 

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

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

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

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

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

a) Apenas uma proposição está errada; 

b) Estão corretas apenas as proposições IV e V; 

c) Estão corretas apenas as proposições II e V; 

d) Todas as proposições estão corretas; 

e) Apenas uma das proposições está correta. 

Questão 6. Acerca dos crimes contra a vida, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale 
a opção correta: 

I Em relação ao crime de infanticídio, a lei brasileira não adotou o critério psicológico, mas sim o 
critério fisiopsicológico, levando em conta o desequilíbrio oriundo do processo do parto. 
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II No que concerne ao crime de homicídio, é possível a coexistência das circunstâncias 
privilegiadoras com as qualificadoras de natureza objetiva. 

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

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

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

a) Apenas uma proposição está errada; 

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

c) Estão corretas apenas as proposições II e V; 

d) Todas as proposições estão corretas; 

e) Apenas uma das proposições está correta. 

Questão 7. Acerca do crime de roubo, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a 
opção correta: 

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

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

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

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

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

a) Estão corretas todas as assertivas  

b) Está correta apenas 1 das assertivas 

c) Estão corretas 2 assertivas 

d) Estão corretas 3 assertivas 

e) Estão corretas 4 assertivas 

Questão 8. No que toca aos crimes contra a dignidade sexual, analise as proposições abaixo e, em 
seguida, assinale a opção correta: 
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I  A conduta do agente que, aproveitando-se da lotação do coletivo, masturbou-se e ejaculou no 
corpo de passageira, constitui o crime de estupro de vulnerável, caso esta seja menor de idade. 

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

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

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

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

a) Apenas uma proposição está errada; 

b) Estão corretas apenas as proposições IV e V; 

c) Estão corretas apenas as proposições II e V; 

d) Todas as proposições estão corretas; 

e) Apenas uma das proposições está correta. 

Questão 9. A propósito dos crimes contra o patrimônio, analise as proposições abaixo e, em 
seguida, assinale a opção correta: 

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

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

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

IV O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de 
segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a 
configuração do crime de furto. 
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V Configura o delito de extorsão (art. 158 do Código Penal) a conduta do agente que submete 
vítima à grave ameaça espiritual que se revelou idônea a atemorizá-la e compeli-la a realizar o 
pagamento de vantagem econômica indevida. 

a) Estão corretas todas as assertivas  

b) Está correta apenas 1 das assertivas 

c) Estão corretas 2 assertivas 

d) Estão corretas 3 assertivas 

e) Estão incorretas todas as assertivas 

Questão 10. A respeito das causas excludentes de ilicitude, analise as proposições abaixo e, em 
seguida, assinale a opção correta: 

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

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

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

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

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

a) Apenas uma proposição está errada; 

b) Estão corretas apenas as proposições I e V; 

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

d) Todas as proposições estão corretas; 

e) Apenas duas das proposições estão corretas. 
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Questão 11. O Direito Penal deve garantir o bem-estar da coletividade, incluindo-se o dos 
condenados; devendo-se, sempre, atentar para o princípio da dignidade humana como 
fundamento do Estado brasileiro. A partir desta premissa, a Constituição Federal assegura ao 
cidadão uma série de garantias quanto à aplicação da pena que se traduzem no princípio 
constitucional da humanidade. Analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção 
correta: 

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

II - Não haverá pena de caráter perpétuo; 

III – Não haverá pena de trabalhos forçados; 

IV – Não haverá pena de banimento; 

V – Não haverá penas cruéis. 

a) Estão corretas todas as assertivas  

b) Está correta apenas 1 das assertivas 

c) Estão corretas 2 assertivas 

d) Estão corretas 3 assertivas 

e) Estão corretas 4 assertivas 

Questão 12. A culpabilidade pode ser conceituada como um juízo de reprovação social que recai 
sobre a conduta típica e ilícita do agente; e que conta como pressupostos com a exigibilidade da 
conduta diversa, a real ou potencial consciência da ilicitude e a imputabilidade. A propósito da 
culpabilidade, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção correta: 

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

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

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

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

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

a) Apenas uma proposição está errada; 

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

d) Todas as proposições estão corretas; 

e) Apenas uma das proposições está correta. 

Questão 13. A propósito dos crimes contra a pessoa, analise as proposições abaixo e, em seguida, 
assinale a opção correta: 

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

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

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

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

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

a) Apenas uma proposição está errada; 

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

c) Estão corretas apenas as proposições II e V; 

d) Todas as proposições estão corretas; 

e) Apenas uma das proposições está correta. 

Questão 14. A respeito dos crimes contra o patrimônio, analise as proposições abaixo e, em 
seguida, assinale a opção correta: 

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

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

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

IV Pratica o crime de apropriação indébita previsto no artigo 168 do Código Penal, o Advogado 
que se apropria de quantia em dinheiro recebida a título de indenização pelo seu cliente - 
pessoa maior de 60 anos aplicando-se a causa de aumento de pena por ter recebido o valor em 
razão da profissão. 
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V Aquele que acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de 
restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do 
prazo de 15 dias, comete o crime de apropriação de coisa achada. 

a) Apenas uma proposição está errada; 

b) Estão corretas apenas as proposições III e V; 

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

d) Todas as proposições estão corretas; 

e) Apenas três das proposições estão corretas. 

Direito Processual Penal 

Questão 15. CPP. Art. 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. 

O artigo trazido no enunciado da questão diz respeito a determinada característica do inquérito 
policial, sendo ela: 

a) A indisponibilidade. 

b) A discricionariedade. 

c) A oficiosidade.  

d) O caráter inquisitivo. 

Questão 16. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata a Lei Maria 
da Penha, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência 
especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o 
Ministério Público. 

b) A representação será retratável ainda que oferecida a denúncia. 

c) É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, 
condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de 
servidor público em razão do exercício de suas funções. 

d) A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha 
qualidade para representá-lo. 

e) Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, 
Estado e Município, a ação penal será pública.  

Questão 17. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito, 
ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for. 
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b) A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à 
autoridade policial para que esta proceda a inquérito. 

c) O órgão do Ministério Público não poderá dispensar o inquérito. 

d) A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do 
ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante o juiz ou 
autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida. 

e) Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a 
existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos 
necessários ao oferecimento da denúncia. 

Questão 18. Assinale a alternativa incorreta: 

a) A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, 
a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação 
do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 

b) O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. 

c) A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do 
instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais 
esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo 
criminal. 

d) O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data 
em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o 
réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade 
policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber 
novamente os autos. 

e) A queixa contra qualquer dos autores do crime não obrigará ao processo de todos. 

Questão 19- A perempção ocorre nos seguintes casos, exceto: 

a) quando, iniciada a ação, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 
30 dias seguidos; 

b) quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, 
para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a 
quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36; 

c) quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do 
processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas 
alegações finais; 

d) quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm#art36
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e) quando o querelante adotar comportamento cordial para com o querelado. 

Questão 20. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo 
de ofício. 

b) No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido 
o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. 

c) Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em 
que caiba a ação privada, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e 
indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. 

d) Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo 
legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, 
intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a 
todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. 

e) As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação 
penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem 
ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes. 

Questão 21. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Segundo entendimento do STJ, é de competência da justiça estadual processar e julgar crime 
contra funcionário público federal, estando ou não este no exercício da função.  

b) Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte 
sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 

c) Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por 
um dos juízos conflitantes. 

d) A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 

e) Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal 
processar e julgar o crime de tráfico internacional. 

Questão 22. Assinale a alternativa incorreta: 

a) A competência para julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de 
contas perante o órgão federal será dos juízes federais da seção judiciária da localidade em que 
o prefeito exercer ou tiver exercido o mandato.  

b) É de competência da justiça comum estadual o julgamento de contravenções penais, mesmo 
que conexas com crimes de competência da justiça comum federal de primeiro grau.  

c) A polícia civil instaurou e concluiu o inquérito policial relativo a roubo havido em uma agência 
franqueada dos Correios. Encaminhados os autos à justiça estadual, o órgão do MP ofereceu 
denúncia contra os autores, a qual foi recebida pelo juízo competente. Nessa situação 
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hipotética, conforme o posicionamento dos tribunais superiores acerca dos aspectos processuais 
que definem a competência para processar e julgar delitos, por se tratar de uma agência 
franqueada de uma empresa pública, a competência para o processo e o julgamento do crime 
será da justiça estadual.  

d) A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de 
função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual. 

e) Salvo ocorrência de tráfico para o Exterior, quando, então, a competência será da Justiça 
Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a 
entorpecentes. 

Questão 23. Assinale a alternativa incorreta: 

a) A competência para processar e julgar crime de roubo que resulte em morte da vítima será do 
tribunal do júri da localidade em que ocorrer o fato criminoso.  

b) Compete à Justiça Federal processar e julgar os delitos praticados por funcionário público 
federal, no exercício de suas funções e com estas relacionados  

c) A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão 
da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a 
qualificação do órgão expedidor. 

d) A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de 
competência da Justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao 
respectivo tribunal de segundo grau. 

e) Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração 
por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um 
dos denunciados. 

Questão 24. Assinale a alternativa incorreta: 

a) O STF entende que a Justiça do Trabalho conserva a sua competência criminal para julgar os 
crimes contra a organização do trabalho. 

b) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício 
do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 

c) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para 
apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será 
mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, 
qualquer que seja o motivo. 

d) Praticado o crime em um mandato e existindo reeleição ao mesmo cargo, verifica-se a 
prorrogação do foro por prerrogativa de função acaso os diferentes mandatos sejam exercidos 
em ordem sequencial e ininterrupta.  
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e) Ausente potencial e relevante prejuízo que justifique a reunião de feitos, impõe-se o 
desmembramento do inquérito em relação a todos os investigados que não detêm foro por 
prerrogativa de função, a fim de que a investigação prossiga perante a Suprema Corte tão 
somente em relação àquele que a possua. 

Questão 25. Assinale a alternativa incorreta: 

a) São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim 
entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 

b) São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o 
nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma 
fonte independente das primeiras.    

c) Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de 
praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da 
prova. 

d) Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada 
por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. 

e) Segundo orientação dos Tribunais Superiores, o juiz que conhecer do conteúdo da prova 
declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão.  

Questão 26. Assinale a alternativa incorreta: 

a) As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício, ou a requerimento das partes ou, 
quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante 
requerimento do Ministério Público. 

b) Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o 
pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no 
prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, 
permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e 
fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa 
medida excepcional.  

c) No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante 
requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a 
medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos 
termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.  

d) O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la 
quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se 
sobrevierem razões que a justifiquem. 

e) A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por 
outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição 
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por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos 
presentes do caso concreto, de forma individualizada.  

Questão 27. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 
da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de 
condenação criminal transitada em julgado.  

b) A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, independentemente da 
inviolabilidade domiciliar. 

c) É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares 
preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres 
durante o período de puerpério imediato.   

d) Se o executor do mandado verificar, com segurança, que o réu entrou ou se encontra em 
alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for 
obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força 
na casa, arrombando as portas, se preciso; sendo noite, o executor, depois da intimação ao 
morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, 
logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. 

e) O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da 
autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito. 

Questão 28. Pedro comete um crime de roubo, que se consuma na cidade e comarca de 
Cascavel/PR. Em seguida ele empreende fuga em direção ao estado de São Paulo, em Presidente 
Prudente/SP, passando pelos Municípios de Corbélia/PR, Ubiratã/PR, para despistar os policiais. A 
polícia o persegue durante todo o trajeto e consegue captura-lo na cidade de Maringá/PR. Nesse 
contexto, o executor da prisão deverá apresenta-lo à Autoridade Policial de: 

a) Cascavel/PR 

b) Presidente Prudente/SP 

c) Ubiratã/PR 

d) Corbélia/PR  

e) Maringá/PR 

Legislação Especial  

Questão 29. À luz da Lei n.º 9.605/98, as penas dos crimes contra a fauna são aumentadas da 
metade se o crime é praticado, exceto: 

a) Em período proibido à caça. 

b) Durante a noite. 
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c) Em unidade de conservação. 

d) Decorrente do exercício de caça profissional. 

e) Com abuso de licença. 

Questão 30. À luz da Lei n.º 9.605/98, as penas dos crimes contra a flora são aumentadas de um 
sexto a um terço se, exceto; 

a) Do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime 
climático. 

b) O crime for cometido no período de queda das sementes. 

c) O crime for cometido em época de seca ou inundação. 

d) O crime for cometido durante a noite, em domingo ou feriado. 

e) O crime for cometido contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, desde que a ameaça 
não seja somente no local da infração. 

Questão 31. Com base na previsão do art. 298, do Código de Trânsito Brasileiro, quando não 
constituem crime, são circunstâncias que  agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o 
condutor do veículo cometido a infração, exceto: 

a) Com dano potencial para duas ou mais pessoas. 

b) Utilizando o veículo com placas falsas ou adulteradas. 

c) Sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência, desde que o resultado seja a morte da vítima. 

d) Sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação. 

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

Questão 32. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146/2015), assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) Praticar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência não constitui crime. 

b) Apropriar-se de bens ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência é crime 
punido com reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

c) Não constitui crime o abandono de pessoa com deficiência em casas de saúde. 

d) Reter cartão magnético de pessoa com deficiência destinado ao recebimento de benefícios, 
com o fim de obter vantagem indevida para si, é crime punível com detenção, de seis meses a 
dois anos, e terá a pena aumentada da metade se for cometido por tutor ou curador. 

e) O crime de apropriar-se de bens ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência, 
terá a pena aumentada em 1/6 (um sexto) se for cometido por depositário judicial. 



 

 

 

 

 

18 
465 

Questão 33. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97), são causas que aumentam 
de 1/3 à metade a pena do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, exceto: 

a) Se o agente não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação. 

b) Se o agente praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. 

c) Se o agente deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do 
acidente. 

d) Se o agente, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de 
transporte de passageiros. 

e) Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência. 

Questão 34. Sobre as penalidades impostas ao crime do art. 28, da Lei de Drogas (Lei n.º 
11.343/2006), assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O agente será submetido a advertência sobre os efeitos das drogas. 

b) O agente será submetido a prestação de serviços à comunidade, que será cumprida em 
programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos 
congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da 
prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. 

c) O agente será submetido a medida educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo, por, no mínimo, um ano. 

d) O agente será submetido a medida educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo, que será aplicada, em regra, pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses. 

e) Para garantia do cumprimento das medidas educativas, como, por exemplo, o 
comparecimento a programa ou curso educativo, a que injustificadamente se recuse o agente, 
poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente, a admoestação verbal. 

Questão 35. Segundo o Estatuto do Desarmamento (Lei n.º 10.826/2003), incorre nas mesmas 
penas do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (reclusão, de 3 (três) a 6 
(seis) anos, e multa), exceto: 

a) Quem suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de 
fogo ou artefato. 

b) Quem modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de 
fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro 
autoridade policial, perito ou juiz. 

c) Quem possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
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d) Quem portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca 
ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. 

e) Quem deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos 
ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua 
posse ou que seja de sua propriedade. 

Questão 36. Segundo a Lei das Organizações Criminosas (Lei n.º 12.850/2013), os crimes previstos 
nesta Lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento: 

a) Ordinário, previsto no Código de Processo Penal. 

b) Sumaríssimo, previsto na Lei n.º 9.099/95. 

c) Extraordinário, previsto na Constituição Federal. 

d) Sumário, previsto no Código de Processo Penal 

e) Especial, previsto na Constituição Federal. 

Questão 37. À luz do artigo 1º, §4º, da Lei n.º 9.455/97, a pena do crime de tortura será 
aumentada de um sexto até um terço, se o crime for cometido contra maior de 

a) 50 (cinquenta) anos. 

b) 60 (sessenta) anos. 

c) 75 (setenta e cinco) anos. 

d) 65 (sessenta e cinco) ano. 

e) 55 (cinquenta e cinco) anos. 

Questão 38. Com base nas disposições da Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006), configura 
violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que 
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial e que 
ocorra, exceto: 

a) No âmbito da unidade doméstica. 

b) No âmbito da família. 

c) Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida, independentemente de coabitação. 

d) Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida, sendo imprescindível de coabitação. 

e) No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de 
pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 

Questão 39. À luz da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/84), são deveres do condenado, exceto: 

a) Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. 
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b) Conservação dos objetos de uso pessoal. 

c) Submissão à sanção disciplinar imposta. 

d) Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. 

e) Alimentação suficiente e vestuário. 

Questão 40. Com base nas disposições da Lei n.º 9.434/97, que dispõe sobre a remoção de 
órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras 
providências, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A remoção post mortem de órgãos do corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita 
desde que permitida expressamente por ambos os pais, ou por seus responsáveis legais. 

b) É vedada a remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não 
identificadas. 

c) É obrigatório, para todos os estabelecimentos de saúde notificar, às centrais de notificação, 
captação e distribuição de órgãos da unidade federada onde ocorrer, o diagnóstico de morte 
encefálica feito em pacientes por eles atendidos. 

d) É proibida a veiculação, através de qualquer meio de comunicação social de anúncio que 
configure publicidade de estabelecimentos autorizados a realizar transplantes e enxertos, 
relativa a estas atividades. 

e) É permitida a veiculação, através de qualquer meio de comunicação social de anúncio que 
configure apelo público para a arrecadação de fundos para o financiamento de transplante ou 
enxerto em beneficio de particulares. 

Direito Constitucional  

Questão 41. A eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas é denominada de: 

a) Inalienabilidade. 

b) Horizontalidade. 

c) Imprescritibilidade. 

d) Historicidade. 

e) Relatividade. 

Questão 42. Os direitos prestacionais, em regra, são encontrados dentre os: 

a) Direitos individuais. 

b) Direitos coletivos. 

c) Direitos sociais. 

d) Direito à nacionalidade. 
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e) Direitos políticos. 

Questão 43. É privativo de brasileiro nato o cargo de: 

a) Carreira diplomática. 

b) Ministros do Tribunal de Contas da União. 

c) Presidente do Banco Central do Brasil. 

d) Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

e) Procurador-Geral da República. 

Questão 44. Como medida de proteção aos direitos fundamentais, a Constituição da República 
veda à lei: 

a) Estabelecer a possibilidade de se efetuar prisão senão por ordem escrita e fundamentada de 
autoridade judiciária competente. 

b) Cominar pena de morte ou de caráter perpétuo, exceto no caso de guerra declarada. 

c) Estabelecer casos em que a pena passe da pessoa do condenado. 

d) Prever hipóteses em que o civilmente identificado seja submetido a      identificação criminal. 

e) Restringir a publicidade de atos processuais, exceto quando a defesa da intimidade ou o 
interesse social o exigirem. 

Questão 45. O Direito Constitucional no Brasil, pós-Constituição de 1988, passou a preocupar-se 
com o aperfeiçoamento dos direitos e das garantias fundamentais. Com base na Constituição 
Federal vigente, assinale a alternativa correta: 

a) É vedada qualquer legitimação de provas obtidas por meios ilícitos em processos 
administrativos ou judiciais.  

b) Os direitos e as garantias fundamentais chegaram a tal nível de abrangência na previsão 
constitucional que, de sua interpretação, é possível afirmar que não mais somente frente ao 
Estado, mas, agora também, nas relações privadas, podem os cidadãos fazer valer suas garantias 
a fim de concretizar seus direitos fundamentais. 

c) Como importante mecanismo de garantia dos direitos sociais, os sindicatos brasileiros gozam 
de plena autonomia quanto à sua organização, sendo vedado o exercício de atividade estatal em 
seu funcionamento que vise a normatizar restrições à sua atuação, dentre outras, limites para o 
valor de suas contribuições exigíveis de seus associados, necessidade de registro próprio que 
não os exigidos para qualquer associação e a delimitação de sua base territorial. 

d) São cassados os direitos políticos em decorrência do cancelamento da naturalização brasileira 
concedida a estrangeiro, desde que decorrente de sentença transitada em julgado. 

e) O cidadão brasileiro perderá sua nacionalidade se adquirir uma outra, salvo a hipótese 
constitucionalmente prevista da segunda nacionalidade, voluntariamente requerida, quando for 
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reconhecida pela lei estrangeira. São os casos em que um indivíduo nasce no Brasil, de pais 
estrangeiros que não estejam a serviço de seu País, e, no caso, este país estrangeiro adote o 
sistema de ius sanguinis. 

Questão 46. Com base nas orientações do Supremo Tribunal Federal, no que se refere às ações 
constitucionais, é correto afirmar: 

a) É cabível a impetração do mandado de injunção mesmo que já exista norma regulamentadora 
de direito previsto na Constituição Federal, desde que essa norma seja flagrantemente 
inconstitucional.  

b) A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a 
pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.  

c) É incabível o mandado de injunção coletivo, por ausência de previsão constitucional.  

d) Os tribunais do Poder Judiciário não têm competência originária para julgamento de ação 
popular, mesmo que proposta contra atos de autoridades que dispõem de foro por prerrogativa 
de função, exceto no caso do Presidente da República em que a competência originária é do 
Supremo Tribunal Federal.  

e) É cabível o mandado de injunção se a Constituição Federal outorga mera faculdade ao 
legislador para regulamentar direito previsto em algum de seus dispositivos. 

Questão 47.   O mandado de injunção: 

a) Destina-se à proteção da liberdade de locomoção, ameaçada ou lesada, em decorrência de 
violência ou coação, eivada de ilegalidade ou abuso de poder. 

b) Destina-se ao conhecimento ou retificação, como também a anotação, contestação ou 
explicação, de dados pessoais constantes nos assentamentos de registros ou banco de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público. 

c) Destina-se à proteção de direito subjetivo constitucional cujo exercício esteja inviabilizado 
pela ausência de norma regulamentadora. 

d) Destina-se à invalidação de atos, contratos ou acordos administrativos ilegais, ilegítimos ou 
ilícitos e lesivos ao domínio público, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. 

e) Destina-se à proteção de direito, individual ou metaindividual, líquido e certo, não amparável 
por habeas corpus ou habeas data, ameaçado ou lesado por ato de autoridade pública ou 
agente delegado, eivado de ilegalidade ou abuso de poder. 

Questão 48. É promulgada Emenda à Constituição abolindo a garantia do habeas data, sob o 
argumento de que a Lei nº 12.527/11 já estaria a proteger o direito constitucional de acesso às 
informações públicas. Essa Emenda é: 

a) Inconstitucional, porque apenas nas hipóteses de estado de sítio ou de estado de defesa tal 
supressão seria admissível. 
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b) Constitucional, porque a Lei nº 12.527/11 ampliou o alcance do direito à informação. 

c) Inconstitucional, porque viola a cláusula pétrea atinente aos direitos e garantias individuais. 

d) Constitucional, porque tem hierarquia constitucional, sendo insuscetível de controle de 
constitucionalidade. 

e) Inconstitucional, porque apenas na hipótese de intervenção federal tal supressão seria 
admissível. 

Questão 49. Sobre o mandado de segurança, com base na Lei 12.016/2009 e na jurisprudência 
dos Tribunais Superiores, assinale a alternativa correta: 

a)  É cabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo 
contribuinte. 

b)  A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, 
alternativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade 
que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a 
respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência 
estabelecida na Constituição Federal. 

c) Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos 
administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de 
serviço público. 

d) Não é cabível mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por 
sociedade de economia mista ou empresa pública. 

Questão 50. Acerca dos institutos da intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, 
assinale a alternativa correta: 

a) É da competência exclusiva do Senado Federal a aprovar o estado de defesa e a intervenção 
federal, bem como autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas. 

b) A Constituição pode ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa 
ou de estado de sítio. 

c) Enquanto o estado de sítio prescinde de autorização, podendo ser decretado pelo Presidente 
da República, o estado de defesa necessita de autorização do Poder Legislativo. 

d) No estado de defesa não se faz restrição à liberdade de ir e vir, enquanto no estado de sítio 
esse direito pode ser restringido. 

Questão 51. De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à organização 
Estatal: 

a) É constitucional o envio da Força Nacional de Segurança para atuar no Estado-membro sem 
que tenha havido pedido ou concordância do Governador. 
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b) Usurpa a competência dos Municípios a exigência feita pela Constituição Estadual de que os 
serviços de saneamento e abastecimento de água sejam realizados por pessoa jurídica de direito 
público ou sociedade de economia mista. 

c) É possível exigir que Estados-membros e Municípios se vinculem a autorizações e decisões de 
órgãos federais para tomar atitudes de combate à pandemia. 

d) Constituições estaduais podem criar hipóteses de intervenção estadual que não estejam 
previstas na Constituição Federal. 

Questão 52. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre fornecimento 
pelo Poder Judiciário de medicamentos não registrados pela ANVISA, assinale a alternativa 
correta: 

a) O fornecimento de medicamentos por decisão judicial sempre independe de registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

b) O Poder Público pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 

c) As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser 
propostas em face do Município, Estado/DF ou União, conforme escolha do autor. 

d) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em 
caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 
13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: 1) a existência de pedido de registro do 
medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); 
2) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e 
3) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 

Questão 53. São competências privativas da União legislar sobre, exceto: 

a) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e 
do trabalho;  

b) previdência social, proteção e defesa da saúde;  

c) desapropriação; 

d) águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 

Direito Administrativo  

Questão 54. Sobre os contratos administrativos, com base na Lei 14.133/2021, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

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

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

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

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

Questão 55. Sobre as parcerias público-privadas, assinale a alternativa correta: 

a) A concessão de serviços e obras públicas, mesmo quando não envolver contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, constitui uma parceria público-privada 

b) A sociedade de propósito específico deverá assumir a forma de companhia aberta. 

c) Concessão patrocinada 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. 

d) A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria público-privada poderá 
ser feita por ordem bancária, cessão de créditos não tributários, outorga de direitos em face da 
Administração Pública, outorga de direitos sobre bens públicos dominicais ou outros meios 
admitidos em lei. 

Questão 56. Julgue os itens abaixo: 

I – A partir do final do século XVIII, afirmou-se como teoria dominante o liberalismo econômico, 
defendido por Adam Smith, doutrina que pregava a abstenção do Estado, que se limitaria a uma 
postura de mero observador dos fenômenos econômicos e sociais. 

II – É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente 
de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

III – O modelo intervencionista propõe que o Estado adote postura intervencionista, passando a 
efetivar prestações positivas no campo dos direitos fundamentais e também a fiscalizar e até 
mesmo regular a economia, permitindo a inauguração da fase do dirigismo econômico. 

IV – A ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados, entre outros, os princípios da propriedade privada, da livre 
concorrência, da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
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prestação, e do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as 
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

Estão corretas: 

a) Todas as assertivas. 

b) As assertivas I e IV, somente. 

c) As assertivas II e III, somente. 

d) As assertivas I, II e IV, somente. 

e) As assertivas I, II e III, somente. 

Questão 57. Sobre os bens públicos, indique em quais classificações se enquadram os seguintes 
bens, respectivamente: terras dos indígenas, cemitérios públicos e terras devolutas: 

a) Bem de uso especial, bem de uso especial, bem dominical. 

b) Bem de uso especial, bem de uso comum do povo e bem dominical. 

c) Bem de uso comum do povo, bem dominical e bem dominical. 

d) Bem de uso comum do povo, bem de uso comum do povo, bem de uso especial. 

Questão 58. Assinale a alterativa INCORRETA, tendo por base os dispositivos da Lei 8.429/1992, a 
doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores: 

a) A pretensão para aplicar sanções pela prática de atos de improbidade a quem exerce 
mandato, cargo em comissão ou função de confiança prescreve 5 anos, a contar do término do 
exercício do mandato. Se reeleito, o prazo somente se inicia com o término do último mandato. 

b) Para os ocupantes de cargo efetivo ou emprego, que ostentam vínculo permanente com o 
Poder Público, o prazo prescricional para aplicação de sanções por atos de improbidade 
administrativa será aquele previsto em lei específica para a aplicação da sanção disciplinar de 
demissão a bem do serviço público. 

c) Se o agente praticar ato ímprobo no exercício cumulativo de cargo efetivo e de cargo 
comissionado, deve prevalecer o prazo prescricional aplicável para o caso de vínculo temporário. 

d) Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade 
Administrativa para o agente público. 

Questão 59. Julgue os itens abaixo: 

I – Segundo o STJ, a Lei n. 8.112/1990 pode ser aplicada de modo supletivo aos procedimentos 
administrativos disciplinares estaduais, nas hipóteses em que existam lacunas nas leis locais que 
regem os servidores públicos. 

II – Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida 
a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do 
poder-dever de autotutela imposto à Administração. 
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III – A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição 
detalhada dos fatos a serem apurados. 

IV – É possível o aproveitamento de prova produzida em processo administrativo disciplinar 
declarado nulo para a instrução de novo PAD, desde que seja assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, e que o vício que ensejou referida nulidade não recaia sobre a prova que se 
pretende aproveitar. 

Estão corretas: 

a) Todas as assertivas. 

b) As assertivas I e II, somente. 

c) As assertivas II, III e IV, somente. 

d) As assertivas II e IV, somente. 

e) As assertivas I, II e III, somente. 

Questão 60. Assinale a opção INCORRETA: 

a) A prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias é de cinco anos. 

b) O deferimento de provimento judicial que determine à autoridade administrativa que se 
abstenha de concluir procedimento administrativo disciplinar interrompe o curso do prazo 
prescricional da pretensão punitiva administrativa. 

c) Os servidores públicos federais têm o prazo de 5 (cinco) anos para pleitear na esfera 
administrativa quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 
ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. 

d) A Lei 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de 
atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma 
subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a 
matéria. 

Questão 61. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) No Brasil, apesar da forte influência francesa, a lei é tida como fonte principal do Direito 
Administrativo, malgrado a inexistência de codificação. 

b) As bases do Direito Administrativo estão na Constituição Federal. 

c) O costume, no âmbito do Direito Administrativo, é prática admitida em casos de lacuna 
normativa, como fonte secundária. 

d) O costume administrativo se confunde com a praxe administrativa, posto que ambos derivam 
da conjugação do uso corrente (elemento objetivo) e da convicção generalizada da necessidade 
da sua observância (elemento subjetivo). 

Questão 62. Assinale a alternativa INCORRETA: 
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a) O direito à boa administração é consagrado na Carta de Direitos Fundamentais da União 
Europeia. 

b) A ideia de boa administração contrapõe-se à de má administração, compreendida de modo 
exemplificativo, abrangendo situações como irregularidades e omissões administrativas, abusos 
de poder, favoritismos, atrasos injustificados, ausência de informação. 

c) O direito à boa administração pode abranger posições defensivas por parte dos cidadãos, 
compreendendo, por exemplo, o direito a se manifestar, antes de qualquer medida ou decisão 
desfavorável que venha a lhe afetar. 

d) Assim como ocorre na Constituição da República Portuguesa de 1976, o direito fundamental à 
boa administração é consagrado expressamente na Constituição brasileira de 1988. 

Questão 63. Julgue os itens: 

I – O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular não está expresso na 
Constituição Federal, mas é implicitamente dela extraído. 

II – Inspirador tanto do legislador, no momento da elaboração da lei, quanto do administrador 
público, na execução das atividades estatais, o princípio da supremacia do interesse público é 
uma reação contra o individualismo jurídico e instrumento necessário para a consecução do 
bem-estar coletivo. 

III – Por força do princípio da supremacia do interesse público, a Administração Pública é dotada 
de prerrogativas, situando-se em posição privilegiada quando se relaciona com os particulares. 

IV – Ao praticar atos administrativos, a autoridade pública deve se nortear pelo interesse público, 
e não pelas suas próprias vontades, sob pena de se caracterizar o desvio de poder ou de 
finalidade. 

Estão corretos: 

a) Todos os itens. 

b) Os itens II e IV, somente. 

c) Os itens I e III, somente. 

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

e) Os itens II, III e IV, somente. 

Questão 64. De acordo com a classificação doutrinária, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Serviços públicos propriamente ditos são os que a Administração presta diretamente à 
comunidade, por reconhecer sua essencialidade e necessidade para a sobrevivência do grupo 
social e do próprio Estado. 

b) Serviços públicos derivados são os que dizem respeito a uma atividade facultativa do Estado, 
por serem passíveis de execução particular. 
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c) Serviços públicos comerciais são aqueles executados pela Administração para o atendimento 
de suas necessidades internas ou como forma de preparar outros serviços que serão prestados 
ao público, como os da imprensa oficial. 

d) Serviços públicos sociais são os que objetivam atender aos direitos fundamentais sociais e 
geralmente convivem com a iniciativa privada, como ocorre com os serviços de educação, saúde, 
cultura e previdência. 

Questão 65. A respeito dos agentes públicos, assinale a alternativa correta: 

a) Os agentes putativos são aqueles que praticam atos em situações excepcionais, geralmente 
de emergência, em colaboração com o Poder Público. 

b) São considerados servidores públicos estatutários os peritos credenciados pela Justiça. 

c) Todo cargo público tem função, mas nem toda função pressupõe a existência do cargo. 

d) Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, bem 
como ao enquadramento no cargo relativo às atividades exercidas em desvio. 

Questão 66. Com base no poder hierárquico, assinale a alternativa correta: 

a) Existe hierarquia no que diz respeito às funções institucionais dos Poderes Legislativo e 
Judiciário. 

b) O poder hierárquico incide na relação entre a Administração Direta, de um lado, e as 
entidades que compõem a Administração Indireta, de outro. 

c) Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra a autoridade 
delegante cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. 

d) Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar 
parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam 
hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole 
técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

Direito Civil  

Questão 67. Não será obrigatório o regime de separação de bens no casamento: 

a) de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial; 

b) das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do 
casamento; 

c) de todos os portadores de deficiência; 

d) da pessoa maior de 70 (setenta) anos. 

Questão 68. Não entram na comunhão parcial de bens: 

a) os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão 
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b) os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges 

c) os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de 
um dos cônjuges 

d) os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do 
casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. 

Questão 69. Não será cancelado o registro no Cartório de Registro de Imóveis, mantendo o 
usufruto constituído: 

a) pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai; 

b) pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela 
perdurar, pelo decurso de dez anos da data em que se começou a exercer 

c) pela cessação do motivo de que se origina; 

d) pelo termo de sua duração. 

Questão 70. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao 
mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Não se tendo 
convencionado expressamente, o prazo do mútuo será: 

a)  de 15 dias, pelo menos, se for de dinheiro; 

b) de 30 dias, em todas as hipóteses que não envolver colheitas; 

c) do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa infungível. 

d) até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo, como 
para semeadura. 

Questão 71. São revogáveis por ingratidão, as doações: 

a)  feitas para determinado casamento; 

b) oneradas com encargo já cumprido; 

c) que se fizerem em cumprimento de obrigação natural; 

d) nenhuma das anteriores. 

Questão 72. A hipoteca não se extingue pela: 

a) resolução da propriedade; 

b) a arrematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos 
credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução; 

c) com a averbação, no Registro de Imóveis, do cancelamento do registro, à vista da respectiva 
prova; 

d) remição. 
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Questão 73. No que tange aos impedimentos para o casamento, pode-se afirmar: 

a) Não podem casar com os afins em linha reta, até que o que divórcio seja transitado em 
julgado; 

b) o adotado com o filho sanguíneo do adotante; 

c) podem ser opostos, até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz; 

d) os ascendentes com os descendentes, desde que seja o parentesco natural. 

Questão 74. Podem ilidir a presunção de paternidade: 

a) o adultério da mulher, desde que confessado; 

b) havidos por inseminação artificial heteróloga, mesmo que com prévia autorização do marido; 

c) nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, 
separação judicial, nulidade e anulação do casamento; 

d) nascidos antes de cento e oitenta dias do estabelecida da convivência conjugal; 

Questão 75. Extingue-se o poder familiar, por decisão judicial: 

a) praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 

b) pela maioridade; 

c) pela adoção; 

d)  pela morte dos pais ou do filho. 

Questão 76. Podem escusar-se da tutela: 

a) maiores de cinquenta anos; 

b) militares aposentados; 

c) os impossibilitados por enfermidade; 

d) mulheres divorciadas. 

Questão 77. São herdeiros necessários 

I- os descendentes; 

II - os irmãos; 

III - os ascendentes; 

IV - o cônjuge; 

São corretas: 

a) I, II e IV; 

b) II, III e IV; 

c) I, II e III; 
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d) I, III e IV. 

Questão 78. São testamentos especiais, exceto: 

a) o marítimo; 

b) o cerrado 

c) o militar; 

d) o público. 

Questão 79. No que tange ao pagamento, é incorreto afirmar: 

a) O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-
se do que pagar, inclusive de se sub-rogar nos direitos do credor. 

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

c) Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por 
quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. 

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

Questão 80. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: 

a) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito 
pelo devedor; 

b) pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores, 
desde que apresentado pelo devedor; 

c) por qualquer ato, desde que judicial, que constitua em mora o devedor; 

d) por despacho do juiz competente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no 
prazo e na forma da lei processual. 

Direitos Humanos  

Questão 81. O Subsistema Convencional do Sistema Global de Direitos Humanos é dotado de 
diversos mecanismos de proteção dentre os quais NÃO SE INCLUI: 

a) Exame de relatórios periódicos. 

b) Exame de comunicações, queixas ou petições individuais. 

c) Exame de comunicações, queixas ou petições interestatais. 

d) Comentários Especiais. 

e) Procedimento de Inquérito. 
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Questão 82. Ainda sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus Protocolos 
Facultativos assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Os relatórios elaborados pelos Estados-Partes sobre as medidas adotadas para tornar efetivos 
os direitos civis e políticos deverão ser submetidos ao Secretário Geral da ONU. 

b) O Segundo Protocolo Facultativo ao PIDCP com vistas à Abolição da Pena de Morte foi 
aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 311/09, tendo sido aposta 
pelo Estado brasileiro reserva quanto as hipóteses de guerra declarada. 

c) O princípio da autodeterminação dos povos que visa a combater o colonialismo e a promover 
relações pacíficas e a cooperação entre os Estados foi expressamente previsto no PIDCP. 

d) Em 1989, foi assinado o Segundo Protocolo Adicional ao Pacto Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos com vista à Abolição da Pena de Morte, que visa a avançar no sentido de proibir 
quase que completamente a pena de morte no mundo. 

e) O Protocolo Facultativo foi adotado anos depois da edição do PIDCP, tendo sido ratificado 
pelo Brasil e devidamente incorporado à ordem interna. 

Questão 83. Determinados tratados de direitos humanos, em razão da necessidade de dispêndio 
financeiro por parte dos Estados para a implementação dos direitos que enunciam, adotam 
cláusulas de implementação progressiva. Tal mecanismo é utilizado como forma de arregimentar o 
maior número de Estados signatários contornando a resistência por vezes apresentada. Assinale a 
alternativa em que todos os tratados listados possuem cláusula de progressividade. 

a) Convenção Americana sobre Direitos Humanos e Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

b) Protocolo de São Salvador e Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 

c) Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos e Protocolo de São Salvador. 

d) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos. 

e) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Questão 84. O direito de reunião é previsto como direito humano fundamental no Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, havendo, no entanto, expressa autorização para que os 
Estados-parte estabeleçam restrições e condicionamentos a seu exercício. Assinale a única 
alternativa que NÃO contém uma razão legítima, conforme o texto do PIDCP, para a limitação do 
direito de reunião. 

a) Haja falta de autorização da autoridade competente. 

b) Seja necessário para proteção dos direitos e liberdades das demais pessoas. 
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c) Haja interesse da segurança pública. 

d) Seja necessário para proteção da saúde ou a moral públicas. 

e) Haja interesse da ordem pública. 

Questão 85. No que tange aos direitos humanos dos investigados e acusados em geral em razão 
da prática de ato definido como infração penal, assinale a alternativa NÃO representa direito 
elencado no PIDCP: 

a) Qualquer pessoa acusada de infração penal goza de presunção de inocência até que a sua 
culpabilidade tenha sido legalmente estabelecida, tendo direito, pelo menos, de se fazer assistir 
de um intérprete, se não compreender ou não falar a língua utilizada no tribunal. 

b) O direito de ser julgado sem dilações indevidas.  

c) O direito de dispor do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa e a 
comunicar-se com defensor de sua escolha; 

d) Direito a prazo razoável para se defender, tendo o PIDCP estabelecido um prazo mínimo de 
15 dias.  

e) de ser informado, caso não tenha defensor, do direito que lhe assiste de tê-lo e, sempre que o 
interesse da justiça assim exija, de ter um defensor designado ex-offício gratuitamente, se não 
tiver meios para remunerá-lo;  

Questão 86. O Brasil, ao longo da história e evolução da Proteção Internacional de Direitos 
Humanos sempre teve papel e atuação destacados nos órgãos internacionais. Pode-se mencionar 
como evidência desse destaque a contribuição de Bertha Lutz na inclusão da igualdade de gênero 
na DUDH; a atuação do diplomata Sérgio Vieira de Mello, morto em missão no Iraque enquanto 
exercia cargo no ACNUD, bem como a revolucionária atuação de Cançado Trindade como 
presidente da Corte IDH, sendo ainda o primeiro brasileiro eleito juiz da Corte de Haia. Apesar de 
todo esse histórico engajamento, há um tratado do Sistema Global ao qual o Brasil ainda não 
aderiu. Assinale a alternativa que o indique. 

a) Convenção sobre os Direitos da Criança. 

b) Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

c) Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial. 

d) Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes 
e Membros de suas Famílias. 

e) Pacto Internacional de Direitos Civil e Políticos. 

Questão 87. A respeito da Interpretação dos Direitos Humanos, assinale a alternativa INCORRETA. 
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a) O critério da máxima efetividade exige que a interpretação de determinado direito conduza 
ao maior proveito do seu titular, com o menor sacrifício imposto aos titulares dos demais direitos 
em colisão. 

b) o critério da interpretação pro homine exige que a interpretação dos direitos humanos seja 
sempre aquela mais favorável ao indivíduo.  

c) A interpretação pro homine, contudo, sofre desgaste profundo pelo reconhecimento da 
existência da interdependência e colisão aparente entre os direitos, o que faz ser impossível a 
adoção desse critério no ambiente do século XXI no qual há vários direitos (de titulares distintos) 
em colisão. 

d) O princípio da primazia ou prevalência da norma mais favorável aos direitos tem lugar nas 
hipóteses de conflito entre normas de direito internacional apenas, não se aplicando às colisões 
no âmbito do direito interno. 

e) Exemplo de aplicação da interpretação pro homine pode ser encontrada na jurisprudência da 
Corte IDH quando decidiu pela impossibilidade de denúncia do reconhecimento de sua 
jurisdição pelos Estados, diante da ausência de dispositivo expresso que permita tal retirada. 

Medicina Legal 

Questão 88. Acerca do estudo da Toxicologia, assinale a alternativa INCORRETA.  

a) A dependência psíquica é a necessidade física, anormal, causada pela suspensão abrupta ou 
pequena dosagem de droga (síndrome de abstinência).  

b) A exposição é a fase inicial da intoxicação, sendo nela que o organismo, através de superfícies 
internas e até mesmo externas, é exposto ao contato com o agente tóxico. Nessa fase, é 
imprescindível a análise do tempo de exposição, quais as propriedades físico-químicas, assim 
como a dose ou concentração a qual o agente foi exposto, já que estes fatores, influenciam 
diretamente na situação do agente. 

c) Os antídotos são medicamentos ou produtos químicos que vão atuar sobre o veneno ou 
impedir seus efeitos, por meio de diferentes mecanismos.  

d) Considera-se agente tóxico ou toxicante qualquer substância química capaz de causar dano 
ao sistema biológico, alterando uma função ou levando-o à morte, em determinadas condições 
de exposição.  

e) Veneno é qualquer substância que atue química ou bioquimicamente sobre o organismo, 
prejudicando a integridade corporal ou mesmo a saúde, podendo ou não, levar o indivíduo à 
morte.   

Questão 89. A comunicação que o médico deve fazer às autoridades competentes sobre moléstias 
infectocontagiosas e doenças do trabalho é denominada de: 

a) atestado. 



 

 

 

 

 

36 
465 

b) notificação. 

c) prontuário. 

d) relatório. 

e) parecer. 

Questão 90. São instrumentos contundentes, EXCETO: 

a) barra de ferro. 

b) pés. 

c) tijolo. 

d) veículos.  

e) lâminas de barbear.  

Questão 91. Atualmente, existem, pelo menos, 9 tipos de sexo. Aquele que caracteriza o feminino 
como portador de ovários é o sexo: 

a) cromatínico. 

b) cromossomial. 

c) gonadal.  

d) jurídico. 

e) médico-legal. 

Questão 92. Um cadáver, sem identificação, foi encontrado por moradores em um terreno baldio. 
O cadáver estava inchado, com protusão de olhos e língua e distensão do abdômen, tomando um 
aspecto gigantesco. A fase de putrefação em que o corpo se encontrava é denominada de: 

a) enfisematoso. 

b) cromática. 

c) esqueletização. 

d) coliquativo. 

e) liquefação. 

Questão 93. Segundo Genival Veloso de Franca, a __________ é um fenômeno transformativo 
conservador extremamente raro e se caracteriza pelo fato de o corpo apenas manter sua forma, 
mas não conservar qualquer componente de sua estrutura orgânica. Este processo exige períodos 
muito longos para sua ocorrência (Fundamentos de medicina legal. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2018, p. 481). 
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O termo que completa corretamente a lacuna é: 

a) congelação. 

b) calcificação. 

c) corificação. 

d) fossilização.  

e) adipocera. 

Questão 94. A embriaguez patológica compreende 4 tipos, EXCETO: 

a) delirante. 

b) excitomotora. 

c) agressiva. 

d) convulsiva. 

e) severa. 

Questão 95. A acopulia, ou incapacidade da mulher de manter o ato sexual, pode ser física ou 
psíquica. É uma causa psíquica: 

a) aplasia. 

b) dispareunia. 

c) afecção localizada.  

d) vagina infantil.  

e) malformação. 

Criminologia 

Questão 96.  São métodos da Criminologia, EXCETO: 

a) científico. 

b) experimental. 

c) indutivo. 

d) dedutivo. 

e) biológico e sociológico. 

Questão 97.  A Teoria do Etiquetamento (Labeling Approach ou Reação Social) tem como um de 
seus principais autores:   
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a) Howard Becker. 

b) Edwin Sutherland. 

c) Albert Cohen. 

d) Robert Merton. 

e) Edmund Mezger. 

Questão 98.   Assinale a alternativa correta: 

a) O controle social informal é formado pelos órgãos estatais - Polícia, Judiciário, Ministério 
Público, Administração Penitenciária etc. 

b) Para a Escola Positiva, o delinquente é visto como um ser livre e capaz, que pode optar pelo 
bem ou pelo mal, pelo justo ou pelo injusto.  

c) Para a Escola Clássica, o delinquente é um indivíduo patologicamente diferente do homem 
normal.  

d) Nos estudos criminológicos, a vítima sempre foi colocada em primeiro plano. 

e) Na visão da Criminologia, somente se pode falar em delito se a conduta preencher os 
seguintes elementos constitutivos: incidência massiva na população; incidência aflitiva; 
persistência espaço-temporal; e consenso sobre sua etiologia e técnicas de intervenção. 

Questão 99.   "É a ________, pois, uma ausência ou desintegração das normais sociais. Podem-se 
resumir, em face das diferentes acepções que a palavra contempla, três diferentes ideias que são 
importantes para este estudo: a situação existente de transgressão das normas por quem pratica 
ilegalidades - é o caso do delinquente; a existência de um conflito de normas claras, que tornam 
difícil a adequação do indivíduo aos padrões sociais; a existência de um movimento contestatório 
que descortina a inexistência de normas que vinculem as pessoas num contexto social". 
(SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 8ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2020, p. 196) 

A palavra que preenche corretamente a lacuna é: 

a) desorganização social. 

b) subcultura delinquente. 

c) anomia. 

d) associação diferencial. 

e) cerimônia degradante.  

Questão 100.   "O trabalho, com cerca de 200 páginas, compreendia um exame sistemático, 
somático, sensorial, anatômico de um grande número de criminosos; ademais, contemplava um 
estudo da alma, costumes e paixões. A comparação dos loucos e anormais e a conclusão de que 
os criminosos são uma espécie de loucos que reproduzem características próprias dos nossos avós 
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até chegar aos animais são decorrências de centenas de comparações das feições dos 
criminosos". (SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 8ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 93) 

O texto faz referência ao seguinte livro e autor, respectivamente: 

a) Dos delitos e das penas - Beccaria. 

b) La negazione del libero arbítrio e la teoria della imputabilitá - Enrico Ferri. 

c) As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil - Raimundo Nina Rodrigues. 

d) L'uomo delinquente - Cesare Lombroso. 

e) Criminologia comparada - Sutherland. 

GABARITO 

1. E 
2. C 
3. B 
4. B 
5. E 
6. B 
7. C 
8. E 
9. C 
10. B 
11. E 
12. B 
13. E 
14. B 
15. A 
16. B 
17. C 
18. E 
19. E 
20. C 
21. A 
22. A 
23. A 
24. A 
25. E 
26. A 

27. B 
28. E 
29. D 
30. E 
31. C 
32. B 
33. E 
34. C 
35. E 
36. A 
37. B 
38. D 
39. E 
40. E 
41. B 
42. C 
43. A 
44. E 
45. B 
46. B 
47. C 
48. C 
49. C 
50. D 
51. B 
52. D 

53. B 
54. C 
55. D 
56. A 
57. A 
58. C 
59. A 
60. B 
61. D 
62. D 
63. A 
64. C 
65. C 
66. D 
67. C 
68. A 
69. B 
70. D 
71. D 
72. B 
73. C 
74. D 
75. A 
76. C 
77. D 
78. B 
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79. A 
80. A 
81. D 
82. E 
83. C 
84. A 
85. D 
86. D 

87. D 
88. A 
89. B 
90. E 
91. C 
92. A 
93. D 
94. E 

95. B 
96. D 
97. A 
98. E 
99. C 
100. D 

QUESTÕES COMENTADAS 

Direito Penal  

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

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

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

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

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

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

a) Apenas uma proposição está errada; 

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

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

d) Todas as proposições estão corretas; 

e) Apenas três das proposições estão corretas. 

Comentários 

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

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

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

CF, art. 5o [...] 

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

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

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

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

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

III Vide comentário acima. 

IV Cuida-se justamente do inverso, a proibição da retroatividade é vedada à norma mais gravosa, 
quando comparada com aquela que foi revogada na sucessão de leis penais no tempo. É o que 
diz o Art. 2º, parágrafo único, do Código Penal: A lei posterior, que de qualquer modo favorecer 
o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória 
transitada em julgado. 
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V Suponha que determinado fato foi cometido na vigência da lei A. No decorrer da persecução 
penal sobre o mesmo fato, adveio a lei B. Por fim, no momento da sentença penal vigorava a lei 
C, sobre o mesmo assunto. Considerando que a lei B (lei penal indetermediária) seja a mais 
favorável de todas, a doutrina entende que será esta a lei aplicável ao fato. Seguindo o 
raciocínio de acordo com o qual, diante de um conflito de leis penais no tempo, a regra é a da 
aplicabilidade da lei penal mais benéfica, defende-se a possibilidade da aplicação da lei penal 
intermediária ao réu. 

Questão 2. No dia 23 de janeiro de 2020, entrou em vigor a Lei nº 13.964/19, o chamado Pacote 
Anticrime, que promoveu diversas alterações na legislação penal e processual penal brasileira. 
Dentre as alterações encontra-se a exigência de representação para o ajuizamento da ação penal 
no crime de estelionato (CP, Art. 171, §5º) e o aumento do tempo de cumprimento das penas 
privativas de liberdade (CP, Art. 75). Acerca da aplicação da lei penal no tempo e da 
irretroatividade da lei penal, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção 
correta: 

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

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

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

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

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

a) Estão corretas todas as assertivas  

b) Está correta apenas 1 das assertivas 

c) Estão corretas 2 assertivas 

d) Estão corretas 3 assertivas 

e) Estão corretas 4 assertivas 

Comentários 

Gabarito: Letra C 

I Para o STJ, a regra – que exige a representação da vítima como pré-requisito para a ação penal 
por estelionato – não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu nos processos em 
curso, pois isso não foi previsto pelo legislador ao alterar a redação do artigo 171 no Pacote 
Anticrime (HC 573093). 
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II A ultratividade é a possibilidade de aplicação de uma lei, mesmo após a sua revogação. 
Revogada uma lei por outra mais benigna, aplica-se esta, em face do princípio da retroatividade 
da lei mais benéfica. 

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

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

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

Questão 3. Enquanto o crime pode ser conceituado como o comportamento humano causador de 
relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado; o conceito analítico de 
crime comporta três elementos, a saber: Tipicidade, Ilicitude e Culpabilidade. No que toca aos 
elementos do crime, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção correta: 

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

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

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

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

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

a) Estão corretas todas as assertivas  

b) Está correta apenas 1 das assertivas 

c) Estão corretas 2 assertivas 

d) Estão corretas 3 assertivas 

e) Estão incorretas todas as assertivas 

Comentários 

Gabarito: Letra B 

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



 

 

 

 

 

44 
465 

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

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

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

V O consentimento do ofendido é normalmente tratado como causa supralegal de exclusão da 
ilicitude. No entanto, para que o consentimento tenha essa natureza é necessário que o 
dissentimento não integre o tipo penal, pois, do contrário, a exclusão recai na tipicidade. Dessa 
forma, o consentimento do ofendido na violação de domicílio torna atípico – não lícito – o fato, 
pois o tipo do art. 150 do CP estabelece expressamente a entrada ou permanência em casa 
alheia ou suas dependências contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. 

Questão 4. Crimes omissivos são aqueles nos quais o agente viola o mandamento preceptivo 
constante do tipo penal; isto é, deixa de fazer aquilo que a lei determina e, portanto, assume a 
responsabilidade pela sua inação. 

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

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

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

III Crimes omissivos próprios são crimes de mera conduta. 

IV Os crimes omissivos próprios não admitem tentativa. 

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

a) Estão corretas todas as assertivas  

b) Está incorreta apenas 1 das assertivas 

c) Estão corretas 2 assertivas 

d) Estão corretas 3 assertivas 

e) Estão incorretas todas as assertivas 
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Comentários 

Gabarito: Letra B 

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

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

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

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

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

Questão 5. A propósito da prescrição, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a 
opção correta: 

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

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

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

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

V Em caso de revogação do livramento condicional, a prescrição é regulada pelo resto de pena a 
cumprir. 
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a) Apenas uma proposição está errada; 

b) Estão corretas apenas as proposições IV e V; 

c) Estão corretas apenas as proposições II e V; 

d) Todas as proposições estão corretas; 

e) Apenas uma das proposições está correta. 

Comentários 

Gabarito: Letra E 

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

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

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

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

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

Questão 6. Acerca dos crimes contra a vida, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale 
a opção correta: 

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

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

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

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

V É incompatível o crime de homicídio simples tentado com o caráter hediondo. 
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a) Apenas uma proposição está errada; 

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

c) Estão corretas apenas as proposições II e V; 

d) Todas as proposições estão corretas; 

e) Apenas uma das proposições está correta. 

Comentários 

Gabarito: Letra B 

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

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

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

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

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

Questão 7. Acerca do crime de roubo, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a 
opção correta: 
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I Com a entrada em vigor do Pacote Anticrime, o crime de roubo com arma branca passou a ser 
roubo qualificado.  

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

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

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

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

a) Estão corretas todas as assertivas  

b) Está correta apenas 1 das assertivas 

c) Estão corretas 2 assertivas 

d) Estão corretas 3 assertivas 

e) Estão corretas 4 assertivas 

Comentários 

Gabarito: Letra C 

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

49 
465 

Questão 8. No que toca aos crimes contra a dignidade sexual, analise as proposições abaixo e, em 
seguida, assinale a opção correta: 

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

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

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

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

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

a) Apenas uma proposição está errada; 

b) Estão corretas apenas as proposições IV e V; 

c) Estão corretas apenas as proposições II e V; 

d) Todas as proposições estão corretas; 

e) Apenas uma das proposições está correta. 

Comentários 

Gabarito: Letra E 

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

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

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

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

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

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

Questão 9. A propósito dos crimes contra o patrimônio, analise as proposições abaixo e, em 
seguida, assinale a opção correta: 

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

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

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

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



 

 

 

 

 

51 
465 

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

a) Estão corretas todas as assertivas  

b) Está correta apenas 1 das assertivas 

c) Estão corretas 2 assertivas 

d) Estão corretas 3 assertivas 

e) Estão incorretas todas as assertivas 

Comentários 

Gabarito: Letra C 

I  SÚMULA 511/STJ:  

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

II SÚMULA 610/STF:  

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

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

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

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

Questão 10. A respeito das causas excludentes de ilicitude, analise as proposições abaixo e, em 
seguida, assinale a opção correta: 



 

 

 

 

 

52 
465 

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

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

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

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

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

a) Apenas uma proposição está errada; 

b) Estão corretas apenas as proposições I e V; 

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

d) Todas as proposições estão corretas; 

e) Apenas duas das proposições estão corretas. 

Comentários 

Gabarito: Letra B 

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

II O art. 73 do Código Penal é peremptório ao estabelecer que o crime considera-se praticado 
contra a pessoa visada, permitindo a conclusão de que essa regra aplica-se inclusive para efeito 
de exclusão da ilicitude. 
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III Não há que se falar em legítima defesa no primeiro caso, pois o cachorro atacou "A" sem 
nenhum comando de um humano, para que haja legítima defesa, um dos requisitos é que seja 
proveniente de uma ação humana ou por meio de um comando humano, como no caso do 
segundo exemplo, que o cachorro recebe ordens para atacar o A. 

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

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

Questão 11. O Direito Penal deve garantir o bem-estar da coletividade, incluindo-se o dos 
condenados; devendo-se, sempre, atentar para o princípio da dignidade humana como 
fundamento do Estado brasileiro. A partir desta premissa, a Constituição Federal assegura ao 
cidadão uma série de garantias quanto à aplicação da pena que se traduzem no princípio 
constitucional da humanidade. Analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção 
correta: 

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

II - Não haverá pena de caráter perpétuo; 

III – Não haverá pena de trabalhos forçados; 

IV – Não haverá pena de banimento; 

V – Não haverá penas cruéis. 

a) Estão corretas todas as assertivas  

b) Está correta apenas 1 das assertivas 

c) Estão corretas 2 assertivas 

d) Estão corretas 3 assertivas 

e) Estão corretas 4 assertivas 

Comentários 
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Gabarito: E 

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

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

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

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

XLVII – não haverá penas: 

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

b) de caráter perpétuo; 

c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; 

e) cruéis; 

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

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

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

O item I, ao afirmar que, em qualquer hipótese, não haverá morte, contraria a alínea a do inc. 
XLVII do art. 5º da CR, que admite tal modalidade de pena na hipótese de guerra declarada e 
autorizada pelo Congresso Nacional. 
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Questão 12. A culpabilidade pode ser conceituada como um juízo de reprovação social que recai 
sobre a conduta típica e ilícita do agente; e que conta como pressupostos com a exigibilidade da 
conduta diversa, a real ou potencial consciência da ilicitude e a imputabilidade. A propósito da 
culpabilidade, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção correta: 

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

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

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

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

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

a) Apenas uma proposição está errada; 

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

c) Estão corretas apenas as proposições II e V; 

d) Todas as proposições estão corretas; 

e) Apenas uma das proposições está correta. 

Comentários 

Gabarito: B 

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

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

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

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

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

Questão 13. A propósito dos crimes contra a pessoa, analise as proposições abaixo e, em seguida, 
assinale a opção correta: 

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

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

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

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

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

a) Apenas uma proposição está errada; 

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

c) Estão corretas apenas as proposições II e V; 

d) Todas as proposições estão corretas; 

e) Apenas uma das proposições está correta. 

Comentários 
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Gabarito: E 

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

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

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

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

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

Questão 14. A respeito dos crimes contra o patrimônio, analise as proposições abaixo e, em 
seguida, assinale a opção correta: 

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

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

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

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

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

a) Apenas uma proposição está errada; 

b) Estão corretas apenas as proposições III e V; 

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

d) Todas as proposições estão corretas; 
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e) Apenas três das proposições estão corretas. 

Comentários 

Gabarito: B 

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

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

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

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

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

Direito Processual Penal 

Questão 15. CPP. Art. 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. 

O artigo trazido no enunciado da questão diz respeito a determinada característica do inquérito 
policial, sendo ela: 

a) A indisponibilidade. 

b) A discricionariedade. 

c) A oficiosidade.  

d) O caráter inquisitivo. 
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Comentários 

A alternativa a está correta. 

dele dispor.  

Tal indisponibilidade possui expressa previsão legal, conforme dispõe o art. 17 do Código de 
Processo Penal: 

Art. 17.  A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. 

A alternativa b está incorreta. 

A discricionariedade é a margem de liberdade, dentro dos limites legais, concedida à autoridade 
policial na condução dos trabalhos investigativos. 

A alternativa c está incorreta. 

O inquérito policial, nos crimes cuja ação penal é pública incondicionada, constitui procedimento 
oficioso; ou seja, exige atuação da autoridade policial ex officio, ou seja, independentemente de 
provocação, como se dispõe o art. 5º, I do CPP:  

Art. 5º. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:  

I - de ofício; 

A alternativa d está incorreta. 

O inquérito policial, segundo Capez, “caracteriza-se como inquisitivo o procedimento em que as 
atividades persecutórias concentram-se nas mãos de uma única autoridade, a qual, por isso, 
prescinde, para a sua atuação, da provocação de quem quer que seja, podendo e devendo agir 
de ofício, empreendendo, com discricionariedade, as atividades necessárias ao esclarecimento 
do crime e da sua autoria”. 

Tal característica não se relaciona ao enunciado. 

Resposta: alternativa a 

Questão 16. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata a Lei Maria 
da Penha, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência 
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especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o 
Ministério Público. 

b) A representação será retratável ainda que oferecida a denúncia. 

c) É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, 
condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de 
servidor público em razão do exercício de suas funções. 

d) A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha 
qualidade para representá-lo. 

e) Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, 
Estado e Município, a ação penal será pública.  

Comentários 

Resposta: alternativa B. 

Cuida a representação de instituto condicionante, é dizer, que condiciona a atuação das 
instâncias de controle para buscar a responsabilização penal do infrator.  

Importante consignar que o prazo para oferecimento da representação é de 6 meses, a contar 
do descobrimento da autoria delitiva, conforme anela o artigo 38, do CPP, tratando-se de prazo 
decadencial. 

A representação é retratável até o oferecimento da denúncia, conforme dispõe o artigo 25, do 
CPP: 

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

Atenção para a situação da lei 11.340/06, a Lei Maria da Penha, que nos apresenta uma regra 

diversa: 

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que 
trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em 
audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da 
denúncia e ouvido o Ministério Público. 

Questão 17. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito, 
ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for. 
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b) A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à 
autoridade policial para que esta proceda a inquérito. 

c) O órgão do Ministério Público não poderá dispensar o inquérito. 

d) A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do 
ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante o juiz ou 
autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida. 

e) Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a 
existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos 
necessários ao oferecimento da denúncia. 

Comentários 

Resposta: alternativa C. 

O inquérito policial é expediente prescindível.  

Aliás, considerando que o Brasil adota o pluralismo das investigações, autorizando com que 
várias instituições procedam a diligências investigatórias, cada qual com o seu expediente 
próprio, não se afigura razoável a exigência do inquérito como algo imprescindível. 

Assim, embora a investigação por meio de inquérito represente grande parte das investigações, 
até porque a Autoridade Policial é vocacionada a esta tarefa, o expediente não é imprescindível. 

Lembre-se, a propósito, dos inquéritos parlamentares, de lavra da CPI, que podem embasar uma 
denúncia. 

Questão 18. Assinale a alternativa incorreta: 

a) A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, 
a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação 
do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 

b) O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. 

c) A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do 
instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais 
esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo 
criminal. 

d) O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data 
em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o 
réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade 
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policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber 
novamente os autos. 

e) A queixa contra qualquer dos autores do crime não obrigará ao processo de todos. 

Comentários 

Resposta: alternativa E. 

A ação penal tem como característica a indivisibilidade.  

Como consequência, o seu autor não pode escolher quem processar. O raciocínio é 
perfeitamente aplicável à ação penal privada, de modo que, na dicção do artigo 48, do CPP: 

Art. 48.  A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de 
todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. 

Questão 19- A perempção ocorre nos seguintes casos, exceto: 

a) quando, iniciada a ação, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 
30 dias seguidos; 

b) quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, 
para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a 
quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36; 

c) quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do 
processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas 
alegações finais; 

d) quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. 

e) quando o querelante adotar comportamento cordial para com o querelado. 

Comentários 

Resposta: alternativa E. 

A perempção constitui causa extintiva da punibilidade, consoante verbera o artigo 107, IV, do 
CP. 

As hipóteses de perempção estão previstas no artigo 60, do CPP, verbis: 

Art. 60.  Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á 
perempta a ação penal: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm#art36
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I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo 
durante 30 dias seguidos; 

II - quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer 
em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, 
qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36; 

 III - quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer 
ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de 
condenação nas alegações finais; 

IV - quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. 

Observa-se que a alínea e da questão não foi contemplada dentre as hipóteses de 
perempção. 

Questão 20. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo 
de ofício. 

b) No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido 
o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. 

c) Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em 
que caiba a ação privada, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e 
indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. 

d) Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo 
legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, 
intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a 
todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. 

e) As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação 
penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem 
ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes. 

Comentários 

Resposta: alternativa C. 

Qualquer do povo pode provocar a atuação da Autoridade Policial, desde que se trata de caso 
que demanda ação penal pública, e não privada, conforme §3º, do artigo 5º: 

Art. 5o  Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm#art36
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§ 3o  Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que 
caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, 
verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. 

A razão de ser é simples: embora a persecução penal seja deflagrada, em regra, de ofício, em 
dadas situações, ela somente pode se iniciar a partir de uma manifestação de vontade da parte 
interessada, que é o caso das ações públicas condicionadas a representação ou requisição do 
MJ, e a das ações privadas. 

Questão 21. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Segundo entendimento do STJ, é de competência da justiça estadual processar e julgar crime 
contra funcionário público federal, estando ou não este no exercício da função.  

b) Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte 
sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 

c) Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por 
um dos juízos conflitantes. 

d) A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 

e) Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal 
processar e julgar o crime de tráfico internacional. 

Comentários 

Resposta: alternativa A. 

É de competência da justiça federal apenas o julgamento de infrações penais praticadas contra 
funcionários públicos federais, apenas quando eles estiverem no exercício da função, conforme 
anela o verbete sumular 147, do STJ: 

Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário 
público federal, quando relacionados com o exercício da função. 

Questão 22. Assinale a alternativa incorreta: 

a) A competência para julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de 
contas perante o órgão federal será dos juízes federais da seção judiciária da localidade em que 
o prefeito exercer ou tiver exercido o mandato.  

b) É de competência da justiça comum estadual o julgamento de contravenções penais, mesmo 
que conexas com crimes de competência da justiça comum federal de primeiro grau.  

c) A polícia civil instaurou e concluiu o inquérito policial relativo a roubo havido em uma agência 
franqueada dos Correios. Encaminhados os autos à justiça estadual, o órgão do MP ofereceu 
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denúncia contra os autores, a qual foi recebida pelo juízo competente. Nessa situação 
hipotética, conforme o posicionamento dos tribunais superiores acerca dos aspectos processuais 
que definem a competência para processar e julgar delitos, por se tratar de uma agência 
franqueada de uma empresa pública, a competência para o processo e o julgamento do crime 
será da justiça estadual.  

d) A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de 
função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual. 

e) Salvo ocorrência de tráfico para o Exterior, quando, então, a competência será da Justiça 
Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a 
entorpecentes. 

Comentários 

Resposta: alternativa A. 

A competência para processo e julgamento dos Prefeitos é do Tribunal e não do magistrado 
(juízes). 

No caso de desvio de desvio de verbas, há que se observar o órgão para o qual deve ser feita a 
prestação de contas, conforme súmulas 208 e 209, do STJ: 

SÚMULA N. 208. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por 
desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal. 

SÚMULA N. 209. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de 
verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.  

Questão 23. Assinale a alternativa incorreta: 

a) A competência para processar e julgar crime de roubo que resulte em morte da vítima será do 
tribunal do júri da localidade em que ocorrer o fato criminoso.  

b) Compete à Justiça Federal processar e julgar os delitos praticados por funcionário público 
federal, no exercício de suas funções e com estas relacionados  

c) A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão 
da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a 
qualificação do órgão expedidor. 

d) A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de 
competência da Justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao 
respectivo tribunal de segundo grau. 
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e) Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração 
por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um 
dos denunciados. 

Comentários 

Resposta: alternativa A. 

A competência para processo e julgamento dos Prefeitos é do Tribunal e não do magistrado 
(juízes). 

No caso de desvio de desvio de verbas, há que se observar o órgão para o qual deve ser feita a 
prestação de contas, conforme súmulas 208 e 209, do STJ: 

SÚMULA N. 208. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de 
verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal. 

SÚMULA N. 209. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba 
transferida e incorporada ao patrimônio municipal.  

Questão 24. Assinale a alternativa incorreta: 

a) O STF entende que a Justiça do Trabalho conserva a sua competência criminal para julgar os 
crimes contra a organização do trabalho. 

b) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício 
do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 

c) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para 
apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será 
mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, 
qualquer que seja o motivo. 

d) Praticado o crime em um mandato e existindo reeleição ao mesmo cargo, verifica-se a 
prorrogação do foro por prerrogativa de função acaso os diferentes mandatos sejam exercidos 
em ordem sequencial e ininterrupta.  

e) Ausente potencial e relevante prejuízo que justifique a reunião de feitos, impõe-se o 
desmembramento do inquérito em relação a todos os investigados que não detêm foro por 
prerrogativa de função, a fim de que a investigação prossiga perante a Suprema Corte tão 
somente em relação àquele que a possua. 

Comentários 

Resposta: alternativa A. 
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O Supremo Tribunal Federal entende que falta à Justiça do Trabalho jurisdição penal.  

(Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe 29/05/2020). 

Questão 25. Assinale a alternativa incorreta: 

a) São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim 
entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 

b) São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o 
nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma 
fonte independente das primeiras.    

c) Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de 
praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da 
prova. 

d) Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada 
por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. 

e) Segundo orientação dos Tribunais Superiores, o juiz que conhecer do conteúdo da prova 
declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão.  

Comentários 

Resposta: alternativa E. 

Prova inadmissível ou vedada é gênero, das quais são espécies a prova ilícita e a prova ilegítima, 

subdivisão esta proposta pela doutrina, afinal a CF e o CPP não a fazem. 

A prova inadmissível não pode ser utilizada no processo, devendo ser dali excluída (exclusionary 

rule). 

Nada impede, entretanto, que o magistrado que manteve contato com a prova profira o 

julgamento. Esta regra, chamada de descontaminação, foi contemplada no Pacote Anticrime, 

mas encontra-se com a eficácia suspensa por força de liminar concedida em ADI. 

Questão 26. Assinale a alternativa incorreta: 

a) As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício, ou a requerimento das partes ou, 
quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante 
requerimento do Ministério Público. 

b) Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o 
pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no 
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prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, 
permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e 
fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa 
medida excepcional.  

c) No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante 
requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a 
medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos 
termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.  

d) O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la 
quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se 
sobrevierem razões que a justifiquem. 

e) A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por 
outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição 
por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos 
presentes do caso concreto, de forma individualizada.  

Comentários 

Resposta: alternativa A. 

A expressão “de ofício” foi eliminada do dispositivo com a edição do Pacote Anticrime. Assim, 

as medidas cautelares não podem, doravante, ser determinadas pelo magistrado ex officio, 

demandando provocação da parte interessada. 

Trata-se de importante providência, que alinha o CPP às diretrizes do sistema acusatório, 

impedindo com que o juiz “penda” a sua atuação em favor de qualquer das partes. 

Vale registrar que a regra em relação às cautelares é a observância do contraditório, salvo, 

naturalmente, risco de ineficácia da medida. 

As medidas são, ademais, fungíveis, podendo o magistrado substituir uma por outra, que melhor 

atenda à situação concreta. 

As medidas submetem-se à cláusula rebus sic stantibus, admitindo, portanto, revogação a 

qualquer tempo. 

Por fim, há que se acrescer que a prisão é a ultima ratio, somente admissível em situações 

excepcionais, quando outras cautelares não forem suficientes a resguardar o fim a que se 

propõe. 
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Questão 27. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 
da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de 
condenação criminal transitada em julgado.  

b) A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, independentemente da 
inviolabilidade domiciliar. 

c) É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares 
preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres 
durante o período de puerpério imediato.   

d) Se o executor do mandado verificar, com segurança, que o réu entrou ou se encontra em 
alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for 
obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força 
na casa, arrombando as portas, se preciso; sendo noite, o executor, depois da intimação ao 
morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, 
logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. 

e) O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da 
autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito. 

Comentários 

Resposta: alternativa B. 

Segundo dicção do artigo 282, §2º, do CPP, A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a 

qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. 

A regra da inviolabilidade domiciliar constitui garantia fundamental prevista no artigo 5º, XI, da 

CF. 

A Autoridade deve, pois, respeitá-la para fins de efetuar o flagrante. 

Questão 28. Pedro comete um crime de roubo, que se consuma na cidade e comarca de 
Cascavel/PR. Em seguida ele empreende fuga em direção ao estado de São Paulo, em Presidente 
Prudente/SP, passando pelos Municípios de Corbélia/PR, Ubiratã/PR, para despistar os policiais. A 
polícia o persegue durante todo o trajeto e consegue captura-lo na cidade de Maringá/PR. Nesse 
contexto, o executor da prisão deverá apresenta-lo à Autoridade Policial de: 

a) Cascavel/PR 

b) Presidente Prudente/SP 

c) Ubiratã/PR 
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d) Corbélia/PR  

e) Maringá/PR 

Comentários 

Resposta: alternativa E. 

Trata-se de dicção do artigo 290, do CPP, verbis: 

Art. 290.  Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou 
comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, 
apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se for o 
caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. 

Lavrará o APF a autoridade do local onde efetuada a prisão, ainda que outra seja a competência 
do Juízo. 

Legislação Especial  

Questão 29. À luz da Lei n.º 9.605/98, as penas dos crimes contra a fauna são aumentadas da 
metade se o crime é praticado, exceto: 

a) Em período proibido à caça. 

b) Durante a noite. 

c) Em unidade de conservação. 

d) Decorrente do exercício de caça profissional. 

e) Com abuso de licença. 

Comentários 

Gabarito D 

As causas de aumento de metade da pena estão previstas no art. 29, §4º, incisos I ao VI, da Lei 
n.º 9.605/98: “Dos Crimes contra a Fauna – Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar 
espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: […] § 4º A pena é 
aumentada de metade, se o crime é praticado: I – contra espécie rara ou considerada ameaçada 
de extinção, ainda que somente no local da infração; II – em período proibido à caça; III – 
durante a noite; IV – com abuso de licença; V – em unidade de conservação; VI – com emprego 
de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa”. 
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A alternativa D da questão apresenta uma causa de aumento de pena até o triplo, conforme a 
previsão do §5º do mesmo artigo: “A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do 
exercício de caça profissional”. 

Questão 30. À luz da Lei n.º 9.605/98, as penas dos crimes contra a flora são aumentadas de um 
sexto a um terço se, exceto; 

a) Do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime 
climático. 

b) O crime for cometido no período de queda das sementes. 

c) O crime for cometido em época de seca ou inundação. 

d) O crime for cometido durante a noite, em domingo ou feriado. 

e) O crime for cometido contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, desde que a ameaça 
não seja somente no local da infração. 

Comentários 

Gabarito E 

A alternativa E está incorreta, pois os crimes contra a flora terão sua pena aumentada de um 
sexto a um terço no caso de o crime ter sido cometido “contra espécies raras ou ameaçadas de 
extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração”, conforme as disposições do 
art. 53, da Lei n.º 9.605/98. 

Questão 31. Com base na previsão do art. 298, do Código de Trânsito Brasileiro, quando não 
constituem crime, são circunstâncias que  agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o 
condutor do veículo cometido a infração, exceto: 

a) Com dano potencial para duas ou mais pessoas. 

b) Utilizando o veículo com placas falsas ou adulteradas. 

c) Sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência, desde que o resultado seja a morte da vítima. 

d) Sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação. 

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

Comentários 

Gabarito C 
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O art. 298, do CTB, prevê que: “São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos 
crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração: I – com dano potencial para 
duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros; II – utilizando o 
veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas; III – sem possuir Permissão para Dirigir ou 
Carteira de Habilitação; IV – com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria 
diferente da do veículo; V – quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o 
transporte de passageiros ou de carga; VI – utilizando veículo em que tenham sido adulterados 
equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo 
com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante; VII – sobre faixa de 
trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres”. 

A redação da alternativa C da questão trouxe o crime de homicídio culposo na direção de 
veículo automotor qualificado, e não uma das causas especiais de aumento de pena, previstas 
do art. 298, do CTB. Quando houver a prática do crime de homicídio culposo na direção de 
veículo automotor, a pena será de “detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição 
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”, já na hipótese de o 
agente conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância 
psicoativa que determine dependência, a pena será de “reclusão, de cinco a oito anos, e 
suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor”. 

Questão 32. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146/2015), assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) Praticar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência não constitui crime. 

b) Apropriar-se de bens ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência é crime 
punido com reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

c) Não constitui crime o abandono de pessoa com deficiência em casas de saúde. 

d) Reter cartão magnético de pessoa com deficiência destinado ao recebimento de benefícios, 
com o fim de obter vantagem indevida para si, é crime punível com detenção, de seis meses a 
dois anos, e terá a pena aumentada da metade se for cometido por tutor ou curador. 

e) O crime de apropriar-se de bens ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência, 
terá a pena aumentada em 1/6 (um sexto) se for cometido por depositário judicial. 

Comentários 

Gabarito B 

a) Incorreta. Constitui o crime do art. 88, caput, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

b) Correta. Art. 89, caput, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
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c) Incorreta. Constitui o crime do art. 90, caput, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

d) Incorreta. O aumento de pena é de 1/3 (um terço), e não de metade, conforme prevê o art. 
91, parágrafo único, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

e) Incorreta. O aumento de pena é de 1/3 (um terço), e não de metade, conforme prevê o art. 
89, parágrafo único, inciso I, parte final, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Questão 33. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97), são causas que aumentam 
de 1/3 à metade a pena do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, exceto: 

a) Se o agente não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação. 

b) Se o agente praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. 

c) Se o agente deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do 
acidente. 

d) Se o agente, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de 
transporte de passageiros. 

e) Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência. 

Comentários 

Gabarito E 

As causas de aumento de pena de 1/3 à metade do crime de homicídio culposo na direção de 
veículo automotor estão descritas no art. 302, §1º, incisos I ao IV, do CTB:  

§1o No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é 
aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente: 

I – não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; 

II – praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada; 

III – deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do 
acidente; 

IV – no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de 
transporte de passageiros. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm#art302§2
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Quando o agente praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência 
de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, a tipificação 
da conduta será o crime em sua modalidade qualificada, prevista no §3º, do art. 302, do CTB:  

§3o Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa que determine dependência: 

Penas – reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

Questão 34. Sobre as penalidades impostas ao crime do art. 28, da Lei de Drogas (Lei n.º 
11.343/2006), assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O agente será submetido a advertência sobre os efeitos das drogas. 

b) O agente será submetido a prestação de serviços à comunidade, que será cumprida em 
programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos 
congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da 
prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. 

c) O agente será submetido a medida educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo, por, no mínimo, um ano. 

d) O agente será submetido a medida educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo, que será aplicada, em regra, pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses. 

e) Para garantia do cumprimento das medidas educativas, como, por exemplo, o 
comparecimento a programa ou curso educativo, a que injustificadamente se recuse o agente, 
poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente, a admoestação verbal. 

Comentários 

Gabarito C 

As penas previstas no art. 28, da Lei de Droga são: […] I – advertência sobre os efeitos das 
drogas; II – prestação de serviços à comunidade; III – medida educativa de comparecimento a 
programa ou curso educativo. […] § 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo 
serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses. § 4º Em caso de reincidência, as penas 
previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) 
meses. § 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, 
entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou 
privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da 
recuperação de usuários e dependentes de drogas. § 6º Para garantia do cumprimento das 
medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse 
o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a: I – admoestação verbal; II – multa. […] 
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Questão 35. Segundo o Estatuto do Desarmamento (Lei n.º 10.826/2003), incorre nas mesmas 
penas do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (reclusão, de 3 (três) a 6 
(seis) anos, e multa), exceto: 

a) Quem suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de 
fogo ou artefato. 

b) Quem modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de 
fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro 
autoridade policial, perito ou juiz. 

c) Quem possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

d) Quem portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca 
ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. 

e) Quem deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos 
ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua 
posse ou que seja de sua propriedade. 

Comentários 

Gabarito E 

Com fulcro no §1º, do art. 16, da Lei de Drogas, incorre nas mesmas penas do crime de posse ou 
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito quem: I – suprimir ou alterar marca, numeração ou 
qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato; II – modificar as características de 
arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou 
para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz; III – 
possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar; IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou 
fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, 
suprimido ou adulterado; V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de 
fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e VI – produzir, recarregar ou 
reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo. 

O agente que deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) 
anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua 
posse ou que seja de sua propriedade, responderá pelo crime de omissão de cautela, previsto 
no art. 13, da Lei de Drogas (Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa). 

Questão 36. Segundo a Lei das Organizações Criminosas (Lei n.º 12.850/2013), os crimes previstos 
nesta Lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento: 

a) Ordinário, previsto no Código de Processo Penal. 
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b) Sumaríssimo, previsto na Lei n.º 9.099/95. 

c) Extraordinário, previsto na Constituição Federal. 

d) Sumário, previsto no Código de Processo Penal 

e) Especial, previsto na Constituição Federal. 

Comentários 

Gabarito A 

Art. 22, caput, da Lei n.º 12.850/2013: Art. 22. Os crimes previstos nesta Lei e as infrações penais 
conexas serão apurados mediante procedimento ordinário previsto no Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), observado o disposto no parágrafo único deste 
artigo. Parágrafo único. A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não 
poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual 
período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por 
fato procrastinatório atribuível ao réu. 

Questão 37. À luz do artigo 1º, §4º, da Lei n.º 9.455/97, a pena do crime de tortura será 
aumentada de um sexto até um terço, se o crime for cometido contra maior de 

a) 50 (cinquenta) anos. 

b) 60 (sessenta) anos. 

c) 75 (setenta e cinco) anos. 

d) 65 (sessenta e cinco) ano. 

e) 55 (cinquenta e cinco) anos. 

Comentários 

Gabarito B 

 Art. 1º, §4º, inciso II, da Lei n.º 9.455/97: §4º Aumenta-se a pena de um sexto até um 
terço: […] II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, 
adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos; […]. 

Questão 38. Com base nas disposições da Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006), configura 
violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que 
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial e que 
ocorra, exceto: 

a) No âmbito da unidade doméstica. 
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b) No âmbito da família. 

c) Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida, independentemente de coabitação. 

d) Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida, sendo imprescindível de coabitação. 

e) No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de 
pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 

Comentários 

Gabarito D 

A coabitação não é imprescindível, conforme o art. 5º, da Lei Maria da Penha:  

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 
agregadas; 

II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos 
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou 
por vontade expressa; 

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As 
relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. 

Questão 39. À luz da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/84), são deveres do condenado, exceto: 

a) Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. 

b) Conservação dos objetos de uso pessoal. 

c) Submissão à sanção disciplinar imposta. 

d) Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. 

e) Alimentação suficiente e vestuário. 

Comentários 
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Gabarito E 

Os deveres do condenado estão previstos no art. 39, da LEP: 

Art. 39. Constituem deveres do condenado: 

I – comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença; 

II – obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; 

III – urbanidade e respeito no trato com os demais condenados; 

IV – conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão 
à ordem ou à disciplina; 

V – execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; 

VI – submissão à sanção disciplinar imposta; 

VII – indenização à vítima ou aos seus sucessores; 

VIII – indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua 
manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho; 

IX – higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento; 

X – conservação dos objetos de uso pessoal. 

Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste 
artigo. 

A alternativa E trouxe um dos direitos do condenado, previsto no art. 41, inciso I, da LEP. 

Questão 40. Com base nas disposições da Lei n.º 9.434/97, que dispõe sobre a remoção de 
órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras 
providências, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A remoção post mortem de órgãos do corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita 
desde que permitida expressamente por ambos os pais, ou por seus responsáveis legais. 

b) É vedada a remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não 
identificadas. 
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c) É obrigatório, para todos os estabelecimentos de saúde notificar, às centrais de notificação, 
captação e distribuição de órgãos da unidade federada onde ocorrer, o diagnóstico de morte 
encefálica feito em pacientes por eles atendidos. 

d) É proibida a veiculação, através de qualquer meio de comunicação social de anúncio que 
configure publicidade de estabelecimentos autorizados a realizar transplantes e enxertos, 
relativa a estas atividades. 

e) É permitida a veiculação, através de qualquer meio de comunicação social de anúncio que 
configure apelo público para a arrecadação de fundos para o financiamento de transplante ou 
enxerto em beneficio de particulares. 

Comentários 

Gabarito E 

a) Correta. Art. 5º, da Lei n.º 9.434/97: “A remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes 
do corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita desde que permitida expressamente 
por ambos os pais, ou por seus responsáveis legais”. 

b) Correta. Art. 6º, da Lei n.º 9.434/97: “É vedada a remoção post mortem de tecidos, órgãos ou 
partes do corpo de pessoas não identificadas”. 

c) Correta. Art. 13, caput, da Lei n.º 9.434/97: “É obrigatório, para todos os estabelecimentos de 
saúde notificar, às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos da unidade federada 
onde ocorrer, o diagnóstico de morte encefálica feito em pacientes por eles atendidos”. 

d) Correta. Art. 11, alínea a, da Lei n.º 9.434/97: “É proibida a veiculação, através de qualquer 
meio de comunicação social de anúncio que configure: a) publicidade de estabelecimentos 
autorizados a realizar transplantes e enxertos, relativa a estas atividades; […]” 

e) Incorreta. Essa prática é proibida, conforme o art. 11, alínea c, da Lei n.º 9.434/97: “É proibida 
a veiculação, através de qualquer meio de comunicação social de anúncio que configure: […] c) 
apelo público para a arrecadação de fundos para o financiamento de transplante ou enxerto em 
beneficio de particulares”. 

Direito Constitucional  

Questão 41. A eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas é denominada de: 

a) Inalienabilidade. 

b) Horizontalidade. 

c) Imprescritibilidade. 
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d) Historicidade. 

e) Relatividade. 

Comentários 

A eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas é designada de “horizontalidade” ou 
“aplicação entre particulares” dos direitos fundamentais, como, por exemplo, pode ser 
detectado no julgamento da Reclamação nº 44.008, sob a relatoria do Min. Ricardo 
Lewandowski.  

Destarte, revela-se correta a alternativa B. 

JURISPRUDÊNCIA 

“Segurança e saúde do trabalho decorrem de pacto internacional subscrito pelo 
Brasil, o qual não faz distinção, para esse fim, entre setor público e privado. De outra 
parte, o princípio da horizontalidade dos direitos fundamentais põe no costado, 
emparelhada, a proteção do obreiro exercente de trabalho de qualquer natureza. 
Assim, o braço da regulamentação apropriada, emitida pelo Ministério do Trabalho 
(...), com status de lei, em virtude do fenômeno da deslegalização, em que o Poder 
Legislativo outorga a órgão técnico a atribuição regulamentadora, alcança o setor 
público” (STF, Rcl-MC nº 44.008/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 22.10.2020, 
DJU 26.10.2020). 

Questão 42. Os direitos prestacionais, em regra, são encontrados dentre os: 

a) Direitos individuais. 

b) Direitos coletivos. 

c) Direitos sociais. 

d) Direito à nacionalidade. 

e) Direitos políticos. 

Comentários 

Em regra, os direitos prestacionais são encontrados dentre os direitos sociais, definidos como 
direitos fundamentais próprios do homem-social, porque dizem respeito a um complexo de 
relações sociais, econômicas ou culturais que o indivíduo desenvolve para a realização da vida 
em todas as suas potencialidades, sem as quais o seu titular não poderia alcançar e fruir dos 
bens de que necessita, tais como os direitos sociais em sentido estrito, econômicos e culturais. 

Dentro dessa perspectiva, a alternativa C está correta. 
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JURISPRUDÊNCIA 

“A proibição do retrocesso social como obstáculo constitucional à frustração e ao 
inadimplemento, pelo Poder Público, de direitos prestacionais. O princípio da 
proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, 
que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação 
social em que ele vive. A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a 
prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o 
direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos 
fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de 
tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou 
suprimidos pelo Estado” (STF, ARE-AgR nº 639.337/SP, Rel. Min. Celso de Mello, J. 
023.08.2011, DJU 15.09.2011).  

Questão 43. É privativo de brasileiro nato o cargo de: 

a) Carreira diplomática. 

b) Ministros do Tribunal de Contas da União. 

c) Presidente do Banco Central do Brasil. 

d) Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

e) Procurador-Geral da República. 

Comentários 

São privativos de brasileiro nato os cargos de: (i) Presidente e Vice-Presidente da República; (ii) 
Presidente da Câmara dos Deputados; (iii) Presidente do Senado Federal; (iv) Ministro do 
Supremo Tribunal Federal; (v) carreira diplomática; (vi) oficial das Forças Armadas e (vii) Ministro 
de Estado da Defesa, a teor do art. 12, § 3º, da Constituição Federal. 

Logo, revela-se correta a alternativa A. 

JURISPRUDÊNCIA 

“Os brasileiros naturalizados, salvo algumas exceções, possuem os mesmos direitos 
dos brasileiros natos, consoante dispõe o artigo 12, § 2º, da Constituição Federal. In 
casu, o cargo público efetivo para o qual o Impetrante foi aprovado não se encontra 
elencado no rol dos cargos privativos de brasileiros natos, de modo que inexiste norma 
expressa que, deferida a naturalização, constitua óbice para a posse do Impetrante” 
(STF, ARE nº 756.172/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 25.11.2013, DJU 04.12.2013).  
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Questão 44. Como medida de proteção aos direitos fundamentais, a Constituição da República 
veda à lei: 

a) Estabelecer a possibilidade de se efetuar prisão senão por ordem escrita e fundamentada de 
autoridade judiciária competente. 

b) Cominar pena de morte ou de caráter perpétuo, exceto no caso de guerra declarada. 

c) Estabelecer casos em que a pena passe da pessoa do condenado. 

d) Prever hipóteses em que o civilmente identificado seja submetido a      identificação criminal. 

e) Restringir a publicidade de atos processuais, exceto quando a defesa da intimidade ou o 
interesse social o exigirem. 

Comentários 

A norma veiculada pelo art. 5º, inc. LX, da Constituição da República veda à lei restringir a 
publicidade de atos processuais, exceto quando a defesa da intimidade ou o interesse social o 
exigirem. 

Ao contrário, o art. 5º, incs. XLVII, “a”, XLV, LVIII e LXI, da Constituição Federal permitem à lei 
estabelecer a hipótese de prisão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 
competente, cominar pena de morte ou em caso de guerra declarada, estender a obrigação de 
reparar o dano e a decretação do perdimento de bens aos sucessores e prever hipóteses em 
que o civilmente identificado seja submetido a identificação criminal. 

Portanto, o candidato deve assinalar a alternativa E. 

JURISPRUDÊNCIA 

“Petição. Agravo regimental. Levantamento do sigilos dos áudios e termos de 
declaração de acordo de colaboração premiada. Possibilidade. Art. 7º, § 2 º, da Lei 
12.850/13. A Constituição proíbe restringir a publicidade dos atos processuais, salvo 
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 5º, LX), e 
estabelece, com as mesmas ressalvas, que a publicidade dos julgamentos do Poder 
Judiciário é pressuposto inafastável de sua validade (art. 93, IX). A Lei 12.850/2013, 
quando trata da colaboração premiada em investigações criminais, impõe regime de 
sigilo ao acordo e aos procedimentos correspondentes (art. 7º), sigilo que, em 
princípio, perdura até a decisão de recebimento da denúncia, se for o caso (art. 7º, § 
3º). Essa restrição, todavia, tem como finalidades precípuas (a) proteger a pessoa do 
colaborador e de seus próximos (art. 5º, II) e (b) garantir o êxito das investigações (art. 
7°, § 2º). No caso, todavia, a manifestação do órgão acusador revela não mais 
subsistirem razões a impor o regime restritivo de publicidade. A manutenção da 
revogação do sigilo dos termos de depoimento e da íntegra dos áudios não gera, no 
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caso, prejuízos aos agravantes. Agravo regimental a que se nega provimento” (STF, 
Pet-AgR nº 6.138/DF, Rel. Min. Edson Fachin, J. 21.02.2017, DJU 05.09.2017).  

Questão 45. O Direito Constitucional no Brasil, pós-Constituição de 1988, passou a preocupar-se 
com o aperfeiçoamento dos direitos e das garantias fundamentais. Com base na Constituição 
Federal vigente, assinale a alternativa correta: 

a) É vedada qualquer legitimação de provas obtidas por meios ilícitos em processos 
administrativos ou judiciais.  

b) Os direitos e as garantias fundamentais chegaram a tal nível de abrangência na previsão 
constitucional que, de sua interpretação, é possível afirmar que não mais somente frente ao 
Estado, mas, agora também, nas relações privadas, podem os cidadãos fazer valer suas garantias 
a fim de concretizar seus direitos fundamentais. 

c) Como importante mecanismo de garantia dos direitos sociais, os sindicatos brasileiros gozam 
de plena autonomia quanto à sua organização, sendo vedado o exercício de atividade estatal em 
seu funcionamento que vise a normatizar restrições à sua atuação, dentre outras, limites para o 
valor de suas contribuições exigíveis de seus associados, necessidade de registro próprio que 
não os exigidos para qualquer associação e a delimitação de sua base territorial. 

d) São cassados os direitos políticos em decorrência do cancelamento da naturalização brasileira 
concedida a estrangeiro, desde que decorrente de sentença transitada em julgado. 

e) O cidadão brasileiro perderá sua nacionalidade se adquirir uma outra, salvo a hipótese 
constitucionalmente prevista da segunda nacionalidade, voluntariamente requerida, quando for 
reconhecida pela lei estrangeira. São os casos em que um indivíduo nasce no Brasil, de pais 
estrangeiros que não estejam a serviço de seu País, e, no caso, este país estrangeiro adote o 
sistema de ius sanguinis. 

Comentários 

A questão gira em torno da horizontalidade, aplicação entre particulares ou eficácia nas relações 
privadas dos direitos fundamentais. 

Em razão disso, é possível afirmar que não mais somente frente ao Estado, mas também, nas 
relações privadas, podem as pessoas fazer valer suas garantias a fim de concretizar seus direitos 
fundamentais, motivo pelo qual deve o candidato assinalar a alternativa B.  

JURISPRUDÊNCIA 

“Segurança e saúde do trabalho decorrem de pacto internacional subscrito pelo 
Brasil, o qual não faz distinção, para esse fim, entre setor público e privado. De outra 
parte, o princípio da horizontalidade dos direitos fundamentais põe no costado, 
emparelhada, a proteção do obreiro exercente de trabalho de qualquer natureza. 
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Assim, o braço da regulamentação apropriada, emitida pelo Ministério do Trabalho 
(...), com status de lei, em virtude do fenômeno da deslegalização, em que o Poder 
Legislativo outorga a órgão técnico a atribuição regulamentadora, alcança o setor 
público” (STF, Rcl-MC nº 44.008/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 22.10.2020, 
DJU 26.10.2020).  

Questão 46. Com base nas orientações do Supremo Tribunal Federal, no que se refere às ações 
constitucionais, é correto afirmar: 

a) É cabível a impetração do mandado de injunção mesmo que já exista norma regulamentadora 
de direito previsto na Constituição Federal, desde que essa norma seja flagrantemente 
inconstitucional.  

b) A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a 
pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.  

c) É incabível o mandado de injunção coletivo, por ausência de previsão constitucional.  

d) Os tribunais do Poder Judiciário não têm competência originária para julgamento de ação 
popular, mesmo que proposta contra atos de autoridades que dispõem de foro por prerrogativa 
de função, exceto no caso do Presidente da República em que a competência originária é do 
Supremo Tribunal Federal.  

e) É cabível o mandado de injunção se a Constituição Federal outorga mera faculdade ao 
legislador para regulamentar direito previsto em algum de seus dispositivos. 

Comentários 

O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação 
no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à 
finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e 
certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos 
e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial, de 
acordo com o art. 21, caput, da Lei nº 12.016/09. 

Isto posto, o candidato deve assinalar a alternativa B. 

JURISPRUDÊNCIA 

“A Constituição, em seu art. 5º, LXX, dispõe que ‘o mandado de segurança 
coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso 
Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de 
seus membros ou associados’. A Lei 12.016/09, ao tratar da legitimidade ativa para a 
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impetração do mandado de segurança coletivo, determina que: ‘o mandado de 
segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no 
Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus 
integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização 
sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento 
há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou 
de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que 
pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial’” (STF, 
MS nº 36.197, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 19.12.2018, DJU 01º.02.2019).  

Questão 47.   O mandado de injunção: 

a) Destina-se à proteção da liberdade de locomoção, ameaçada ou lesada, em decorrência de 
violência ou coação, eivada de ilegalidade ou abuso de poder. 

b) Destina-se ao conhecimento ou retificação, como também a anotação, contestação ou 
explicação, de dados pessoais constantes nos assentamentos de registros ou banco de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público. 

c) Destina-se à proteção de direito subjetivo constitucional cujo exercício esteja inviabilizado 
pela ausência de norma regulamentadora. 

d) Destina-se à invalidação de atos, contratos ou acordos administrativos ilegais, ilegítimos ou 
ilícitos e lesivos ao domínio público, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. 

e) Destina-se à proteção de direito, individual ou metaindividual, líquido e certo, não amparável 
por habeas corpus ou habeas data, ameaçado ou lesado por ato de autoridade pública ou 
agente delegado, eivado de ilegalidade ou abuso de poder. 

Comentários 

O mandado de injunção de que tratam os arts. 5º, inc. LXXI, 102, incs. I, “q” e II, “a”, 105, inc. I, 
“h”, e 121, § 4º, inc. V, da Constituição da República e, bem assim, a Lei nº 13.300/16, é 
conceituado como remédio constitucional, sob procedimento especial, colocado à disposição 
dos titulares de direitos subjetivos constitucionais cujo exercício esteja inviabilizado pela 
ausência de norma regulamentadora. 

Dentro dessa perspectiva, a alternativa C há de ser assinalada. 

JURISPRUDÊNCIA 

“Mandado de injunção. Existência de norma regulamentadora. Inviabilidade. O 
cabimento do mandado de injunção pressupõe a ausência de norma 
regulamentadora” (STF, MI nº 3.499, Rel. Min. Marco Aurélio, J. 09.10.2019, DJU 
25.10.2019). 
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Questão 48. É promulgada Emenda à Constituição abolindo a garantia do habeas data, sob o 
argumento de que a Lei nº 12.527/11 já estaria a proteger o direito constitucional de acesso às 
informações públicas. Essa Emenda é: 

a) Inconstitucional, porque apenas nas hipóteses de estado de sítio ou de estado de defesa tal 
supressão seria admissível. 

b) Constitucional, porque a Lei nº 12.527/11 ampliou o alcance do direito à informação. 

c) Inconstitucional, porque viola a cláusula pétrea atinente aos direitos e garantias individuais. 

d) Constitucional, porque tem hierarquia constitucional, sendo insuscetível de controle de 
constitucionalidade. 

e) Inconstitucional, porque apenas na hipótese de intervenção federal tal supressão seria 
admissível. 

Comentários 

A questão tem a ver com o alcance da cláusula pétrea sobre a qual versa o art. 60, § 4º, inc. IV, 
da Constituição Federal. 

Destarte, a Emenda à Constituição seria inconstitucional, porque violaria a cláusula pétrea 
atinente aos direitos e garantias individuais, motivo pelo qual deve o candidato assinalar a 
alternativa C.  

JURISPRUDÊNCIA 

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

Questão 49. Sobre o mandado de segurança, com base na Lei 12.016/2009 e na jurisprudência 
dos Tribunais Superiores, assinale a alternativa correta: 

a)  É cabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo 
contribuinte. 
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b)  A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, 
alternativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade 
que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a 
respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência 
estabelecida na Constituição Federal. 

c) Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos 
administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de 
serviço público. 

d) Não é cabível mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por 
sociedade de economia mista ou empresa pública. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta, pois de acordo com a súmula 460-STJ, é incabível o mandado de 
segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. 

A alternativa B está incorreta, pois de acordo com a súmula 628-STJ, tais requisitos são 
cumulativos. Fique muito atento, pois esse enunciado é recente e está despencando em provas! 
Por isso, saiba muito bem os três requisitos para aplicação da teoria da encampação. Vamos 
rememorar:  

Súmula 628-STJ: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança 
quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo 
hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do 
ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) 
ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.  

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão. Trata-se de disposição expressa do Art. 
1º, §2ºda Lei 12.016/2009. 

Art. 1, § 2º Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial 
praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia 
mista e de concessionárias de serviço público.  

Por outro lado, a alternativa D é incorreta, nos termos da súmula 333-STJ, é cabível mandado de 
segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou 
empresa pública. Note que o enunciado não colide com o disposto no art. 1º, § 2º da LMS, pois 
a súmula refere-se a atos administrativos e não a atos de gestão. 

Questão 50. Acerca dos institutos da intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, 
assinale a alternativa correta: 
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a) É da competência exclusiva do Senado Federal a aprovar o estado de defesa e a intervenção 
federal, bem como autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas. 

b) A Constituição pode ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa 
ou de estado de sítio. 

c) Enquanto o estado de sítio prescinde de autorização, podendo ser decretado pelo Presidente 
da República, o estado de defesa necessita de autorização do Poder Legislativo. 

d) No estado de defesa não se faz restrição à liberdade de ir e vir, enquanto no estado de sítio 
esse direito pode ser restringido. 

Comentários 

Pessoal, a escolha desse tema se justifica porque banca gosta muito dos institutos da 
intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Como sua disposição constitucional 
possui vários detalhes, as questões objetivas sobre o assunto são alvo de várias pegadinhas. Por 
isso, recomendamos a leitura atenta dos artigos constitucionais relacionados. 

A alternativa A está incorreta, pois, conforme o art. 49, IV, da CRFB, é de competência exclusiva 
do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de 
sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas – e não do Senado. 

A alternativa B também está incorreta, pois nos termos do art. 60, § 1º, da CRFB, a Constituição 
não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado 
de sítio. 

A alternativa C está incorreta, porque as informações estão invertidas. Na verdade, enquanto o 
estado de defesa prescinde de autorização do Congresso, o Estado de Sítio é que deve ser 
autorizado pelo Poder Legislativo federal (art. 49, IV, da CRFB). 

Por fim, a alternativa D é a correta, tendo em vista que no estado de defesa não se faz restrição à 
liberdade de ir e vir, enquanto no estado de sítio esse direito pode ser restringido (art. 139, I da 
CRFB). Assim, observa-se que o estado de sítio provoca maiores restrições aos direitos 
fundamentais. 

Questão 51. De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à organização 
Estatal: 

a) É constitucional o envio da Força Nacional de Segurança para atuar no Estado-membro sem 
que tenha havido pedido ou concordância do Governador. 

b) Usurpa a competência dos Municípios a exigência feita pela Constituição Estadual de que os 
serviços de saneamento e abastecimento de água sejam realizados por pessoa jurídica de direito 
público ou sociedade de economia mista. 
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c) É possível exigir que Estados-membros e Municípios se vinculem a autorizações e decisões de 
órgãos federais para tomar atitudes de combate à pandemia. 

d) Constituições estaduais podem criar hipóteses de intervenção estadual que não estejam 
previstas na Constituição Federal. 

Comentários 

Essa questão aborda precedentes recentes e muito relevantes do STF, relacionados a temas de 
predileção da banca.  

A alternativa A está incorreta. Conforme entendimento do STF, é inconstitucional a 
determinação federal de envio da Força Nacional mesmo sem pedido do Governador, pois tal 
medida viola o princípio da autonomia estadual.1 

A alternativa B é correta e é o gabarito da questão. De acordo com o STF,2 é inconstitucional 
dispositivo da Constituição Estadual que preveja que os serviços públicos de saneamento e de 
abastecimento de água serão prestados por pessoas jurídicas de direito público ou por 
sociedade de economia mista sob controle acionário e administrativo, do Poder Público Estadual 
ou Municipal. 

Compete aos Municípios a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico. Portanto, a 
eles cabe escolher a forma da prestação desses serviços, se diretamente ou por delegação à 
iniciativa privada mediante prévia licitação, conforme previsto no art. 30, I e IV, da CRFB. 

Ademais, essa previsão em Constituição Estadual também viola o art. 175 da Constituição l, que 
atribui ao poder público a escolha da prestação de serviços públicos de forma direta ou sob 
regime de concessão ou permissão mediante prévia licitação. 

A alternativa C é incorreta, porque não é possível exigir que Estados-membros e Municípios se 
vinculem a autorizações e decisões de órgãos federais para tomar atitudes de combate à 
pandemia. Nesse sentido, a Lei nº 13.979/2020 previu, em seu art. 3º, um rol exemplificativo de 
oito medidas que podem ser adotadas pelo poder público para o combate ao coronavírus.3 

                                            

 

1 STF. Plenário. ACO 3427 Ref-MC/BA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/9/2020 (Info 992). 
2 STF. Plenário. ADI 4454, Rel. Cármen Lúcia, julgado em 05/08/2020 (Info 988). 
3 STF. Plenário. ADI 6343 MC-Ref/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado 
em 6/5/2020 (Info 976). 
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Portanto, os Estados, DF e Municípios podem, ainda que sem autorização da União, adotar 
medidas como isolamento, quarentena, exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver e 
restrição à locomoção interestadual e intermunicipal em rodovias, portos ou aeroportos. 

Por outro lado, os Estados e Municípios não podem fechar fronteiras, pois sairiam de suas 
competências constitucionais. 

A alternativa D é incorreta, pois as Constituições Estaduais não podem trazer hipóteses de 
intervenção estadual diferentes daquelas que são elencadas no art. 35 da Constituição Federal. 
As hipóteses de intervenção estadual previstas no art. 35 da CRFB são taxativas, em homenagem 
ao equilíbrio federativo.  

Ademais, segundo o princípio da não-intervenção, a não-intervenção de um ente federado em 
outro é a regra, de maneira que a intervenção será sempre uma medida de caráter excepcional. 

Portanto, as hipóteses excepcionais — pelas quais permitida a supressão da autonomia 
municipal e autorizada a intervenção — estão taxativamente previstas na Constituição Federal, 
sem possibilidade de alteração pelo legislador constituinte estadual, para ampliá-las ou reduzi-
las. 

Questão 52. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre fornecimento 
pelo Poder Judiciário de medicamentos não registrados pela ANVISA, assinale a alternativa 
correta: 

a) O fornecimento de medicamentos por decisão judicial sempre independe de registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

b) O Poder Público pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 

c) As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser 
propostas em face do Município, Estado/DF ou União, conforme escolha do autor. 

d) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em 
caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 
13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: 1) a existência de pedido de registro do 
medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); 
2) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e 
3) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 

Comentários 

A alternativa D está correta. Tais requisitos são cumulativos para o fornecimento pelo Poder 
Judiciário de medicamentos não registrados na lista da ANVISA. 
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Ademais, em regra, o fornecimento de medicamentos por decisão judicial depende do registro 
do fármaco na ANVISA e o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 

Conforme o entendimento do STF, as ações que demandem fornecimento de medicamentos 
sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União, o que atrai sua 
competência para a Justiça Federal. 

Por fim, recomendamos a leitura atenta da tese fixada pelo STF: 

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 

2. A ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impede, 
como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 

3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro 
sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior 
ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: a) a existência de 
pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos 
para doenças raras e ultrarraras); b) a existência de registro do medicamento em 
renomadas agências de regulação no exterior; e c) a inexistência de substituto 
terapêutico com registro no Brasil. 

4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa 
deverão necessariamente ser propostas em face da União. 

STF. Plenário. RE 657718/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 22/5/2019 (repercussão geral) (Info 941). 

Questão 53. São competências privativas da União legislar sobre, exceto: 

a) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e 
do trabalho;  

b) previdência social, proteção e defesa da saúde;  

c) desapropriação; 

d) águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 

Comentários  

A alternativa B está incorreta e, portanto, é o gabarito da questão. 
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Nos termos do art. 22 da CRFB, compete privativamente à União legislar sobre: direito civil, 
comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 
desapropriação; águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. 

Todavia, de acordo com o art. 24 da CRFB, é competência concorrente da União, dos Estados e 
do Distrito Federal legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. 

Direito Administrativo  

Questão 54. Sobre os contratos administrativos, com base na Lei 14.133/2021, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

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

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

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

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

Comentários 

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

Em relação à letra “A”, o art. 90 dispõe que a Administração convocará regularmente o licitante 
vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei. E, pelo § 1º, o prazo de 
convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte 
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito 
pela Administração. 
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Letra B. Correta. Pelo art. 91, os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão 
juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição 
do público em sítio eletrônico oficial. E, conforme dispõe o § 1º, será admitida a manutenção em 
sigilo de contratos e de termos aditivos quando imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação. 

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

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

Questão 55. Sobre as parcerias público-privadas, assinale a alternativa correta: 

a) A concessão de serviços e obras públicas, mesmo quando não envolver contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, constitui uma parceria público-privada 

b) A sociedade de propósito específico deverá assumir a forma de companhia aberta. 

c) Concessão patrocinada 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. 

d) A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria público-privada poderá 
ser feita por ordem bancária, cessão de créditos não tributários, outorga de direitos em face da 
Administração Pública, outorga de direitos sobre bens públicos dominicais ou outros meios 
admitidos em lei. 

Comentários 

Letra A. Incorreta. As “parcerias público-privadas” constituem modalidades especiais de contrato 
de concessão de serviços públicos definidas pela Lei 11.079/04, as quais têm por diferencial o 
objetivo de incentivar o investimento privado no setor público, inclusive por meio da repartição 
objetiva dos riscos entre o parceiro público (o Estado) e o parceiro privado (o investidor 
particular). 
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Pelo art. 2º da Lei, parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 
modalidade patrocinada ou administrativa. O § 3º deixa claro que “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”. 

Letra B. Incorreta. As parcerias público-privadas exigem a constituição de uma sociedade de 
propósito específico, independentemente de o licitante vencedor ser ou não um consórcio.  

Nesse sentido, o art. 9º dispõe que, antes da celebração do contrato, deverá ser constituída 
sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. 

A sociedade de propósito específico poderá ser constituída na forma de companhia aberta, com 
valores mobiliários admitidos a negociação no mercado (art. 9º, § 2o) e deverá obedecer a 
padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras 
padronizadas, conforme regulamento (art. 9º, § 3o). Nada impede que seja constituída com 
capital fechado.  

Letra C. Incorreta. A concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras 
públicas de que trata a Lei 8.987/95, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos 
usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado (Lei 11.079/04, art. 
2º, § 1o). A questão trouxe o conceito de concessão administrativa – 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 (art. 2º, § 2o). 

Letra D. CORRETA. A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria 
público-privada poderá ser feita por (art. 6o): I – ordem bancária; II – cessão de créditos não 
tributários; III – outorga de direitos em face da Administração Pública; IV – outorga de direitos 
sobre bens públicos dominicais; V – outros meios admitidos em lei. 

Questão 56. Julgue os itens abaixo: 

I – A partir do final do século XVIII, afirmou-se como teoria dominante o liberalismo econômico, 
defendido por Adam Smith, doutrina que pregava a abstenção do Estado, que se limitaria a uma 
postura de mero observador dos fenômenos econômicos e sociais. 

II – É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente 
de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

III – O modelo intervencionista propõe que o Estado adote postura intervencionista, passando a 
efetivar prestações positivas no campo dos direitos fundamentais e também a fiscalizar e até 
mesmo regular a economia, permitindo a inauguração da fase do dirigismo econômico. 
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IV – A ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados, entre outros, os princípios da propriedade privada, da livre 
concorrência, da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação, e do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as 
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

Estão corretas: 

a) Todas as assertivas. 

b) As assertivas I e IV, somente. 

c) As assertivas II e III, somente. 

d) As assertivas I, II e IV, somente. 

e) As assertivas I, II e III, somente. 

Comentários 

Item I. Correto. A partir do final do século XVIII, afirmou-se claramente como teoria dominante o 
liberalismo econômico, defendido por ADAM SMITH (“A riqueza das nações”, de 1776). Cuida-
se de doutrina que, em defesa dos interesses da burguesia dominante, pregava a abstenção do 
Estado, que se limitaria a uma postura de mero observador dos fenômenos econômicos e 
sociais. Não havia interferência ou regulação da economia pelo Estado. 

Item II. Correto. A livre iniciativa é tida como o postulado maior do regime capitalista. Por isso, o 
parágrafo único do art. 170 afirma ser “assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 
previstos em lei”. Modernamente, entende-se que o Estado não é mero observador, mas 
participante efetivo e fiscal do comportamento econômico dos particulares. 

Item III. Correto. Com a passagem do Estado liberal para o Estado social, por força da Revolução 
Industrial, com a eclosão de movimentos sociais que demonstravam o inconformismo com o 
abismo que se alastrada entre os ricos e os pobres e com a propagação das ideias de Karl Marx, 
impôs-se ao Estado adotar postura intervencionista, a partir de um modelo interventivo 
(intervencionismo). O Estado passou não só a ter que efetivar prestações positivas no campo dos 
direitos fundamentais (direito à educação, profissionalização, saúde, assistência social), como 
também a fiscalizar e até mesmo regular a economia, permitindo a inauguração da fase do 
dirigismo econômico, que marca essa postura ativa estatal em relação aos fatos econômicos. 

Item IV. Correto. Além dos fundamentos, o art. 170 enumerou os princípios que devem nortear o 
sistema da ordem econômica do país. Na dicção constitucional, a ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
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digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania 
nacional; II – propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V – 
defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno 
emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

Letra A. CORRETA: Estão corretas todas as assertivas. 

Questão 57. Sobre os bens públicos, indique em quais classificações se enquadram os seguintes 
bens, respectivamente: terras dos indígenas, cemitérios públicos e terras devolutas: 

a) Bem de uso especial, bem de uso especial, bem dominical. 

b) Bem de uso especial, bem de uso comum do povo e bem dominical. 

c) Bem de uso comum do povo, bem dominical e bem dominical. 

d) Bem de uso comum do povo, bem de uso comum do povo, bem de uso especial. 

Comentários 

Letra A. CORRETA. O art. 99 do Código Civil estabelece que são bens públicos: I - os de uso 
comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; II - os de uso especial, tais como 
edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, 
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; III - os dominicais, que constituem o 
patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de 
cada uma dessas entidades. Ademais, “consideram-se dominicais os bens pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado” (art. 99, 
parágrafo único). 

O critério dessa classificação é a destinação ou afetação dos bens: os de uso comum do povo 
são destinados ao uso coletivo, como as praias e as estradas; os de uso especial são afetados ao 
uso da Administração, ainda que indiretamente, a exemplo das terras dos indígenas, além de 
cemitérios públicos, aeroportos, escolas e hospitais públicos e bens móveis utilizados na 
prestação dos serviços públicos; por fim, os dominicais não têm destinação pública definida, 
como ocorre com as terras devolutas, com os bens móveis inservíveis e com os prédios públicos 
desativados. 

Por isso, a letra A está correta. Todas as demais estão incorretas. 

Questão 58. Assinale a alterativa INCORRETA, tendo por base os dispositivos da Lei 8.429/1992, a 
doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores: 
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a) A pretensão para aplicar sanções pela prática de atos de improbidade a quem exerce 
mandato, cargo em comissão ou função de confiança prescreve 5 anos, a contar do término do 
exercício do mandato. Se reeleito, o prazo somente se inicia com o término do último mandato. 

b) Para os ocupantes de cargo efetivo ou emprego, que ostentam vínculo permanente com o 
Poder Público, o prazo prescricional para aplicação de sanções por atos de improbidade 
administrativa será aquele previsto em lei específica para a aplicação da sanção disciplinar de 
demissão a bem do serviço público. 

c) Se o agente praticar ato ímprobo no exercício cumulativo de cargo efetivo e de cargo 
comissionado, deve prevalecer o prazo prescricional aplicável para o caso de vínculo temporário. 

d) Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade 
Administrativa para o agente público. 

Comentários 

Letra A. Correta. Para aqueles que exercem mandato, cargo em comissão ou função de 
confiança, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, a contar do término do exercício do 
mandato (Lei 8.429/92, art. 23, inc. I). Se reeleito, o prazo somente se inicia com o término do 
último mandato (STJ, REsp 1.153.079/BA, j. 13.4.10). 

Letra B. Correta. Para os ocupantes de cargo efetivo ou emprego, o prazo prescricional será 
aquele previsto em lei específica para a aplicação da sanção disciplinar de demissão a bem do 
serviço público (Lei 8.429/92, art. 23, inc. II). Para os servidores federais, este prazo é, em regra, 
de 5 anos, a contar da data em que o fato se tornou conhecido, havendo interrupção do prazo 
na hipótese de abertura de sindicância ou de PAD até a decisão final proferida por autoridade 
competente (Lei 8.112/90, art. 142, § 3º).  

Letra D. Correta. A lei não traz prazo prescricional para os particulares (terceiros). Alguns 
estudiosos chegaram a sustentar que deveria ser aplicado o art. 205 do CC/02 (prazo decenal), 
mas isso implicaria tratamento mais severo ao terceiro que aquele dispensado ao agente 
público. Como o terceiro não pratica o ato de improbidade de forma isolada, deve ser a ele 
estendido o prazo prescricional aplicável ao agente público (STJ, REsp 704.323/RS, j. 16.6.06; 
AgRg no REsp 1.510.589/SE, j. 26.5.15). 

Confira-se, nesse sentido, a Súmula 634-STJ: “Ao particular aplica-se o mesmo regime 
prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público.” 

Por isso, “o termo inicial da prescrição em improbidade administrativa em relação a particulares 
que se beneficiam de ato ímprobo é idêntico ao do agente público que praticou a ilicitude” (STJ, 
AREsp 1.479.475/SP, j. 3.10.19). 
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Letra C. INCORRETA. A Lei de Improbidade Administrativa não trata da hipótese de o mesmo 
agente praticar ato ímprobo no exercício cumulativo de cargo efetivo e de cargo comissionado. 
Para ANDRADE, MASSON e ANDRADE4, deve prevalecer o prazo prescricional aplicável para o 
caso de vínculo permanente, já que este não cessa com a exoneração do cargo em comissão. 
Essa posição já foi acolhida pelo STJ (AgInt no REsp 1.593.170/RJ, 2ª Turma, j. 5.3.20). 

Questão 59. Julgue os itens abaixo: 

I – Segundo o STJ, a Lei n. 8.112/1990 pode ser aplicada de modo supletivo aos procedimentos 
administrativos disciplinares estaduais, nas hipóteses em que existam lacunas nas leis locais que 
regem os servidores públicos. 

II – Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida 
a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do 
poder-dever de autotutela imposto à Administração. 

III – A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição 
detalhada dos fatos a serem apurados. 

IV – É possível o aproveitamento de prova produzida em processo administrativo disciplinar 
declarado nulo para a instrução de novo PAD, desde que seja assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, e que o vício que ensejou referida nulidade não recaia sobre a prova que se 
pretende aproveitar. 

Estão corretas: 

a) Todas as assertivas. 

b) As assertivas I e II, somente. 

c) As assertivas II, III e IV, somente. 

d) As assertivas II e IV, somente. 

e) As assertivas I, II e III, somente. 

Comentários 

Item I. Correto. Segundo o STJ, “a Lei n. 8.112/1990 pode ser aplicada de modo supletivo aos 
procedimentos administrativos disciplinares estaduais, nas hipóteses em que existam lacunas nas 

                                            

 

4 ANDRADE, Adriano; MASSON, Cléber; ANDRADE, Landolfo. Interesses difusos e coletivos. v. 1. 10 ed. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, p. 1014. 
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leis locais que regem os servidores públicos” (Jurisprudência em teses – Edição 140, de 
10.12.2019). 

Item II. Correto. Súmula 611-STJ: “Desde que devidamente motivada e com amparo em 
investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com 
base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração.” 

Item III. Correto. A portaria de instauração do PAD, segundo entendimento do STJ, não precisa 
conter descrição minuciosa das condutas eventualmente irregulares. Essa descrição será exigida 
após a instrução do feito com o fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa (AgInt no RMS 
61.462/GO, j. 21.11.19).  

Esse entendimento restou cristalizado na Súmula 641-STJ: “A portaria de instauração do 
processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem 
apurados.” 

Item IV. Correto. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde 
que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla 
defesa (Súmula 591-STJ), a exemplo de uma interceptação telefônica deferida em um processo 
judicial criminal. E ainda: “É possível o aproveitamento de prova produzida em processo 
administrativo disciplinar declarado nulo para a instrução de novo PAD, desde que seja 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e que o vício que ensejou referida nulidade não 
recaia sobre a prova que se pretende aproveitar” (Tese 9 da Edição 147, publicada em 17.4.20). 

Letra A: CORRETA. Estão corretas todas as assertivas. 

Questão 60. Assinale a opção INCORRETA: 

a) A prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias é de cinco anos. 

b) O deferimento de provimento judicial que determine à autoridade administrativa que se 
abstenha de concluir procedimento administrativo disciplinar interrompe o curso do prazo 
prescricional da pretensão punitiva administrativa. 

c) Os servidores públicos federais têm o prazo de 5 (cinco) anos para pleitear na esfera 
administrativa quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 
ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. 

d) A Lei 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de 
atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma 
subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a 
matéria. 

Comentários 
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Letra A. Correta. A prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias é 
de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, segundo o qual “ as dívidas passivas 
da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 
Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 

Letra C. Correta. A prescrição para o particular recorrer de decisões administrativas é tema 
disciplinado, sobretudo, nas Leis 8.112/90 e 9.784/99. Por exemplo, o art. 110 da Lei 8.112/90 
dispõe que os servidores públicos federais têm o prazo de 5 (cinco) anos para pleitear na esfera 
administrativa quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 
ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho (inc. I). Tais 
prazos são contados da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo 
interessado, quando o ato não for publicado (art. 110, parágrafo único). 

Letra D. Correta. A Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo federal, trata de prazo 
extintivo para que a Administração anule seus atos. Nos termos do art. 54, “o direito da 
Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 
destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo 
comprovada má-fé”. Cuida-se do instituto da decadência. 

A esse respeito, o STJ editou a Súmula 633, segundo a qual “a Lei 9.784/1999, especialmente no 
que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da 
Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, 
se inexistente norma local e específica que regule a matéria”. 

Letra B. INCORRETA. Os prazos para punição aos administrados, a ser efetivada pela 
Administração Pública, são estabelecidos em leis específicas. 

Por exemplo, a Lei 8.112/90 dispõe no art. 142 que a ação disciplinar prescreverá: I - em 5 
(cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade e destituição de cargo em comissão; II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. O prazo de prescrição começa a correr 
da data em que o fato se tornou conhecido (art. 142, § 1o). 

Sobre a temática, o STJ fixou a seguinte tese: “O deferimento de provimento judicial que 
determine à autoridade administrativa que se abstenha de concluir procedimento administrativo 
disciplinar SUSPENDE o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa” 
(Jurisprudência em teses – Edição 142, de 19.12.2019). 

Questão 61. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) No Brasil, apesar da forte influência francesa, a lei é tida como fonte principal do Direito 
Administrativo, malgrado a inexistência de codificação. 
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b) As bases do Direito Administrativo estão na Constituição Federal. 

c) O costume, no âmbito do Direito Administrativo, é prática admitida em casos de lacuna 
normativa, como fonte secundária. 

d) O costume administrativo se confunde com a praxe administrativa, posto que ambos derivam 
da conjugação do uso corrente (elemento objetivo) e da convicção generalizada da necessidade 
da sua observância (elemento subjetivo). 

Comentários 

Letra A. Correta. No Direito francês, a principal fonte do Direito Administrativo é a jurisprudência 
dos órgãos do contencioso administrativo, em que pese a crescente inflação legislativa e 
regulamentar. No sistema de common law, a jurisprudência (precedentes judiciais) também se 
revela a fonte primordial. No Brasil, apesar da forte influência francesa, a lei é tida como fonte 
principal do Direito Administrativo, malgrado a inexistência de codificação. Nesse sentido, a 
doutrina aponta que a lei, em sentido amplo – envolvendo desde a Constituição até os 
regulamentos executivos – é a fonte primária do Direito Administrativo.  

Letra B. Correta. As bases do Direito Administrativo estão na Constituição Federal, a exemplo do 
que se vê em relação à intervenção do Estado na propriedade privada (art. 5º, XXIV e XXV; 182, 
§ 3º, III; 184; e 243), ao regime jurídico do servidor público (arts. 37 a 41), aos princípios da 
Administração Pública (art. 37), à regra sobre responsabilidade civil extracontratual do Estado 
(art. 37, § 6º), à proteção do patrimônio público (art. 5º, LXXIII; art. 23, I), à regra sobre 
concessões e permissões de serviços públicos (art. 175), à disciplina sobre contratos e licitações 
(art. 37, XXI; art. 22, XXVII) e ao controle interno, judicial e legislativo (art. 5º, XXXV; 70). 

Letra C. Correta. O costume, no âmbito do Direito Administrativo, tem aplicação praticamente 
nula, embora se fale em costume administrativo como prática admitida em casos de lacuna 
normativa, como fonte secundária. 

Letra D. INCORRETA. O costume é norma jurídica que deriva da conjugação do uso corrente 
(elemento objetivo) e da convicção generalizada da necessidade da sua observância (elemento 
subjetivo). 

Ressalte-se que, para alguns autores, a exemplo de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o 
costume administrativo não se confunde com a praxe administrativa – adotada por conveniência 
procedimental dos órgãos da Administração Pública –, por faltar-lhe o elemento subjetivo 
relacionado ao reconhecimento de sua indispensabilidade, que recomenda a sua geral 
observância. 

Questão 62. Assinale a alternativa INCORRETA: 
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a) O direito à boa administração é consagrado na Carta de Direitos Fundamentais da União 
Europeia. 

b) A ideia de boa administração contrapõe-se à de má administração, compreendida de modo 
exemplificativo, abrangendo situações como irregularidades e omissões administrativas, abusos 
de poder, favoritismos, atrasos injustificados, ausência de informação. 

c) O direito à boa administração pode abranger posições defensivas por parte dos cidadãos, 
compreendendo, por exemplo, o direito a se manifestar, antes de qualquer medida ou decisão 
desfavorável que venha a lhe afetar. 

d) Assim como ocorre na Constituição da República Portuguesa de 1976, o direito fundamental à 
boa administração é consagrado expressamente na Constituição brasileira de 1988. 

Comentários 

Letra A. Correta. A formulação do direito à boa administração, no âmbito do Direito Europeu, 
está contida no artigo 41 da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, com a seguinte 
redação: 

1. Toda pessoa tem direito a que as instituições e órgãos da União tratem de seus assuntos de 
forma imparcial e equitativa e dentro de um prazo razoável 

2. Este direito inclui em particular: - o direito de toda pessoa de ser ouvida antes que se tome 
contra ela uma medida individual que lhe afete desfavoravelmente; - o direito que toda pessoa a 
ter acesso a expediente que lhe afete, dentro do respeito aos interesses legítimos da 
confidencialidade e do segredo profissional e comercial; -a obrigação que incumbe à 
Administração de motivar suas decisões. 

3. Toda pessoa tem direito à reparação pela Comunidade pelos danos causados por suas 
instituições ou seus agentes no exercício de suas funções, em conformidade com os princípios 
gerais comuns aos Direitos dos Estados membros. 

4. Toda pessoa poderá dirigir-se às instituições da União em uma das línguas dos Tratados e 
deverá receber uma contestação na mesma língua. 

Letra B. Correta. De fato, a ideia de boa administração contrapõe-se à de má administração, 
compreendida, num primeiro momento, consoante explicam alguns estudiosos, de modo 
exemplificativo, abrangendo situações como irregularidades e omissões administrativas, abusos 
de poder, favoritismos, atrasos injustificados, ausência de informação etc. 

Letra C. Correta. O direito fundamental à boa administração, da maneira como consagrado no 
âmbito dos órgãos e instituições da União Europeia, abrange posições defensivas por parte dos 
cidadãos, compreendendo o direito a se manifestar, antes de qualquer medida ou decisão 
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desfavorável que venha a lhe afetar, o direito ao acesso a expedientes e documentos que se 
encontrem em poder dos órgãos comunitários; o direito à reparação por danos causados por 
esses últimos, e por fim, o direito a dirigir-se aos órgãos da União Europeia na linguagem de seu 
Estado-membro. 

Letra D. INCORRETA. A Constituição da República Portuguesa de 1976 não consagra 
expressamente um direito fundamental à boa administração, muito embora diversas previsões 
sejam formas de sua concretização. A Constituição brasileira de 1988 também não contém 
expressamente a previsão do referido direito. 

Questão 63. Julgue os itens: 

I – O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular não está expresso na 
Constituição Federal, mas é implicitamente dela extraído. 

II – Inspirador tanto do legislador, no momento da elaboração da lei, quanto do administrador 
público, na execução das atividades estatais, o princípio da supremacia do interesse público é 
uma reação contra o individualismo jurídico e instrumento necessário para a consecução do 
bem-estar coletivo. 

III – Por força do princípio da supremacia do interesse público, a Administração Pública é dotada 
de prerrogativas, situando-se em posição privilegiada quando se relaciona com os particulares. 

IV – Ao praticar atos administrativos, a autoridade pública deve se nortear pelo interesse público, 
e não pelas suas próprias vontades, sob pena de se caracterizar o desvio de poder ou de 
finalidade. 

Estão corretos: 

a) Todos os itens. 

b) Os itens II e IV, somente. 

c) Os itens I e III, somente. 

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

e) Os itens II, III e IV, somente. 

Comentários 

Item I. Correto. Segundo a doutrina – a exemplo de Ricardo Alexandre e João de Deus –, o 
princípio da supremacia do interesse público sobre o particular não está expresso na 
Constituição Federal, mas é implicitamente dela extraído, a partir de uma interpretação 
sistemática que abrange diversos dispositivos. 

Item II. Correto. A assertiva está correta, pois reproduz as lições doutrinárias. Com efeito, 
inspirador tanto do legislador, no momento da elaboração da lei, quanto do administrador 
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público, na execução das atividades estatais, o princípio da supremacia do interesse público é 
uma reação contra o individualismo jurídico e instrumento necessário para a consecução do 
bem-estar coletivo. 

Itens III e IV. Corretos. Ao praticar atos administrativos, a autoridade pública deve se nortear pelo 
interesse público, e não pelas suas próprias vontades, sob pena de se caracterizar o desvio de 
poder ou de finalidade. Ademais, os interesses da sociedade devem prevalecer diante de 
necessidades específicas do particular, individualmente considerado. Por isso a Administração 
Pública é dotada de prerrogativas, situando-se em posição privilegiada quando se relaciona com 
os particulares. São exemplos as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, as 
garantias dos bens públicos, os prazos diferenciados na atuação da Fazenda Pública em juízo e 
as modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada. 

Alternativa CORRETA: Letra A. Estão corretos todos os itens. 

Questão 64. De acordo com a classificação doutrinária, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Serviços públicos propriamente ditos são os que a Administração presta diretamente à 
comunidade, por reconhecer sua essencialidade e necessidade para a sobrevivência do grupo 
social e do próprio Estado. 

b) Serviços públicos derivados são os que dizem respeito a uma atividade facultativa do Estado, 
por serem passíveis de execução particular. 

c) Serviços públicos comerciais são aqueles executados pela Administração para o atendimento 
de suas necessidades internas ou como forma de preparar outros serviços que serão prestados 
ao público, como os da imprensa oficial. 

d) Serviços públicos sociais são os que objetivam atender aos direitos fundamentais sociais e 
geralmente convivem com a iniciativa privada, como ocorre com os serviços de educação, saúde, 
cultura e previdência. 

Comentários 

Letra A. Correta. Segundo o professor Hely Lopes Meirelles, os serviços públicos propriamente 
ditos são os que a Administração presta diretamente à comunidade, por reconhecer sua 
essencialidade e necessidade para a sobrevivência do grupo social e do próprio Estado. São 
privativos do Estado, não permitindo delegação a terceiros, pois exigem atos de império e 
medidas compulsórias em relação aos administrados. 

Letra B. Correta. Uma determinada classificação especifica os serviços públicos em: 

(a) originários (congênitos), aqueles que correspondem a uma atividade essencial do Estado, 
sendo-lhes próprios e privativos; e  
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(b) derivados (adquiridos), que dizem respeito a uma atividade facultativa do Estado, por serem 
passíveis de execução particular. 

Letra D. Correta. Quanto ao objeto, os serviços públicos podem ser:  

(a) administrativos, executados pela Administração para o atendimento de suas necessidades 
internas ou como forma de preparar outros serviços que serão prestados ao público, como os da 
imprensa oficial. 

(b) comerciais ou industriais, que buscam atender às necessidades coletivas de ordem 
econômica, como os de transportes, telecomunicações e energia elétrica. 

(c) sociais, que objetivam atender aos direitos fundamentais sociais e geralmente convivem com 
a iniciativa privada, como ocorre com os serviços de educação, saúde, cultura e previdência. 

Letra C. INCORRETA. Conforme visto nos comentários à alternativa anterior, são os serviços 
públicos administrativos (e não os comerciais) os executados pela Administração para o 
atendimento de suas necessidades internas ou como forma de preparar outros serviços que 
serão prestados ao público, como os da imprensa oficial. 

Questão 65. A respeito dos agentes públicos, assinale a alternativa correta: 

a) Os agentes putativos são aqueles que praticam atos em situações excepcionais, geralmente 
de emergência, em colaboração com o Poder Público. 

b) São considerados servidores públicos estatutários os peritos credenciados pela Justiça. 

c) Todo cargo público tem função, mas nem toda função pressupõe a existência do cargo. 

d) Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, bem 
como ao enquadramento no cargo relativo às atividades exercidas em desvio. 

Comentários 

Letra A. Incorreta. Existe uma categoria de agentes que executam função pública, porém sem 
investidura regular: são os chamados agentes de fato, que se subdividem em agentes 
necessários e agentes putativos. 

Os agentes necessários são aqueles que praticam atos em situações excepcionais, geralmente de 
emergência, em colaboração com o Poder Público.  

Os agentes putativos são os que desempenham atividade pública em virtude da presunção de 
que haveria legitimidade nessa atuação, mas, na realidade, não houve investidura dentro do 
procedimento legalmente exigido, como no caso do servidor que pratica atos administrativos 
sem ter sido aprovado em concurso público. 
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Letra B. Incorreta. De fato, há doutrinadores que mencionam os agentes credenciados, aqueles 
que recebem a incumbência da Administração para representá-la em determinado ato, mediante 
remuneração, a exemplo dos peritos credenciados pela Justiça e dos artistas consagrados que 
representam o Poder Público. Não se enquadram, contudo, como servidores públicos, mas como 
particulares em colaboração com o Poder Público. 

Letra D. Incorreta. Situação corriqueira no serviço público, porém ilegal, é o desvio de função do 
servidor. Ocorre sempre que o servidor exerce atribuições não correlatas ao cargo originalmente 
investido. A principal consequência jurídica do desvio de função é o direito a receber as 
diferenças de vencimentos como se estivesse ocupando efetivamente o cargo em desvio, 
considerando, inclusive, a evolução funcional a que teria direito. Nesse sentido, a Súmula 378-
STJ: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.” 

No entanto, o servidor público não terá direito ao enquadramento no cargo relativo às atividades 
exercidas em desvio, pois tal situação representaria uma burla à regra da aprovação prévia em 
concurso público para o acesso a cargos e empregos públicos. 

Letra C. CORRETA. Os cargos públicos correspondem à mais simples unidade de poderes e 
deveres estatais a serem expressos por um agente. Os empregos públicos também designam 
uma unidade de atribuições, distinguindo-se dos cargos pelo tipo de vínculo que liga o servidor 
ao Estado (contratual, e não estatutário). Por fim, existem atribuições também exercidas por 
servidores públicos às quais não corresponde um cargo ou emprego: as funções públicas.  

Assim, temos que todo cargo tem função, já que não se pode admitir um lugar na Administração 
que não tenha a predeterminação das tarefas do servidor, mas nem toda função pressupõe a 
existência do cargo. 

Questão 66. Com base no poder hierárquico, assinale a alternativa correta: 

a) Existe hierarquia no que diz respeito às funções institucionais dos Poderes Legislativo e 
Judiciário. 

b) O poder hierárquico incide na relação entre a Administração Direta, de um lado, e as 
entidades que compõem a Administração Indireta, de outro. 

c) Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra a autoridade 
delegante cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. 

d) Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar 
parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam 
hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole 
técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

Comentários 
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Letra A. Incorreta. Não existe hierarquia no âmbito dos Poderes Judiciário e Legislativo, no que 
diz respeito às suas funções institucionais, pois o que existe é uma distribuição de competências 
entre instâncias, cada qual com sua independência, o mesmo se aplicando às Casas Legislativas. 
A hierarquia é privativa da função executiva ou administrativa. 

Letra B. Incorreta. Por ser um poder interno (é estabelecido entre órgãos de uma mesma pessoa 
administrativa), não há hierarquia entre a Administração Direta, de um lado, e as entidades que 
compõem a Administração Indireta, de outro. Entre elas, há apenas uma forma de controle que 
não decorre da hierarquia, mas da vinculação ou tutela (supervisão ministerial). 

Letra C. Incorreta. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta 
qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado (Lei 9.784/99, art. 14, § 3o). Nesse sentido, 
a Súmula 510 do STF: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, 
contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. 

Letra D. CORRETA. No âmbito do direito positivo, a Lei 9.784/99 dispõe que a competência é 
irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os 
casos de delegação e avocação legalmente admitidos (art. 11). 

E, nos termos do art. 12 da mencionada lei, “um órgão administrativo e seu titular poderão, se 
não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, 
ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em 
razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial”, cabendo o 
mesmo pelos órgãos colegiados aos seus respectivos presidentes (art. 12, parágrafo único). 

Direito Civil  

Questão 67. Não será obrigatório o regime de separação de bens no casamento: 

a) de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial; 

b) das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do 
casamento; 

c) de todos os portadores de deficiência; 

d) da pessoa maior de 70 (setenta) anos. 

Comentários 

Gabarito: alternativa C 

CC/02 - Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: 
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I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da 
celebração do casamento; 

II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos;  

III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. 

Lei 13.146/15 - Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, 
inclusive para: 

I - casar-se e constituir união estável; 

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; 

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a 
informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; 

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; 

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e 

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou 
adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 

Questão 68. Não entram na comunhão parcial de bens: 

a) os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão 

b) os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges 

c) os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de 
um dos cônjuges 

d) os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do 
casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. 

Comentários 

Gabarito: alternativa A 

CC/02 - Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: 

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; 
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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. 

Art. 1.660. Entram na comunhão: 

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só 
em nome de um dos cônjuges; 

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou 
despesa anterior; 

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os 
cônjuges; 

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; 

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na 
constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. 

Questão 69. Não será cancelado o registro no Cartório de Registro de Imóveis, mantendo o 
usufruto constituído: 

a) pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai; 

b) pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela 
perdurar, pelo decurso de dez anos da data em que se começou a exercer 

c) pela cessação do motivo de que se origina; 

d) pelo termo de sua duração. 

Comentários 

Gabarito: alternativa B 
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CC/02 - Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de 
Registro de Imóveis: 

I - pela renúncia ou morte do usufrutuário; 

II - pelo termo de sua duração; 

III - pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, 
se ela perdurar, pelo decurso de trinta anos da data em que se começou a exercer; 

IV - pela cessação do motivo de que se origina; 

V - pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos arts. 1.407, 1.408, 2ª parte, 
e 1.409; 

VI - pela consolidação; 

VII - por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, 
não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos 
de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único 
do art. 1.395; 

VIII - Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai (arts. 1.390 e 
1.399). 

Questão 70. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao 
mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Não se tendo 
convencionado expressamente, o prazo do mútuo será: 

a)  de 15 dias, pelo menos, se for de dinheiro; 

b) de 30 dias, em todas as hipóteses que não envolver colheitas; 

c) do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa infungível. 

d) até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo, como 
para semeadura. 

Comentários 

Gabarito: alternativa D 

CC/02 - Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo 
será: 
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I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o 
consumo, como para semeadura; 

II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro; 

III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa 
fungível. 

Questão 71. São revogáveis por ingratidão, as doações: 

a)  feitas para determinado casamento; 

b) oneradas com encargo já cumprido; 

c) que se fizerem em cumprimento de obrigação natural; 

d) nenhuma das anteriores. 

Comentários 

Gabarito: Alternativa D 

CC/02 - Art. 564. Não se revogam por ingratidão: 

I - as doações puramente remuneratórias; 

II - as oneradas com encargo já cumprido; 

III - as que se fizerem em cumprimento de obrigação natural; 

IV - as feitas para determinado casamento.  

Questão 72. A hipoteca não se extingue pela: 

a) resolução da propriedade; 

b) a arrematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos 
credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução; 

c) com a averbação, no Registro de Imóveis, do cancelamento do registro, à vista da respectiva 
prova; 

d) remição. 

Comentários 

Gabarito: alternativa B 
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CC/02 - Art. 1.499. A hipoteca extingue-se: 

I - pela extinção da obrigação principal; 

II - pelo perecimento da coisa; 

III - pela resolução da propriedade; 

IV - pela renúncia do credor; 

V - pela remição; 

VI - pela arrematação ou adjudicação. 

Art. 1.500. Extingue-se ainda a hipoteca com a averbação, no Registro de Imóveis, do 
cancelamento do registro, à vista da respectiva prova. 

Art. 1.501. Não extinguirá a hipoteca, devidamente 

Questão 73. No que tange aos impedimentos para o casamento, pode-se afirmar: 

a) Não podem casar com os afins em linha reta, até que o que divórcio seja transitado em 
julgado; 

b) o adotado com o filho sanguíneo do adotante; 

c) podem ser opostos, até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz; 

d) os ascendentes com os descendentes, desde que seja o parentesco natural. 

Comentários 

Gabarito: alternativa C 

CC/02 - Art. 1.521. Não podem casar: 

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

II - os afins em linha reta; 

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

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau 
inclusive; 
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V - o adotado com o filho do adotante; 

VI - as pessoas casadas; 

VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de 
homicídio contra o seu consorte. 

Art. 1.522. Os impedimentos podem ser opostos, até o momento da celebração do 
casamento, por qualquer pessoa capaz. 

Parágrafo único. Se o juiz, ou o oficial de registro, tiver conhecimento da existência de 
algum impedimento, será obrigado a declará-lo. 

Questão 74. Podem ilidir a presunção de paternidade: 

a) o adultério da mulher, desde que confessado; 

b) havidos por inseminação artificial heteróloga, mesmo que com prévia autorização do marido; 

c) nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, 
separação judicial, nulidade e anulação do casamento; 

d) nascidos antes de cento e oitenta dias do estabelecida da convivência conjugal; 

Comentários 

Gabarito: alternativa D 

CC/02 - Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 

I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência 
conjugal; 

II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por 
morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento; 

III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; 

IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, 
decorrentes de concepção artificial homóloga; 

V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização 
do marido. 
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Art. 1.598. Salvo prova em contrário, se, antes de decorrido o prazo previsto no inciso 
II do art. 1.523, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, este se 
presume do primeiro marido, se nascido dentro dos trezentos dias a contar da data 
do falecimento deste e, do segundo, se o nascimento ocorrer após esse período e já 
decorrido o prazo a que se refere o inciso I do art. 1597. 

Art. 1.599. A prova da impotência do cônjuge para gerar, à época da concepção, ilide 
a presunção da paternidade. 

Art. 1.600. Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a 
presunção legal da paternidade. 

Questão 75. Extingue-se o poder familiar, por decisão judicial: 

a) praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 

b) pela maioridade; 

c) pela adoção; 

d)  pela morte dos pais ou do filho. 

Comentários 

Gabarito: alternativa A  

CC/02 - Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: 

I - pela morte dos pais ou do filho; 

II - pela emancipação, nos termos do art. 5 o , parágrafo único; 

III - pela maioridade; 

IV - pela adoção; 

V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638. 

Art 1.636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece união estável, não 
perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, 
exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. 

Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se ao pai ou à mãe 
solteiros que casarem ou estabelecerem união estável. 
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Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles 
inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, 
ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do 
menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. 

Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à 
mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a 
dois anos de prisão. 

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 

I - castigar imoderadamente o filho; 

II - deixar o filho em abandono; 

III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 

IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 

V - entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção.. 

Questão 76. Podem escusar-se da tutela: 

a) maiores de cinquenta anos; 

b) militares aposentados; 

c) os impossibilitados por enfermidade; 

d) mulheres divorciadas. 

Comentários 

Gabarito: alternativa C 

CC/02 - Art. 1.736. Podem escusar-se da tutela: 

I - mulheres casadas; 

II - maiores de sessenta anos; 

III - aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de três filhos; 

IV - os impossibilitados por enfermidade; 
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V - aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela; 

VI - aqueles que já exercerem tutela ou curatela; 

VII - militares em serviço. 

Questão 77. São herdeiros necessários 

I- os descendentes; 

II - os irmãos; 

III - os ascendentes; 

IV - o cônjuge; 

São corretas: 

a) I, II e IV; 

b) II, III e IV; 

c) I, II e III; 

d) I, III e IV. 

Comentários 

Gabarito: alternativa D 

CC/02 - Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o 
cônjuge. 

Questão 78. São testamentos especiais, exceto: 

a) o marítimo; 

b) o cerrado 

c) o militar; 

d) o público. 

Comentários 

Gabarito: alternativa B 

CC/02 - Art. 1.886. São testamentos especiais: 

I - o marítimo; 
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II - o aeronáutico; 

III - o militar. 

Art. 1.887. Não se admitem outros testamentos especiais além dos contemplados 
neste Código. 

Art. 1.862. São testamentos ordinários: 

I - o público; 

II - o cerrado; 

III - o particular. 

Art. 1.863. É proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou 
correspectivo. 

Questão 79. No que tange ao pagamento, é incorreto afirmar: 

a) O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-
se do que pagar, inclusive de se sub-rogar nos direitos do credor. 

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

c) Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por 
quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. 

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

Comentários 

Gabarito: alternativa A 

CC/02 - Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, 
se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. 

Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à 
conta do devedor, salvo oposição deste. 

Art. 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem 
direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor. 
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Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no 
vencimento. 

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

Art. 307. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, 
quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. 

Parágrafo único. Se se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar 
do credor que, de boa-fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o 
direito de aliená-la. 

Questão 80. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: 

a) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito 
pelo devedor; 

b) pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores, 
desde que apresentado pelo devedor; 

c) por qualquer ato, desde que judicial, que constitua em mora o devedor; 

d) por despacho do juiz competente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no 
prazo e na forma da lei processual. 

Comentários 

Gabarito: Alternativa A 

CC/02 - Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, 
dar-se-á: 

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o 
interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; 

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; 

III - por protesto cambial; 

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de 
credores; 

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
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VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento 
do direito pelo devedor. 

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a 
interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. 

Art. 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado.  

Direitos Humanos  

Questão 81. O Subsistema Convencional do Sistema Global de Direitos Humanos é dotado de 
diversos mecanismos de proteção dentre os quais NÃO SE INCLUI: 

a) Exame de relatórios periódicos. 

b) Exame de comunicações, queixas ou petições individuais. 

c) Exame de comunicações, queixas ou petições interestatais. 

d) Comentários Especiais. 

e) Procedimento de Inquérito. 

Comentários 

Gabarito: letra “d”.  

a) CORRETA. Mecanismo convencional mais antigo na esfera da proteção internacional dos 
direitos humanos, sendo mais próximo do Direito Internacional clássico na medida em que não 
busca estabelecer a responsabilidade internacional dos Estados. É previsto em todos os grandes 
tratados de direitos humanos do Sistema Global. 

b) CORRETA. O mecanismo de petições individuais é atribuído por quase todos os tratados do 
sistema Global aos respectivos comitês de monitoramento, com exceção do Protocolo 
Facultativo à convenção da ONU contra a tortura que não atribuiu expressamente ao Subcomitê 
de Prevenção da Tortura tal competência, haja vista a finalidade preventiva do referido órgão, 
bem como ao fato de a própria convenção (art. 22) já contemplar petições individuais perante o 
Comitê 

c) CORRETA. Está previsto em diversos tratados do sistema global, em regra como um 
mecanismo convencional facultativo, exceto no caso da Convenção para a Eliminação da 
Discriminação Racial, que prevê como mecanismo obrigatório. 
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d) ERRADA. O mecanismo existente é o dos Comentários Gerais, elaborados com o objetivo de 
auxiliar os Estados na apresentação dos relatórios periódicos apontando, p. ex., como e quais 
informações deveriam ser incluídas. 

e) CORRETA. Mecanismo de natureza facultativa, consiste na possibilidade de os comitês 
investigarem, DE OFÍCIO e confidencialmente, quando recebam informações fidedignas que 
indiquem existir um cenário de violação sistemática de determinado direito protegido pelo 
respectivo tratado no território do Estado parte. 

Questão 82. Ainda sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus Protocolos 
Facultativos assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Os relatórios elaborados pelos Estados-Partes sobre as medidas adotadas para tornar efetivos 
os direitos civis e políticos deverão ser submetidos ao Secretário Geral da ONU. 

b) O Segundo Protocolo Facultativo ao PIDCP com vistas à Abolição da Pena de Morte foi 
aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 311/09, tendo sido aposta 
pelo Estado brasileiro reserva quanto as hipóteses de guerra declarada. 

c) O princípio da autodeterminação dos povos que visa a combater o colonialismo e a promover 
relações pacíficas e a cooperação entre os Estados foi expressamente previsto no PIDCP. 

d) Em 1989, foi assinado o Segundo Protocolo Adicional ao Pacto Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos com vista à Abolição da Pena de Morte, que visa a avançar no sentido de proibir 
quase que completamente a pena de morte no mundo. 

e) O Protocolo Facultativo foi adotado anos depois da edição do PIDCP, tendo sido ratificado 
pelo Brasil e devidamente incorporado à ordem interna. 

Comentários 

Gabarito: letra “e”.  

a) CORRETA. (art. 40.1.a do PIDCP - Dec. 592/92). 
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b) CORRETA. Conforme relata André de Carvalho Ramos5. 

c) CORRETA. É nesse sentido a lição de Paulo Henrique Gonçalves Portela6. 

d) CORRETA. Conforme historia Paulo Henrique Gonçalves Portela7 

e) ERRADA. O Protocolo Facultativo ao PIDCP foi adotado na mesma ocasião que o PIDCP, 
instituindo a competência para receber queixas individuais. A despeito da aprovação pelo 
Congresso Nacional, o protocolo está pendente de edição do decreto de incorporação a ser 
editado pelo Presidente da República. 

Questão 83. Determinados tratados de direitos humanos, em razão da necessidade de dispêndio 
financeiro por parte dos Estados para a implementação dos direitos que enunciam, adotam 
cláusulas de implementação progressiva. Tal mecanismo é utilizado como forma de arregimentar o 
maior número de Estados signatários contornando a resistência por vezes apresentada. Assinale a 
alternativa em que todos os tratados listados possuem cláusula de progressividade. 

a) Convenção Americana sobre Direitos Humanos e Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

b) Protocolo de São Salvador e Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 

c) Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos e Protocolo de São Salvador. 

d) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos. 

e) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Comentários 

                                            

 

5 RAMOS. André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos / André de Carvalho Ramos. – 7. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2020, p. 112. 

6 PORTELA. Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado: incluindo Noções de Direitos 
Humanos e de Direito Comunitário – 9. Ed. Rev., atual. e ampl. – p 873-877. 

7 PORTELA. op. cit. – p 873-877. 
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Gabarito: letra “c”.  

A progressividade de implementação dos direitos humanos possui relação com os direitos de 
segunda dimensão ou direitos humanos sociais os quais, em regra, exigem do Estado alguma 
prestação material para serem implementados, gerando despesas superiores aos direitos de 
liberdade, por exemplo. Assim, os documentos internacionais que contém tal cláusula são os que 
preveem direitos dessa natureza.  

Não contemplam a referida previsão, dentre os listados pelas assertivas, o PIDPC e a DUDH. 

Questão 84. O direito de reunião é previsto como direito humano fundamental no Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, havendo, no entanto, expressa autorização para que os 
Estados-parte estabeleçam restrições e condicionamentos a seu exercício. Assinale a única 
alternativa que NÃO contém uma razão legítima, conforme o texto do PIDCP, para a limitação do 
direito de reunião. 

a) Haja falta de autorização da autoridade competente. 

b) Seja necessário para proteção dos direitos e liberdades das demais pessoas. 

c) Haja interesse da segurança pública. 

d) Seja necessário para proteção da saúde ou a moral públicas. 

e) Haja interesse da ordem pública. 

Comentários 

Gabarito: letra “a”.  

Conforme Art. 21 do PIDCP: “O direito de reunião pacífica será reconhecido. O exercício desse 
direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei e que se façam necessárias, em uma 
sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem pública, 
ou para proteger a saúde ou a moral pública ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. 
ARTIGO MUITO COBRADO! 

Questão 85. No que tange aos direitos humanos dos investigados e acusados em geral em razão 
da prática de ato definido como infração penal, assinale a alternativa NÃO representa direito 
elencado no PIDCP: 

a) Qualquer pessoa acusada de infração penal goza de presunção de inocência até que a sua 
culpabilidade tenha sido legalmente estabelecida, tendo direito, pelo menos, de se fazer assistir 
de um intérprete, se não compreender ou não falar a língua utilizada no tribunal. 

b) O direito de ser julgado sem dilações indevidas.  
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c) O direito de dispor do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa e a 
comunicar-se com defensor de sua escolha; 

d) Direito a prazo razoável para se defender, tendo o PIDCP estabelecido um prazo mínimo de 
15 dias.  

e) de ser informado, caso não tenha defensor, do direito que lhe assiste de tê-lo e, sempre que o 
interesse da justiça assim exija, de ter um defensor designado ex-offício gratuitamente, se não 
tiver meios para remunerá-lo;  

Comentários 

Gabarito: letra “d”.  

Art. 14 do PIDCP. Dispositivo também muito cobrado em provas objetivas, sobretudo elaboradas 
pela FCC! Não há prazos mencionados no PIDCP.  

Questão 86. O Brasil, ao longo da história e evolução da Proteção Internacional de Direitos 
Humanos sempre teve papel e atuação destacados nos órgãos internacionais. Pode-se mencionar 
como evidência desse destaque a contribuição de Bertha Lutz na inclusão da igualdade de gênero 
na DUDH; a atuação do diplomata Sérgio Vieira de Mello, morto em missão no Iraque enquanto 
exercia cargo no ACNUD, bem como a revolucionária atuação de Cançado Trindade como 
presidente da Corte IDH, sendo ainda o primeiro brasileiro eleito juiz da Corte de Haia. Apesar de 
todo esse histórico engajamento, há um tratado do Sistema Global ao qual o Brasil ainda não 
aderiu. Assinale a alternativa que o indique. 

a) Convenção sobre os Direitos da Criança. 

b) Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

c) Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial. 

d) Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes 
e Membros de suas Famílias. 

e) Pacto Internacional de Direitos Civil e Políticos. 

Comentários 

Gabarito: letra “d”.  
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Segundo Pulo Henrique Gonçalves Portela8: “A Convenção em apreço foi aberta para assinatura 
em 1990 e entrou em vigor em 2003. Entretanto, o Brasil não é parte dessa Convenção: não a 
assinou nem, evidentemente, a ratificou. Com isso, a Convenção Internacional para a Proteção 
dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e de suas Famílias é um dos poucos tratados de 
direitos humanos importantes de que o Brasil ainda não parte”. 

Questão 87. A respeito da Interpretação dos Direitos Humanos, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O critério da máxima efetividade exige que a interpretação de determinado direito conduza 
ao maior proveito do seu titular, com o menor sacrifício imposto aos titulares dos demais direitos 
em colisão. 

b) o critério da interpretação pro homine exige que a interpretação dos direitos humanos seja 
sempre aquela mais favorável ao indivíduo.  

c) A interpretação pro homine, contudo, sofre desgaste profundo pelo reconhecimento da 
existência da interdependência e colisão aparente entre os direitos, o que faz ser impossível a 
adoção desse critério no ambiente do século XXI no qual há vários direitos (de titulares distintos) 
em colisão. 

d) O princípio da primazia ou prevalência da norma mais favorável aos direitos tem lugar nas 
hipóteses de conflito entre normas de direito internacional apenas, não se aplicando às colisões 
no âmbito do direito interno. 

e) Exemplo de aplicação da interpretação pro homine pode ser encontrada na jurisprudência da 
Corte IDH quando decidiu pela impossibilidade de denúncia do reconhecimento de sua 
jurisdição pelos Estados, diante da ausência de dispositivo expresso que permita tal retirada. 

Comentários 

Gabarito: letra “d”.  

André de Carvalho Ramos 9 explica que o princípio da primazia da norma mais favorável é 
aplicável no caso de conflitos entre normas tanto de direito internacional como nacional. 
Vejamos: 

                                            

 

8 PORTELA. op. cit. p 913.  

9 RAMOS, op. cit. p 81. 



 

 

 

 

 

125 
465 

“(...) princípio da prevalência ou primazia da norma mais favorável ao indivíduo, que 
defende a escolha, no caso de conflito de normas (quer nacionais ou internacionais) 
daquela que seja mais benéfica ao indivíduo. Por esse critério, não importa a origem 
(pode ser uma norma internacional ou nacional), mas sim o resultado: o benefício ao 
indivíduo. Assim, seria novamente cumprindo o ideal pro homine das normas de 
direitos humanos. 

Medicina Legal 

Questão 88. Acerca do estudo da Toxicologia, assinale a alternativa INCORRETA.  

a) A dependência psíquica é a necessidade física, anormal, causada pela suspensão abrupta ou 
pequena dosagem de droga (síndrome de abstinência).  

b) A exposição é a fase inicial da intoxicação, sendo nela que o organismo, através de superfícies 
internas e até mesmo externas, é exposto ao contato com o agente tóxico. Nessa fase, é 
imprescindível a análise do tempo de exposição, quais as propriedades físico-químicas, assim 
como a dose ou concentração a qual o agente foi exposto, já que estes fatores, influenciam 
diretamente na situação do agente. 

c) Os antídotos são medicamentos ou produtos químicos que vão atuar sobre o veneno ou 
impedir seus efeitos, por meio de diferentes mecanismos.  

d) Considera-se agente tóxico ou toxicante qualquer substância química capaz de causar dano 
ao sistema biológico, alterando uma função ou levando-o à morte, em determinadas condições 
de exposição.  

e) Veneno é qualquer substância que atue química ou bioquimicamente sobre o organismo, 
prejudicando a integridade corporal ou mesmo a saúde, podendo ou não, levar o indivíduo à 
morte.  

 Comentários 

A alternativa A está incorreta, uma vez que confundiu os conceitos de dependência física e 
dependência psíquica.  

A dependência física é a necessidade física, anormal, causada pela suspensão abrupta ou 
pequena dosagem de droga (síndrome de abstinência).   

Por outro lado, a dependência psíquica são as manifestações psíquicas que levam a pessoa a 
fazer uso de droga de forma compulsiva, periódica e continuamente; não importando o meio 
(fissura). 
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A alternativa B está correta, tendo em vista que processo de intoxicação, de acordo com a 
doutrina clássica, desdobra-se em 04 (quatro) fases, a saber: 

EXPOSIÇÃO: A exposição é a fase inicial. É nela que o organismo, através de superfícies internas 
e até mesmo externas, é exposto ao contato com o agente tóxico. Nessa fase, é imprescindível a 
análise do tempo de exposição, quais as propriedades físico-químicas, assim como a dose ou 
concentração a qual o agente foi exposto, já que estes fatores, influenciam diretamente na 
situação do agente.  

TOXICOCINÉTICA: É a relação ente a química e a concentração do “medicamento” (fármaco) 
nos diferentes tecidos do organismo. 

TOXICODINÂMICA: Compreende a interação entre as moléculas do agente tóxico e os locais de 
ação, específicos ou não, dos órgãos e, consequentemente, o aparecimento de desequilíbrio 
homeostásico.  

FASE CLÍNICA: É na fase clínica que surgem os sinais e sintomas, alterações patológicas e que 
permitem identificação por meio de provas diagnosticas, caracterizando os efeitos nocivos 
provocados pela interação do agente tóxico com organismo. 

A alternativa C está correta, haja vista que apresentou corretamente o conceito de antídoto.  

A alternativa D está correta, pois apresentou corretamente o conceito de agente tóxico ou 
toxicante.  

A alternativa E está correta, visto que conceituou corretamente veneno.  

Gabarito: letra A.  

Questão 89. A comunicação que o médico deve fazer às autoridades competentes sobre moléstias 
infectocontagiosas e doenças do trabalho é denominada de: 

a) atestado. 

b) notificação. 

c) prontuário. 

d) relatório. 

e) parecer. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. Atestado é a afirmação simples e redigida de um fato médico e 
suas consequências. 
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A alternativa B está correta. A notificação é a comunicação compulsória às autoridades 
competentes sobre moléstias infectocontagiosas e doenças do trabalho.   

A alternativa C está incorreta. Prontuário é o registro feito pelo médico quando do atendimento 
do paciente. 

A alternativa D está incorreta. É o registro minucioso de todos os fatos atinentes à perícia 
médica. 

A alternativa E está incorreta. Parecer é a resposta da questão referente a um assunto médico-
forense. 

Questão 90. São instrumentos contundentes, EXCETO: 

a) barra de ferro. 

b) pés. 

c) tijolo. 

d) veículos.  

e) lâminas de barbear.  

Comentários 

A alternativa E está correta. Segundo Delton Croce e Delton Croce Jr., instrumento contundente 
é todo agente mecânico, líquido, gasoso ou sólido, rombo, que, atuando violentamente por 
pressão, explosão, flexão, torção, sucção, percussão, distensão, compressão, descompressão, 
arrastamento, deslizamento, contragolpe, ou de forma mista, traumatiza o organismo. São 
instrumentos contundentes: as armas naturais (mãos, pés, cabeça, joelhos), as armas ocasionais 
(bengala, barra de ferro, tijolo, balaústre, mão de pilão), as saliências obtusas e as superfícies 
duras (solo, pavimentos), os desabamentos, as explosões, os acidentes de veículos, os 
atropelamentos. A lâmina de barbear é um instrumento cortante, pois age por um gume afiado, 
por pressão e deslizamento, sobre a pele e os órgãos, ocasionando feridas incisas. 

Questão 91. Atualmente, existem, pelo menos, 9 tipos de sexo. Aquele que caracteriza o feminino 
como portador de ovários é o sexo: 

a) cromatínico. 

b) cromossomial. 

c) gonadal.  

d) jurídico. 

e) médico-legal. 
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Comentários 

A alternativa A está incorreta. O sexo cromatínico é aquele determinado pelos corpúsculos de Barr, 
sendo que cada cromossomo traz informações codificadas em genes através de moléculas de DNA. 

A alternativa B está incorreta. O sexo cromossomial é definido pela avaliação dos cromossomas 
sexuais e pelo corpúsculo fluorescente. É masculino aquele que apresentar 46 XY e tiver corpos 
fluorescentes, e feminino quando apresentar uma constituição cromossômica de 46 XX e não 
contiver corpos fluorescentes. 

A alternativa C está correta. O sexo gonadal é aquele que caracteriza o masculino como 
portador de testículos e o feminino como portador de ovários. 

A alternativa D está incorreta. Sexo jurídico é aquele designado no registro civil, ou quando a 
autoridade legal manda que se registre uma pessoa em um ou outro sexo. 

A alternativa E está incorreta. Sexo médico-legal é aquele constatado por meio de uma perícia 
médica nos portadores de genitália dúbia ou sexo aparentemente duvidoso. 

Questão 92. Um cadáver, sem identificação, foi encontrado por moradores em um terreno baldio. 
O cadáver estava inchado, com protusão de olhos e língua e distensão do abdômen, tomando um 
aspecto gigantesco. A fase de putrefação em que o corpo se encontrava é denominada de: 

a) enfisematoso. 

b) cromática. 

c) esqueletização. 

d) coliquativo. 

e) liquefação. 

Comentários 

A alternativa A está correta. No período gasoso ou enfisematoso, o cadáver toma um aspecto 
gigantesco, principalmente na face, no abdome e nos órgãos genitais masculinos, dando-lhe a 
posição de lutador. Nota-se a projeção dos olhos e da língua e a distensão do abdome.  

A alternativa B está incorreta. O período cromático inicia-se, em geral, pela mancha verde 
abdominal e vai difundindo-se por todo o abdome, tórax, cabeça e membros. 
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A alternativa C está incorreta. No período de esqueletização, o cadáver se apresenta com os 
ossos quase livres, presos apenas por alguns ligamentos articulares. 

A alternativa D está incorreta. No período coliquativo, o cadáver alcança a fase de dissolução 
pútrida, cujas partes moles vão pouco a pouco reduzindo-se de volume pela desintegração 
progressiva dos tecidos, os gases se evolam e surge um grande número de larvas de insetos. 

A alternativa E está incorreta. Período de liquefação é a mesma coisa que período coliquativo. 

Questão 93. Segundo Genival Veloso de Franca, a __________ é um fenômeno transformativo 
conservador extremamente raro e se caracteriza pelo fato de o corpo apenas manter sua forma, 
mas não conservar qualquer componente de sua estrutura orgânica. Este processo exige períodos 
muito longos para sua ocorrência (Fundamentos de medicina legal. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2018, p. 481). 

O termo que completa corretamente a lacuna é: 

a) congelação. 

b) calcificação. 

c) corificação. 

d) fossilização.  

e) adipocera. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. Na congelação, o cadáver é submetido à baixíssima temperatura e 
por tempo prolongado, restando integralmente conservado por muito tempo.   

A alternativa B está incorreta. A calcificação se caracteriza pela petrificação ou calcificação do 
corpo. 

A alternativa C está incorreta. A corificação é encontrada em cadáveres que foram acolhidos em 
urnas metálicas fechadas hermeticamente, principalmente de zinco, apresentando a pele de cor 
e aspecto do couro curtido recentemente. 

A alternativa D está correta. A fossilização é um fenômeno transformativo conservador 
extremamente raro e se caracteriza pelo fato de o corpo apenas manter sua forma, mas não 
conservar qualquer componente de sua estrutura orgânica. Este processo exige períodos muito 
longos para sua ocorrência 
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A alternativa E está incorreta. A adipocera ou saponificação se caracteriza pela transformação do 
cadáver em substância de consistência untuosa, mole e quebradiça, de tonalidade amarelo-
escura, dando uma aparência de cera ou sabão. 

Questão 94. A embriaguez patológica compreende 4 tipos, EXCETO: 

a) delirante. 

b) excitomotora. 

c) agressiva. 

d) convulsiva. 

e) severa. 

Comentários 

A alternativa E está correta. A embriaguez patológica compreende 4 tipos: embriaguez agressiva 
e violenta; embriaguez excitomotora; embriaguez consulvisa e embriaguez delirante. 

Questão 95. A acopulia, ou incapacidade da mulher de manter o ato sexual, pode ser física ou 
psíquica. É uma causa psíquica: 

a) aplasia. 

b) dispareunia. 

c) afecção localizada.  

d) vagina infantil.  

e) malformação. 

Comentários 

A alternativa B está correta. A acopulia, ou incapacidade da mulher de manter o ato sexual, pode 
ser física ou psíquica. São causas físicas a cicatriz, a aplasia, as malformações, as vaginas infantis 
e as afecções localizadas; e psíquicas, o vaginismo, a dispareunia ou cópula dolorosa, e a 
coitofobia. 

Criminologia 

Questão 96.  São métodos da Criminologia, EXCETO: 

a) científico. 

b) experimental. 

c) indutivo. 
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d) dedutivo. 

e) biológico e sociológico. 

Comentários 

A alternativa "a" está correta, pois a Criminologia começou a ser tratada como ciência 
especialmente em razão do método científico utilizado nas experiências do médico italiano 
Cesare Lombroso, autor da obra O Homem Delinquente (considerada o marco científico da 
Criminologia)10. 

A alternativa "b" está correta, uma vez que a Criminologia investiga as causas do fenômeno da 
criminalidade segundo o método experimental, isto é, analisando o mundo do ser, utilizando o 
empirismo (baseia-se na experiência). 

A alternativa "b" está correta, já que a Criminologia parte de uma característica específica para 
fixar uma premissa maior. Trabalha com casos concretos, específicos, para extrair uma ideia 
geral. 

A alternativa "b" está incorreta, porque, na verdade, a Criminologia vale-se do método indutivo, 
e não do dedutivo. 

A alternativa "b" está correta, pois a Criminologia utiliza métodos biológicos e sociológicos em 
suas pesquisas, já que o crime, objeto de estudo, é um fenômeno que pode ter múltiplas 
origens: sociais, ambientais e biológicas.  

Logo, deve ser assinalada a alternativa D, que é a única incorreta. 

Questão 97.  A Teoria do Etiquetamento (Labeling Approach ou Reação Social) tem como um de 
seus principais autores:   

a) Howard Becker. 

b) Edwin Sutherland. 

c) Albert Cohen. 

d) Robert Merton. 

                                            

 

10 FONTES, Eduardo. HOFFMANN, Henrique. Op. cit., p. 33-34. 
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e) Edmund Mezger. 

Comentários 

A Teoria do Etiquetamento (Labeling Approach ou Reação Social) tem como um de seus 
principais autores Howard Becker, e funda-se na ideia de que a intervenção da justiça na esfera 
criminal pode acentuar a criminalidade. 

Edwin Sutherland está relacionado com a Teoria da Associação Diferencial; Albert Cohen está 
relacionado com a Teoria da Subcultura Delinquente; Robert Merton está relacionado com a 
Teoria da Anomia; Edmund Mezger está relacionado com a Teoria Criminológica Sociológica. 

Logo, deve ser assinalada a alternativa A.  

Questão 98.   Assinale a alternativa correta: 

a) O controle social informal é formado pelos órgãos estatais - Polícia, Judiciário, Ministério 
Público, Administração Penitenciária etc. 

b) Para a Escola Positiva, o delinquente é visto como um ser livre e capaz, que pode optar pelo 
bem ou pelo mal, pelo justo ou pelo injusto.  

c) Para a Escola Clássica, o delinquente é um indivíduo patologicamente diferente do homem 
normal.  

d) Nos estudos criminológicos, a vítima sempre foi colocada em primeiro plano. 

e) Na visão da Criminologia, somente se pode falar em delito se a conduta preencher os 
seguintes elementos constitutivos: incidência massiva na população; incidência aflitiva; 
persistência espaço-temporal; e consenso sobre sua etiologia e técnicas de intervenção. 

Comentários 

A alternativa "a" está errada, pois os órgãos estatais compõem o controle social formal. 

A alternativa "b" está errada, já que é para a Escola Clássica que o delinquente é visto como um 
ser livre e capaz, que pode optar pelo bem ou pelo mal, pelo justo ou pelo injusto 

A alternativa "c" está errada, uma vez que é para a Escola Positiva que o delinquente é um 
indivíduo patologicamente diferente do homem normal. 
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A alternativa "d" está errada, porque, nos estudos criminológicos, a vítima foi colocada em 
segundo plano, tendo em vista que o objetivo principal da persecução penal era a punição do 
criminoso. 

A alternativa "e" está certa11.  

Logo, deve ser assinalada a alternativa E. 

Questão 99.   "É a ________, pois, uma ausência ou desintegração das normais sociais. Podem-se 
resumir, em face das diferentes acepções que a palavra contempla, três diferentes ideias que são 
importantes para este estudo: a situação existente de transgressão das normas por quem pratica 
ilegalidades - é o caso do delinquente; a existência de um conflito de normas claras, que tornam 
difícil a adequação do indivíduo aos padrões sociais; a existência de um movimento contestatório 
que descortina a inexistência de normas que vinculem as pessoas num contexto social". 
(SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 8ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2020, p. 196) 

A palavra que preenche corretamente a lacuna é: 

a) desorganização social. 

b) subcultura delinquente. 

c) anomia. 

d) associação diferencial. 

e) cerimônia degradante.  

Comentários 

O texto traz o conceito de anomia. 

Logo, deve ser assinalada a alternativa C. 

Questão 100.   "O trabalho, com cerca de 200 páginas, compreendia um exame sistemático, 
somático, sensorial, anatômico de um grande número de criminosos; ademais, contemplava um 
estudo da alma, costumes e paixões. A comparação dos loucos e anormais e a conclusão de que 
                                            

 

11 FONTES, Eduardo. HOFFMANN, Henrique. Criminologia. 4ª ed. rev., atual. e amp. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2021, p. 36. 
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os criminosos são uma espécie de loucos que reproduzem características próprias dos nossos avós 
até chegar aos animais são decorrências de centenas de comparações das feições dos 
criminosos". (SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 8ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 93) 

O texto faz referência ao seguinte livro e autor, respectivamente: 

a) Dos delitos e das penas - Beccaria. 

b) La negazione del libero arbítrio e la teoria della imputabilitá - Enrico Ferri. 

c) As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil - Raimundo Nina Rodrigues. 

d) L'uomo delinquente - Cesare Lombroso. 

e) Criminologia comparada - Sutherland. 

Comentários 

O texto faz referência ao livro L'uomo delinquente, de Cesare Lombroso (1835-1909). 

Assim sendo, deve ser assinalada a alternativa D.  
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SIMULADO 2 

CADERNO DE PROVAS 

Direito Penal  

Questão 1. Sobre a teoria Relativa da pena, assinale a alternativa incorreta: 

a) Para a prevenção geral negativa, a pena deve coagir toda a sociedade, psicologicamente. 

b) Para a prevenção geral positiva, a pena visa a demonstrar a todos a eficácia da lei. 

c) Para a prevenção especial negativa, a pena busca evitar que o agente volte a delinquir. 

d) Para a prevenção especial positiva, a pena visa à reaproximação do agente com a vítima. 

e) Para a prevenção unificada, a ressocialização, só funciona com a colaboração do agente, de 
modo que, se o agente não coopera, resta a prevenção geral.  

Questão 2. Sobre Justiça Restaurativa, assinale a alternativa incorreta: 

a) A Justiça Restaurativa busca estudar o crime como evento que afeta autor, vítima e sociedade. 

b) Buscando assistir à vítima, representa uma terceira via na função da pena, apresentando a 
ideia de responsabilidade social pelo crime. 

c) A Justiça Restaurativa pode se tornar mais ampla nos casos de disponibilidade da ação penal 
em que pode haver transação entre o réu e a vítima. 

d) O STJ entendeu como expressão da chamada Justiça Restaurativa as inovações da Lei 
13.257/2016, que determinam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar no caso de 
mulheres grávidas. 

e) Não é adequada para todas as espécies de crimes, não sendo recomendada nos casos de 
delitos patrimoniais, por exemplo. 

Questão 3. Julgue os itens abaixo, assinale a alternativa correta: 

I. A prescrição é causa de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV do CP.  

II. O artigo 68 do Código Penal, institui o sistema trifásico de cálculo da pena. 

III. O prazo prescricional começa a correr do dia em que o crime se consumou; em que cessou a 
atividade criminosa para os crimes tentados e em que cessou a permanência para crimes 
permanentes. 

IV. Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre 
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, 
reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.  
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Estão corretas: 

a) Apenas I, II e IV. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas I, II e III. 

d) I, II, III e IV. 

e) Nenhuma está correta. 

Questão 4. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. São reduzidos de um terço até a metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao 
tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) 
anos. 

II. Para que incida a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP, é necessário que, 
no momento da sentença, o condenado possua mais de 70 anos, de forma que caso a idade 
somente se complete após a sentença, não terá direito ao benefício. 

III. Quando o condenado opõe embargos de declaração contra o acórdão condenatório e esses 
embargos são conhecidos, o prazo prescricional será reduzido se o réu completar 70 anos até a 
data do julgamento dos embargos. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas II e III está correta. 

d) Apenas I e II estão corretas. 

e) Todas estão corretas 

Questão 5. Sobre o crime continuado, assinale a alternativa incorreta: 

a) Crime continuado ocorre quando o agente por meio de duas ou mais condutas pratica dois ou 
mais crimes da mesma espécie e, analisando as condições de tempo, local, modo de execução e 
outras, pode-se constatar que os demais crimes devem ser entendidos como mera continuação do 
primeiro. 

b) O crime continuado é uma ficção jurídica, inspirada em motivos de política criminal, idealizada 
com o objetivo de ajudar o réu.  

c) O Brasil adotou a teoria da ficção jurídica em relação ao crime continuado, esta que sustenta 
que cada uma das condutas praticadas se constitui em uma infração penal diferente. No entanto, 
por ficção jurídica, esses diversos crimes são considerados, pela lei, como crime único. 

d) Os delitos de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição 
previdenciária, previstos, respectivamente, nos arts. 168-A e 337-A do CP, embora sejam do 
mesmo gênero, são de espécies diversas; obstando a benesse da continuidade delitiva. 
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e) Há continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, quando que praticados em 
conjunto por serem da mesma natureza. 

Questão 6. Assinale a alternativa correta: 

a) Ainda que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, de forma que a pena-base foi 
fixada no mínimo legal, é necessário o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que 
o cabível em razão da sanção imposta, uma vez verificada na gravidade abstrata do delito. 

b) No crime de roubo, o emprego de arma de fogo autoriza, por si só, a imposição do regime 
inicial fechado ainda que primário o réu e a pena-base foi fixada no mínimo legal. 

c) O juiz, para vai fixar o regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade, deve 
observar o tipo de pena aplicada, o quantum da pena definitiva, se o condenado é reincidente 
ou não e as circunstâncias judiciais.. 

d) Quando a pena é de reclusão, o regime inicial será fechado se a pena é igual ou superior a 8 
anos. 

e) Quando a pena é de reclusão, o regime inicial será semiaberto se a pena foi maior que 4 e 
menor que 8 anos. 

Questão 7. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a 
reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de 
antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a 
conduta social do agente. 

b) A multirreincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, porém não 
prevalece sobre a atenuante da confissão, sendo permitida a compensação integral. 

c) A individualização da pena, na concepção jurídica contemporânea, segue o sistema da relativa 
indeterminação, segundo o qual a individualização legislativa é suplementada pela judicial. 

d) O critério trifásico, elaborado por Nelson Hungria, foi adotado pelo Código Penal, sendo 
consagrado pela jurisprudência pátria. 

e) É possível o aumento de pena-base fundado nos abalos psicológicos causados à vítima 
sobrevivente. 

Questão 8. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma 
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, aplica-
se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em 
qualquer caso, de um sexto a dois terços. 
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b) Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos 
de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e de ordem 
subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 

c) A continuidade delitiva, em regra, não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos 
praticados em período superior a 30 (trinta) dias.  

d) A continuidade delitiva não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos ocorridos em 
comarcas distintas, ainda que limítrofes ou próximas.  

e) A continuidade delitiva não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos cometidos 
com modos de execução diversos.  

Questão 9. Acerca dos crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa incorreta: 

a) A pena do roubo é aumentada em 1/3 no caso de concurso de agentes. 

b) Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço 
de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou 
desvigiada.  

c) Não há continuidade delitiva entre roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser 
considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie. 

d) O rompimento ou destruição do vidro do automóvel com a finalidade de subtrair objetos 
localizados em seu interior qualifica o furto.  

e) Todos os instrumentos utilizados como dispositivo para abrir fechadura são abrangidos pelo 
conceito de chave falsa, incluindo as mixas.  

Questão 10. Assinale a alternativa incorreta sobre a jurisprudência do STJ acerca dos crimes 
contra a Administração Pública: 

a) A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho 
define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens.  

b) A importação não autorizada de cigarros ou de gasolina constitui crime de contrabando, 
insuscetível de aplicação do princípio da insignificância.  

c) A importação clandestina de medicamentos configura crime de contrabando, aplicando-se, 
excepcionalmente, o princípio da insignificância aos casos de importação não autorizada de 
pequena quantidade para uso próprio.  

d) Para a caracterização do delito de contrabando de máquinas programadas para exploração de 
jogos de azar, é desnecessária a demonstração de indícios da origem estrangeira das máquinas 
ou dos seus componentes eletrônicos e a entrada, ilegalmente, desses equipamentos no país.  

e) é desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário na esfera administrativa para a 
configuração dos crimes de contrabando e de descaminho.  

Questão 11. Assinale a alternativa incorreta: 
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a) Para a imposição da sanção penal, a observância do devido processo penal é conditio sine qua 
non. 

b) A ação penal pode ser classificada em pública e privada. 

c) A ação penal privada se subdivide em propriamente dita e em subsidiária da pública. 

d) A ação penal pública é promovida com exclusividade pelo Ministério Público. 

e) A ação penal pública é gênero, da qual são espécies a ação penal pública incondicionada e a 
ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou à requisição do Ministro da 
Justiça. 

Questão 12. Assinale a alternativa incorreta: 

a) O delito do art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 é crime formal, inclusive na modalidade 
embaraçar. 

b) Condenações transitadas em julgado e não utilizadas para reincidência somente podem ser 
consideradas como maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para desvalorar a 
personalidade ou a conduta social do agente. 

c) A exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos 
cuja denúncia já foi oferecida. 

d) Compete ao Juízo Federal do endereço do destinatário da droga, importada via Correio, 
processar e julgar o crime de tráfico internacional. 

e) O tempo que o réu ficou submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar com 
tornozeleira pode ser descontado da pena imposta na condenação. 

Questão 13. Assinale a alternativa incorreta: 

a) A conduta de ingressar em estabelecimento prisional com chip de celular não se subsome ao 
tipo penal previsto no art. 349-A do Código Penal. 

b) A posse de chip de telefone celular pelo preso, dentro de estabelecimento prisional, 
configura falta disciplinar de natureza grave, ainda que ele não esteja portando o aparelho. 

c) O delito previsto no art. 218-B, § 2°, inciso I, do Código Penal, na situação de exploração 
sexual, exige a figura do terceiro intermediador. 

d) É incabível salvo-conduto para o cultivo da Cannabis visando a extração do óleo medicinal, 
ainda que na quantidade necessária para o controle da epilepsia, posto que a autorização fica a 
cargo da análise do caso concreto pela ANVISA. 

e) A retratação da calúnia, feita antes da sentença, acarreta a extinção da punibilidade do agente 
independente de aceitação do ofendido. 

Questão 14. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. As imunidades absolutas ou escusas absolutórias são hipóteses de exclusão da punibilidade em razão 

da relação existente entre o sujeito ativo e o passivo do delito. 
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II. Existe previsão de escusas absolutórias para delitos patrimoniais, cometidos sem violência, 

envolvendo membros da mesma família. 

III. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes contra o patrimônio, sem violência, em 

prejuízo de ascendente ou descendente, desde que o parentesco seja legítimo, seja civil ou natural. 

a) Apenas I está correto. 

b) Apenas I e III estão corretos.  

c) Apenas II está correto.  

d) Apenas I e II estão corretos. 

e) Todos estão corretos. 

Direito Processual Penal 

Questão 15. Em relação as nulidades do processo penal, assinale a alternativa verdadeira: 

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

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

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

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

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

Questão 16. A respeito da competência no processo penal, assinale a alternativa certa. 

a) A competência será fixada pela regra da conexão quando duas ou mais pessoas forem 
acusadas pela mesma infração. 

b) A competência em razão da matéria da jurisdição comum estadual é residual. 

c) Nos casos de ação penal de iniciativa privada o querelante poderá preferir o foro de domicílio 
do réu, desde que não seja conhecido o lugar da infração. 

d) Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência será fixada por prevenção. 

e) A conexão e a continência importarão na unidade de processo e julgado, inclusive em caso de 
concurso entre a jurisdição comum e a militar. 

Questão 17. Sobre provas no processo penal, assinale a alternativa verdadeira: 

a) No Brasil, quanto a valoração das provas, vigora como regra o sistema legal de provas, no 
qual o valor de cada prova é predefinido. 

b) Do direito brasileiro vigora, como regra, o sistema da convicção íntima do juiz. 



 

 

 

 

 

141 
465 

c) De acordo com a doutrina majoritária, o Brasil adotou, como regra, o sistema do livre 
convencimento motivado. 

d) No processo penal, o ônus da prova é sempre do Ministério Público. 

e) O Brasil não adota a teoria da fonte independente como exceção a inadmissibilidade das 
provas ilícitas por derivação. 

Questão 18. Assinale a alternativa que impede a propositura de ação civil: 

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

b) O arquivamento do inquérito policial. 

c) A decisão que julgar extinta a punibilidade 

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

e) Estar provada a inexistência do fato. 

Questão 19. Assinale a alternativa verdadeira: 

a) Em caso de mutatio libelli, não ocorrerá novo interrogatório do réu. 

b) O STJ tem inadmitido a antecipação da prova testemunhal de policiais em razão do 
esquecimento dos fatos pelo decurso do tempo. 

c) Em nenhuma hipótese poderá o réu ser retirado da audiência durante a inquirição de 
testemunha ou do ofendido. 

d) É cabível a produção antecipada de prova testemunhal quando se tratar de policial e existir 
risco de esquecimento dos fatos. 

e) É inadmissível alegação de velhice ou grave enfermidade para não comparecer ao 
depoimento. 

Questão 20. A respeito do exame de corpo de delito, assinale a alternativa verdadeira: 

a) Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou 
indireto, salvo se houver confissão do acusado. 

b) A realização do exame de corpo de delito deverá ser feita conforme ordem cronológica de 
demanda, não podendo haver prioridade em razão dos crimes investigados. 

c) A cadeia de custódia é uma orientação técnica e científica aos profissionais da perícia, a sua 
inobservância não gera qualquer tipo de nulidade. 

d) Em razão da autonomia do perito oficial, as partes não podem requerer a sua oitiva. 

e) Na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de 
diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem 
habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. 

Questão 21. A respeito da prova no processo penal, assinale a alternativa verdadeira: 
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a) É inadmissível o reconhecimento pessoal de forma diversa da prevista em lei. 

b) A acareação só será admitida entre acusados. 

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

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

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

Questão 22. A respeito da ação penal, assinale a alternativa verdadeira: 

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

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

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

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

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

Questão 23. Assinale a alternativa verdadeira: 

a) Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, a autoridade policial, o juiz, ou 
o membro do Ministério Público poderão determinar que se faça o exame de insanidade mental 
do acusado. 

b) Se verificado que a doença mental sobreveio à infração penal o processo retomará seu curso 
normal. 

c) O prazo para realização do exame de insanidade mental será de 30 dias, de acordo com o 
Código de Processo Penal. 

d) A defesa não é parte legítima para requerer o exame de insanidade mental do acusado. 

e) Após a retomada do curso do processo, é facultado a defesa reinquirir testemunhas que 
houverem prestado depoimento sem a presença do acusado. 

Questão 24. A respeito da ação penal, assinale a afirmativa verdadeira: 



 

 

 

 

 

143 
465 

a) A denúncia contra Prefeito municipal em crimes da lei de licitações prescinde da indicação de 
sua participação ou conhecimento dos fatos. 

b) Em caso de rejeição de queixa-crime por ausência de justa causa, é possível condenar o 
querelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 

c) Em caso de queixa-crime oferecida pelo cometimento de crimes contra a honra é 
desnecessário demonstrar o elemento subjetivo do agente. 

d) Conselho indigenista possui legitimidade ativa para ingressar com queixa-crime subsidiária 
por delitos praticados contra os índios. 

e) É incabível o oferecimento de denúncia com base em provas colhidas exclusivamente em 
inquérito civil. 

Questão 25. A respeito das provas ilícitas no processo penal, assinale a alternativa FALSA. 

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

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

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

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

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

Questão 26. O habeas corpus coletivo poderá ser concedido a 

a) apenas mães de crianças, puérperas e mães de deficientes. 

b) pais e mães de crianças, desde que seja a única pessoa responsável pela criança. 

c) qualquer pessoa que tenha algum dependente menor de idade. 

d) aos presos de menor potencial ofensivo que sejam pais ou mães de menor de 16 anos. 

Questão 27. O Habeas Corpus coletivo 

I- Poderá ser impetrado pelo Ministério Público. 

II- Não encontra previsão legal. 

III- Não será concedido àquele que tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça. 

É verdadeiro aquilo que se afirma nos itens 
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a) I e II 

b) I e III 

c) II e III 

d) I, II e III 

Questão 28. Márcio é preso em flagrante por porte irregular de arma de fogo e levado à 
delegacia de polícia, onde será lavrado auto que dará início ao inquérito policial relativo à prática 
do fato delituoso. 

Considerando as classificações acerca da cognição da notitia criminis, trata-se de: 

a) Cognição direta. 

b) Cognição indireta. 

c) Cognição coercitiva. 

d) Cognição imediata. 

Legislação Especial  

Questão 29. Quanto aos crimes de resultantes de preconceito de raça ou de cor previstos na Lei 
n 7.716/89, julgue as assertivas a seguir: 

I. Constitui efeito automático da condenação a destruição do material apreendido no delito 
cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza.  

II. Constitui crime punido com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa veicular distintivo que utilize 
a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.  

III. Ficará sujeito à pena de reclusão quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento 
de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas 
atividades não justifiquem essas exigências.  

Estão corretas as assertivas: 

a) I, apenas 

b) II, apenas 

c) III, apenas 

d) I e II, apenas 

e) II e III, apenas 

Questão 30. No que se refere às disposições da Lei n 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), 
assinale a alternativa INCORRETA:    

a) Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada. 
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b) As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas 
pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a 
terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. 

c) As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo 
mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido 
decididas no juízo criminal. 

d) É punido com pena de detenção de 1 a 4 anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à 
violência, constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de 
sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade 
pública; 

e) Constitui efeito automático da condenação a perda do cargo, do mandato ou da função 
pública.  

Questão 31. Julgue as alternativas a seguir, marcando a INCORRETA, de acordo com a legislação 
penal especial: 

a) Nos termos da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), comente crime de omissão de 
cautela aquele que deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 
(dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que 
esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade.  

b) Nos termos da Lei n. 11.101/05 (Lei de falências), a sentença que decreta a falência, concede 
a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial é condição objetiva de 
punibilidade das infrações penais descritas na referida Lei. 

c) Nos termos da Lei n. 1.521/51 (Lei de crimes contra a economia popular), a usura pecuniária 
não configura crime, mas sim mera infração administrativa.  

d) Nos termos da Lei n. 7.716/1989 (Lei dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de 
cor), constitui efeito não automático da condenação a perda do cargo ou função pública, para o 
servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não 
superior a três meses. 

e) Nos termos da Lei 10.741/03 (Estatuto do idoso), aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena 
máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto 
na Lei dos Juizados Especiais Criminais, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do 
CP e do CPP. 

Questão 32. Considerando o entendimento dos tribunais superiores acerca da Lei Federal n. 
11.343/2006 (Lei de Drogas), marque a alternativa INCORRETA:  

a) Embora o STF considere como crime o porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n. 
11.343/2006), o STJ possui entendimento de que a condenação definitiva pelo porte de 
entorpecentes para consumo pessoa não é apta a configurar reincidência.  
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b) Em caso de porte de drogas para consumo pessoal, o STF reconhece a constitucionalidade 
das previsões contidas nos §§ 2º e 3º do art. 48 da Lei n. 11.343/2006, segundo as quais o autor 
do fato deve ser imediatamente encaminhado à autoridade judicial, a qual lavrará o termo 
circunstanciado e requisitará os exames e periciais necessários.  

c) O STJ possui entendimento no sentido de que a incidência da atenuante da confissão 
espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige reconhecimento da traficância 
pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 

d) Entende o STJ que é cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o 
resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o 
advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.  

e) As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida podem ser levadas em 
consideração em mais de uma das fases do cálculo da pena.   

Questão 33. Considerando a Lei Federal n. 10.216/2001 (Lei Antimanicomial) que dispõe sobre a 
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, marque a alternativa 
CORRETA.    

a) A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, deve assinar, no 
momento da admissão, uma declaração de que optou por esse regime de tratamento, sendo 
que o término da internação voluntária dar-se-á apenas por solicitação do médico assistente ou 
por pessoa da família do internado.   

b) A pessoa portadora de transtorno mental tem direito de ser tratada com humanidade e 
respeito, no interesse de beneficiar sua saúde e resguardar a incolumidade das demais pessoas. 

c) Excepcionalmente, admite-se a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em 
instituições com características asilares. 

d) A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser 
comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual 
tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta. 

e) A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente 
registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o domicílio da 
pessoa portadora de transtornos mentais. 

Questão 34. Acerca dos crimes contra o consumidor previstos na Lei Federal n. 8.078/ (Código de 
Defesa do Consumidor), marque a alternativa CORRETA. 

a) O crime de omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de 
produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade, não pode ser praticado na 
forma culposa. 
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b) Constitui crime a prática de permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de 
serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa 
como máximo. 

c) Constitui infração administrativa, mas não crime, a conduta de fazer ou promover publicidade 
que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. 

d) Constitui crime empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição 
usados, ainda que com autorização do consumidor. 

e) É circunstância atenuante dos crimes tipificados no CDC quando cometidos em época de 
grave crise econômica. 

Questão 35. Julgue as alternativas seguir, marcando a CORRETA, de acordo com a legislação 
penal especial: 

a) Nos termos da Lei n. 12.850/13 (Lei de organização criminosa), considera-se organização 
criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada 
pela divisão de tarefas, desde que formalmente, com o objetivo de obter, direta ou 
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cuja 
penas mínimas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.  

b) Nos termos da Lei n. 9.605/98 (Lei de crimes ambientais), é crime o abate de animal quando 
realizado para saciar a fome do agente ou de sua família, ainda quando realizado em estado de 
necessidade. 

c) Nos termos da Lei 8.072/90 (Lei dos crimes hediondos), considera-se hediondo o crime de 
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.  

d) Nos termos da Lei 9.455/97 (Lei de crimes de tortura), é efeito automático da condenação por 
crime de tortura a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício 
pelo dobro do prazo da pena aplicada. 

e) Nos termos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), é cabível a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos, prevista no art. 44, I, do Código Penal, no caso 
de condenação por crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, na forma 
qualificada pela condução sob a influência de álcool, desde que a pena privativa de liberdade 
não supere 4 (quatro) anos. 

Questão 36. Considerando o entendimento sumulado do STJ acerca da Lei n. 11.340/2006 (Lei 
Maria da Penha), marque a alternativa CORRETA:  

a) A prática de contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente 
doméstico não possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

b) É aplicável o princípio da insignificância nas contravenções penais praticadas contra a mulher 
no âmbito das relações domésticas. 
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c) Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 
11.340/2006 (Lei Maria da Penha) se exige a coabitação entre autor e vítima. 

d) A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de 
delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. 

e) A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a 
mulher é pública condicionada à representação da ofendida. 

Questão 37. Julgue as alternativas a seguir, marcando a CORRETA, de acordo com a legislação 
penal especial: 

a) Nos termos da Lei n. 9.613/98 (Lei de lavagem de capitais), se o acusado, citado por edital, 
não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas 
urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva.  

b) Nos termos da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), nas ações penais públicas condicionadas 
à representação da ofendida de que trata a Lei, só será admitida a renúncia à representação 
perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do oferecimento 
da denúncia e ouvido o Ministério Público. 

c) Nos termos da Lei 11.343/06 (Lei de drogas), considera-se hediondo ou equiparado o crime 
de tráfico de drogas, ainda que na forma do art. 33, §4º (“tráfico privilegiado”).  

d) Nos termos do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de contravenções penais), é punível a tentativa de 
contravenção. 

e) Nos termos da Lei 8.137/90 (Lei dos crimes contra a ordem tributária), os crimes previstos 
nesta Lei são de ação penal pública incondicionada, aplicando-se-lhes o disposto no art. 100 do 
Código Penal. 

Questão 38. Guilherme Jesualdo, aos dezoito anos foi autuado em 08 de julho de 2020 em 
flagrante por porte de drogas para consumo pessoal. Lavrado o termo circunstanciado de 
ocorrência, o autor do fato assumiu o compromisso de comparecer aos Juizados Especiais. No 
entanto, Guilherm não preenchia os pressupostos para a transação penal, razão pela qual foi 
denunciado em 15 de julho de 2021 como incurso na infração capitulada no art. 28 da Lei 
11.343/2006. Conclusos os autos ao magistrado, este deverá: 

a) designar audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que o denunciado oferecerá 
resposta à acusação.  

b) rejeitar a denúncia, em face da inexistência de infração penal na conduta imputada ao 
denunciado. 

c) reconhecer a prescrição e declarar, de oficio, a extinção da punibilidade do denunciado. 

d) receber a denúncia e determinar a citação do réu para apresentar, no prazo de dez dias, 
resposta à acusação.  
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e) rejeitar a denúncia e encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça para que este 
ofereça o benefício da transação penal em face da negativa do Promotor de Justiça. 

Questão 39. São considerados hediondos os seguintes crimes, exceto:  

a) roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. 

b) lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando 
praticadas contra autoridade ou agente integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de 
Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, 
companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição.    

c) furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. 

d) crime de comércio ilegal de armas de fogo. 

e) posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.  

Questão 40. Considerando as disposições da Lei n 9.099/95, assinale a alternativa correta: 

a) A sentença que homologa a transação penal poderá ser atacada mediante RESE. 

b) As citações serão feitas por correspondência ou mediante edital.   

c) Não se admite reconvenção, mas o réu poderá formular pedido a seu favor na contestação, 
nos termos do art. 3 e desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 
controvérsia. 

d) Na audiência de instrução e julgamento, o juiz deverá esclarecer sobre a possibilidade de 
composição dos danos. 

e) A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda matéria de defesa, inclusive arguição de 
suspeição ou impedimento do Juiz 

Questão 41. Sobre a Lei nº 9.296/96, que disciplina a interceptação de comunicações telefônicas, 
julgue as afirmativas a seguir: 

I. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, a requerimento 
do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal. 

II. O pedido de interceptação telefônica poderá ser requerido verbalmente ou por escrito.  

III. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 10 dias, renovável por decisão judicial 
por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente 
atividade criminal permanente, habitual ou continuada. 

Estão corretas as afirmativas:  

a) I, apenas 

b) II, apenas 

c) III, apenas 
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d) I e II, apenas 

e) II e III, apenas 

Questão 42. Sobre os aspectos processuais da Lei Maria da Penha, julgue as assertivas a seguir: 

I. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, só será admitida a 
renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal 
finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. 

II. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no 
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

III. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderão ser aplicadas penas de 
cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o 
pagamento isolado de multa. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, apenas 

b) II, apenas 

c) III, apenas 

d) I e II, apenas 

e) II e III, apenas 

Questão 43. Quanto à proteção aos réus colaboradores prevista na Lei n 9.807/99 (Programa de 
Proteção a Vítimas e Testemunhas), julgue as assertivas a seguir:  

I. Poderá o juiz, apenas de ofício, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da 
punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a 
investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado a recuperação 
total ou parcial do produto do crime  

II. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo 
criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima 
com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá 
pena reduzida de um a dois terços. 

III. Estando sob prisão preventiva, o colaborador será custodiado em dependência comum com os 
demais presos. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, apenas 

b) II, apenas 

c) III, apenas 

d) I e II, apenas 
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e) II e III, apenas 

Questão 44. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade 
policial deverá, entre outras providências: 

I. encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. 

II. fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando 
houver risco de vida. 

III. incluir a mulher no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e 
municipal. 

Estão corretas as assertivas: 

a) I, apenas 

b) II, apenas 

c) III, apenas 

d) I e II, apenas 

e) I, II e III 

Direito Constitucional  

Questão 45. Acerca da Ação Direta de Inconstitucionalidade e a Lei nº 9.868/99, assinale a 
alternativa correta: 

a) Da petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente, que serão 
liminarmente indeferidas pelo relator, é cabível recurso de agravo. 

b) A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex tunc. 

c) Proposta a ação direta, se admitirá desistência até o trânsito em julgado do acórdão decisório. 

d) De acordo com a Lei nº 9.868/99, se admite intervenção de terceiros no processo de ação 
direta de inconstitucionalidade, na forma de amicus curiae. 

e) Ainda que no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por 
decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a 
audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que 
deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias. 

Questão 46. São princípios que norteiam a ordem econômica, exceto: 

a) soberania nacional. 

b) defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;. 

c) função social da propriedade. 
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d) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

e) redução das desigualdades regionais e sociais. 

Questão 47. Acerca da ADPF, assinale a alternativa correta: 

a) O STF, por decisão de maioria absoluta de seus membros, pode deferir pedido de medida 
liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

b) A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é instrumento eficaz de controle 
da inconstitucionalidade por omissão. 

c) Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis 
pela prática do ato questionado, no prazo de 5 dias. 

d) Não cabe reclamação contra o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

e) A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em arguição de descumprimento 
de preceito fundamental é recorrível, podendo ser objeto de ação rescisória. 

Questão 48. Acerca do direito fundamental à liberdade de expressão, assinale a alternativa 
incorreta: 

a) A liberdade de expressão, sob sua concepção individual, é vista como um direito capaz de 
possibilitar a qualquer pessoa a manifestar seu pensamento, desde que dentro dos limites legais. 

b) A liberdade de expressão, sob uma concepção social, impossibilita que o indivíduo busque 
informações. 

c) O chamado chilling effect (efeito resfriador/efeito inibidor) é a inibição ou desencorajamento 
do exercício legítimo à liberdade de expressão por uma ameaça de punição.  

d) Segundo o STF, o crime de desacato foi recepcionado pela Constituição de 1988. 

e) A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) trata da liberdade de informação e de 
expressão conjuntamente. No Brasil, por sua vez, alguns autores estabelecem distinções entre 
elas. 

Questão 49. Sobre o writ constitucional do mandado de segurança e a Lei 12.016/2009, assinale a 
alternativa incorreta: 

a) É cabível mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, desde que não 
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 

b) A técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC/2015, aplica-se ao 
julgamento de apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança. 
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c) O titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, de terceiro 
pode impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, 
no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. 

d) É cabível mandado de segurança em face de decisão judicial transitada em julgado. 

e) Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. 

Questão 50. Julgue as assertivas abaixo com base no direito fundamental da liberdade de 
consciência e de crença, assim como sua interpretação pela jurisprudência dos tribunais superiores 
e, ao final, marque a alternativa correta: 

I. A liberdade de crença e de culto, constitui uma das primeiras garantias individuais previstas 
pelas declarações de direitos do Século XVIII. Trata-se de direito humano fundamental, estando 
prevista em diversos documentos internacionais; 

II. Em sua dimensão externa, a Constituição Federal alcança a liberdade de crença e a liberdade 
do exercício do culto respectivo, sendo as liturgias e os locais de culto são protegidos nos termos 
da lei, que deve proteger os templos, deixando de interferir nas liturgias. 

III. Por se tratar de direito humano fundamental de primeira geração, o Estado deve abster-se de 
interferir na liberdade de crença e de culto a não ser que assim o imponha algum valor 
constitucional concorrente de maior peso na hipótese considerada. 

IV. É compatível com a Constituição Federal a imposição de restrições à realização de cultos, 
missas e demais atividades religiosas presenciais de caráter coletivo como medida de contenção 
do avanço da pandemia da Covid-19. 

a) Todas estão corretas. 

b) Todas estão incorretas.  

c) Apenas uma está incorreta.  

d) Apenas uma está correta. 

e) Duas estão corretas. 

Questão 51. Julgue as assertivas abaixo e, ao final, marque a alternativa correta: 

I. Não afronta a competência legislativa da União o dispositivo de constituição estadual que proíbe 
a caça em seu respectivo território; 

II. É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo máximo de 24 horas para as empresas de 
plano de saúde regionais autorizarem ou não solicitações de exames e procedimentos cirúrgicos 
em seus usuários que tenham mais de 60 anos. Essa lei é inconstitucional por usurpar competência 
privativa da União para legislar sobre Direito Civil e política de seguros (art. 22, I e VII, da CF/88); 

III. O art. 50, caput e § 2º, da CF/88 traduz norma de observância obrigatória pelos Estados-
membros que, por imposição do princípio da simetria (art. 25 da CF/88), não podem ampliar o rol 
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de autoridades sujeitas à fiscalização direta pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de 
responsabilidade. 

a) Apenas I está incorreta. 

b) I e III estão corretas. 

c) Apenas III está incorreta.  

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas 

Questão 52. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Violam o princípio da presunção de inocência o indeferimento de matrícula em cursos de 
reciclagem de vigilante e a recusa de registro do respectivo certificado de conclusão, em razão 
da existência de inquérito ou ação penal sem o trânsito em julgado de sentença condenatória. 

b) Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua 
registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde 
que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do 
tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de 
dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.  

c) Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à 
expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino 
que integre o Sistema Federal de Ensino, desde que a pretensão não se limite ao pagamento de 
indenização. 

d) O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de 
vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se 
aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de 
acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.  

e) As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos 
essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio 
concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da 
Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do 
serviço. 

Questão 53. Assinale a alternativa correta: 

a) Mostra-se cabível o controle concentrado de constitucionalidade de leis ou ato normativos 
municipais contra a Lei Orgânica respectiva. 

b) A autorização e regulamentação, por Estado-membro, da venda e do consumo de bebidas 
alcoólicas em eventos esportivos, viola a competência da União para estabelecer normas gerais 
sobre consumo e desporto. 



 

 

 

 

 

155 
465 

c) Lei estadual pode prever que, em caso de dupla vacância para os cargos de Governador e 
Vice nos dois últimos anos de mandato, a Assembleia Legislativa realize eleição indireta, de 
forma nominal e aberta. 

d) É constitucional o pagamento de vantagem pecuniária a deputados estaduais por convocação 
para sessão extraordinária. 

e) É inconstitucional norma estadual que estabeleça o pagamento a parlamentar — no início e no 
final de cada sessão legislativa — de ajuda de custo correspondente ao valor do próprio subsídio 
mensal. 

Questão 54. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Ainda que não caracterizada violação direta às normas constitucionais pertinentes ao processo 
legislativo, é permitido ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à 
interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas. 

b) É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a 
comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial 
decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter 
civil.  

c) É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em 
órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou tenha 
sua aplicação obrigatória determinada em lei ou seja objeto de determinação da União, Estado, 
Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. 

d) As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na 
Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, 
verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada 
semanal.  

e) É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a 
denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de 
suas atribuições.  

Questão 55. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de 
atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. 

b) É objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por 
agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou 
conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa 
exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e 
clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade 
física. Federal.  
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c) O Ministério Público de Contas tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.  

d) É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária 
apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.  

e) Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante 
abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo. 

Questão 56. Assinale a alternativa incorreta: 

a) É constitucional lei de iniciativa parlamentar a criar conselho de representantes da sociedade 
civil, integrante da estrutura do Poder Legislativo, com atribuição de acompanhar ações do 
Executivo. 

b) Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível à Administração Pública, 
exceto durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício 
dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa 
de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da 
alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício de suas funções e não acarrete ônus 
desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada.  

c) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, 
chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas 
ou operacionais. Ademais, tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a 
autoridade nomeante e o servidor nomeado. 

d) No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é 
indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no 
certame.  

e) É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da 
íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do 
tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia 
autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos 
formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Todavia, tal 
compartilhamento deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia 
de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e 
correção de eventuais desvios. 

Questão 57. Assinale a alternativa incorreta: 

a) É constitucional lei estadual que estabeleça prazo máximo para que os planos de saúde 
autorizem solicitações de exames e procedimentos cirúrgicos. 
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b) Os institutos de criminalística dos Estados podem ser instituídos como órgãos próprios, com 
autonomia formal, ou podem integrar os demais órgãos de segurança pública. 

c) Norma estadual não pode dispor sobre condições para o exercício de atividade profissional. 

d) Governador não pode ser obrigado a depor em CPI instaurada no Congresso Nacional. 

e) É inconstitucional lei estadual que obriga planos de saúde a atenderem os clientes com Covid-
19 mesmo que eles estejam no período de carência contratual. 

Questão 58. Acerca dos institutos da intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, 
assinale a alternativa correta: 

a) É da competência exclusiva do Senado Federal a aprovar o estado de defesa e a intervenção 
federal, bem como autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas. 

b) A Constituição pode ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa 
ou de estado de sítio. 

c) Enquanto o estado de sítio prescinde de autorização, podendo ser decretado pelo Presidente 
da República, o estado de defesa necessita de autorização do Poder Legislativo. 

d) No estado de defesa não se faz restrição à liberdade de ir e vir, enquanto no estado de sítio 
esse direito pode ser restringido. 

e) No estado de defesa pode ser restringida à liberdade de ir e vir, enquanto no estado de sítio 
esse direito não pode ser restringido. 

Direito Administrativo  

Questão 59. Aponte a assertiva que não representa um ato administrativo de controle ou 
verificação: 

a) Demissão 

b) Homologação 

c) Visto. 

d) Aprovação. 

e) Todas as alternativas representam ato administrativo ou controle. 

Questão 60. O direito de acesso à informação compreende o direito de obter informações 
variadas do Poder Público. Aponte a assertiva que não representa uma espécie das informações 
garantidas pela Lei 12.527/2011. 

a) Informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos 
ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos. 

b) Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. 
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c) Informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, 
licitação, contratos administrativos. 

d) Informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos 
ainda que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade. 

e)  Informação relativa ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas 
realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a 
exercícios anteriores. 

Questão 61. Sobre as orientações jurisprudenciais referentes ao processo administrativo 
disciplinar, aponte a assertiva correta: 

a) Na via do mandado de segurança, é vedado valorar a congruência entre a conduta apurada e 
a capitulação da pena de demissão aplicada no processo administrativo disciplinar. 

b) O recurso administrativo hierárquico é vedado para impugnar decisão prolatada em Processo 
Administrativo Disciplinar. 

c) É admitida segunda punição a servidor público, com base no mesmo processo em que fundou 
a primeira. 

d) A demonstração do animus abandonandi não é necessária para tipificar conduta de servidor 
como prática de infração administrativa de abandono de cargo. 

e) O mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-

probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD. 

Questão 62. Sobre a decisão no processo administrativo, aponte a assertiva correta: 

a) A decisão coordenada aos processos administrativos se aplica aos processos de licitação. 

b) Quando houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo 
decisório é vedada a adoção da decisão coordenada. 

c) A conclusão dos trabalhos da decisão coordenada será consolidada em ata e até sua 
publicação é admitida a complementação da fundamentação. 

d) A decisão coordenada não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade 
envolvida. 

e) A ata de conclusão dos trabalhos poderá ser publicada em extrato do diário oficial ou através 
de boletim interno dos órgãos envolvidos, garantida a publicidade das conclusões. 

Questão 63. Sobre a exigência de exame psicotécnico para acesso a cargos públicos, aponte a 
assertiva correta, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

a) A existência em edital é necessária e suficiente para que o exame possa ser exigido. 

b) Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. 
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c) É necessário previsão em decreto do Chefe do Poder Executivo prevendo as regras para 
realização do exame. 

d) Não há obrigatoriedade de previsão legal para validade de tal exigência. 

e) Todas as respostas estão erradas. 

Questão 64. A rejeição das contas por Tribunal de Contas gera o seguinte impacto na aplicação 
das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. 

a) Nenhuma, havendo previsão legal expressa no sentido da independência das instâncias. 

b) Impede a aplicação de qualquer penalidade. 

c) Veda punição que suspenda direitos políticos. 

d) Inviabiliza a aplicação das penalidades de cunho especificamente econômico. 

e) Não há alternativa correta, 

Questão 65. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação nas seguintes 
modalidades: 

a) Concorrência ou pregão. 

b) Apenas concorrência. 

c) Pregão ou leilão. 

d) Convite ou concorrência. 

e) Diálogo competitivo ou concorrência. 

Questão 66. Para fixação dos padrões de vencimento dos servidores públicos a Constituição 
Federal de 1988 determina que sejam observados os seguintes elementos, exceto: 

a) As atribuições a cargo dos integrantes do cargo. 

b) O grau de responsabilidade do cargo. 

c) Os requisitos para investidura no cargo. 

d) As peculiaridades do cargo. 

e) A natureza do cargo. 

Questão 67. De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, os atos administrativos são cogentes, 
obrigando a todos quantos se encontrem em seu círculo de incidência (ainda que o objetivo a ser 
por ele alcançado contrarie interesses privados), na verdade, o único alvo da Administração 
Pública é o interesse público. A descrição trazida acima aponta a seguinte característica dos atos 
administrativos: 

a) Imperatividade 

b) Discricionariedade 
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c) Presunção de legitimidade 

d) Autoexecutoriedade 

e) Validade 

Questão 69. Sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mista, indique a assertiva 
correta: 

a) A alienação de bens por empresas públicas e por sociedades de economia mista não depende 
de licitação. 

b) A empresa pública e a sociedade de economia mista, na licitação para aquisição de bens, 
poderão indicar marca ou modelo quando for necessária, para compreensão do objeto, a 
identificação de determinada marca ou modelo apto a servir como referência. 

c) É obrigatória a exigência de garantia em todas as contratações de serviços e compras, exceto 
as de baixo valor. 

d)  A sociedade de economia mista será constituída sob a forma de sociedade limitada. 

e) É vedada a indicação de modelo nas licitações promovidas pela empresas públicas. 

Questão 70. Sobre a penalidade de demissão, aponte a assertiva incorreta em relação a Lei 
8.112/1190 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

a) A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena 
diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 
8.112/1990. 

b) A demissão será aplicada no caso de insubordinação grave em serviço. 

c) Para que seja aplicada administrativamente a pena de demissão pela prática de improbidade 
administrativa é necessária a prévia condenação judicial na penalidade de perda da função 
pública. 

d) Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão 
da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação, por 
autoridade judicial, à perda da função pública. 

e) A ação disciplinar, quanto às infrações puníveis com demissão, prescreverá em 5 anos, a 
contar da  data em que o fato se tornou conhecido. 

Questão 71. Sobre concurso público na jurisprudência do STJ, aponte a assertiva correta: 

a) A divulgação, ainda que a posteriori, dos critérios de correção das provas dissertativas ou 
orais não viola, por si só, o princípio da igualdade, desde que os mesmos parâmetros sejam 
aplicados uniforme e indistintamente a todos os candidatos. 

b) A administração pública pode anular, desde que respeitado o prazo decadencial, o ato de 
provimento efetivo flagrantemente inconstitucional. 
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c) Caso seja aberto novo concurso público dentro do prazo de validade do certame anterior, o 
termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança por candidatos 
remanescentes é a data do resultado definitivo. 

d) A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de decisão 
judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, gera direito às promoções e às progressões 
funcionais que alcançariam caso a nomeação houvesse ocorrido a tempo e a modo. 

e) Em atenção ao princípio da unidade familiar, ainda na situação de provimento originário em 
concurso público, é possível a invocação do instituto da remoção para acompanhamento de 
cônjuge ou companheiro. 

Questão 72. Sobre os deveres dos administrados no âmbito do processo administrativo, marque a 
alternativa incorreta. 

a) Recolher as custas processuais antes da prática dos atos. 

b) Prestar as informações que lhe forem solicitadas, colaborando para o esclarecimento dos 
fatos. 

c) Expor os fatos conforme a verdade. 

d) Não agir de modo temerário. 

e) Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé 

Direito Civil  

Questão 73. Assinale a alternativa correta: 

a) O enriquecimento sem causa é a obtenção de uma vantagem sem a respectiva causa, tendo 
sempre natureza ilícita. 

b) Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a 
restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época da 
restituição, acrescido de perdas e danos. 

c) Aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito perderá o direito à repetição. 

d) O locupletamento sem causa obrigatoriamente deverá acarretar em empobrecimento. 

e) A justa causa do enriquecimento sempre será observada quando da pactuação do negócio. 

Questão 74. Analise os itens abaixo: 

I- Se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido, não caberá a 
restituição por enriquecimento. (2) 

II- Àquele que voluntariamente recebeu o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro. (4) 
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III- Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação 
judicialmente inexigível. (8) 

Assinale a alternativa que corresponda à soma do valor dos itens corretos: 

a) 0 

b) 6 

c) 10 

d) 12 

e) 14 

Questão 75. A simples existência de negócio jurídico válido e eficaz é, em regra, não tem força de 
justa causa para o enriquecimento. 

Questão 76. Em conformidade com o Código Civil, é INCORRETO afirmar: 

a) É nulo o negócio jurídico por vício resultante de erro ou dolo. 

b) É anulável o negócio jurídico onde o contratante acredita estar amparado pela lei, mas em 
realidade não está. 

c) Apenas o erro substancial poderá ser arguido como causa de anulabilidade. 

d) O erro substancial diz respeito à natureza do negócio. 

e) O erro substancial pode ser referente à pessoa. 

Questão 77. Sobre o dolo pode-se afirmar: 

a) Apenas será configurado se praticado por um dos contratantes em face do outro. 

b) Apenas existe na forma comissiva. 

c) O dolo acidental enseja perdas e danos. 

d) Encontra definição legal no artigo 145 do Código Civil. 

e) Em casos de dolo bilateral, aquele com o maior prejuízo decorrente do negócio poderá 
requerer a anulabilidade. 

Questão 78. Analise os seguintes itens: 

I- No apreciar ___________, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o 
temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade 
dela. 

II- Ocorre ___________quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se 
obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. 
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III- Configura-se ____________ 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. 

São os seguintes defeitos aqueles que podem preencher as lacunas: 

a) o dolo, a coação, o estado de perigo. 

b) a coação, a lesão, o estado de perigo. 

c) o erro, o estado de perigo, a coação. 

d) a lesão, o estado de perigo, o dolo. 

e) o dolo, o erro, a lesão 

Questão 79. Analise os seguintes itens: 

I- São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, ainda 
que haja alteração da substância ou da destinação econômico-social.  

II- São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, 
sendo também considerados tais os destinados à alienação. 

III- Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por 
vontade das partes. 

Está correto aquilo que se afirma em: 

a) Todos os itens. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) I e III. 

e) Nenhum dos itens. 

Questão 80. Assinale a alternativa incorreta: 

a) 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. 

b) Só à autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados 
no Brasil. 

c) É competente a autoridade judiciária brasileira, apenas quando for o réu domiciliado no Brasil. 

d) Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes 
celebrar o casamento e os mais atos de Registro Civil e de tabelionato, inclusive o registro de 
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nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascido no país da sede do 
Consulado.   

Questão 81. São relativamente incapazes: 

a) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 

b) aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. 

c) os ébrios habituais e os viciados em tóxico. 

d) as pessoas com deficiência mental. 

Questão 82. Analise os seguintes itens: 

I- O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo 
definitivo. 

II- É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar 
de sede da empregadora. 

III- Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde for 
encontrada. 

Pode-se afirmar que estão corretos: 

a) I, II e III 

b) I e II. 

c) I e III 

d) II e III. 

e) Nenhum está correto. 

Questão 83. Ana Luiza possuía domicílio em Niterói, ao receber uma proposta de emprego na 
capital, optou por mudar-se para a cidade do Rio de Janeiro. Após a mudança, matriculou sua filha 
Fabiana em escola na cidade e alugou um apartamento em Botafogo. 

Sobre o domicílio, pode-se afirmar:  

a) A simples mudança altera o domicílio da pessoa natural, não havendo necessidade de prova. 

b) O fato de não ter comunicado as municipalidades de Niterói e do Rio de Janeiro obstam o 
reconhecimento da mudança de domicílio. 

c) O fato de ter matriculado sua filha em escola na cidade do Rio de Janeiro, estar trabalhando 
nessa cidade e ter alugado apartamento são provas da mudança de domicílio, conforme 
disposto no Código Civil. 

d) A mudança de domicílio apenas estará completa com a indicação junto à Receita Federal. 
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Direitos Humanos  

Questão 84. A respeito do Pacto Internacional dos Direitos Civil e Políticos e seus Protocolos 
Facultativos assinale a alternativa correta. 

a) Em razão da incompatibilidade da pena de morte com o regime internacional de proteção dos 
direitos humanos, o PIDCP aboliu expressamente a pena de morte. 

b) O PIDCP prescreve que poderá ser exigida garantia de comparecimento ao juízo para a 
libertação 

de preso suspeito da prática de infração penal. 

c) Em razão do lento processo de consolidação da proteção internacional dos direitos humanos, 
os direitos previstos no PIDCP são sujeitos à aplicação progressiva. 

d) O PIDCP franqueia aos Estados-parte a regulamentação acerca da prisão civil por 
responsabilidade contratual, sendo entendida como compatível com o Pacto. 

e) O Primeiro Protocolo Facultativo ao PIDCP suprimiu a competência do Comitê de Direitos 
Humanos (PIDCP) para receber petições individuais. 

Questão 85. Segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos, ainda que em caso de 
Guerra, de perigo público, ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do 
Estado Parte, este NÃO poderá suprimir os seguintes direitos: 

I. Direito a vida e ao reconhecimento da personalidade jurídica 

II. Direito à integridade pessoal e o Princípio da legalidade e da retroatividade 

III. Proibição da escravidão e servidão e Direitos da criança 

IV. Direitos à nacionalidade e liberdade de consciência e religião 

V. Direito ao nome e direitos políticos 

Está correto o disposto em: 

a) I e III 

b) III e IV 

c) I, II e III 

d) I, IV e V 

e) I, II, III, IV e V. 

Questão 86. Levando em consideração o que a Convenção Americana de Direitos Humanos 
dispõe sobre garantias judicias, assinale a alternativa correta: 

a) Deve ser oferecido ao acusado, caso não entenda o idioma do juiz ou tribunal, tradutor ou 
interprete, desde que o réu se compromete a pagar os honorários. 
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b) Deve haver uma comunicação prévia ao acusado, dispondo apenas o dispositivo que recai 
acusação formulada. 

c) O Estado deverá dispor de um órgão de assistência jurídica encarregado da defesa dos 
acusados que demonstrarem insuficiência de recursos 

d) É garantido o direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o 
comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre 
os fatos 

e) O processo penal deve ser público, não comportando exceções 

Questão 87. Sobre as correntes doutrinárias que buscam os fundamentos dos Direitos Humanos, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

a. Para os jusnaturalista, o fundamento dos Direitos Humanos está em normas anteriores e 
superiores ao direito estatal posto, possuindo um cunho metafísico. 

b. Segundo a corrente racional, o fundamento dos direitos humanos é estabelecido através de 
uma reflexão racional, que busca estabelecer como inerente à condição humana o seu 
fundamento. 

c. Para o positivismo, o fundamento dos direitos humanos consiste na existência da lei positiva, 
cujo pressuposto de validade está em sua edição conforme as regras estabelecidas na 
Constituição. 

d. Segundo o pensamento positivista, o fundamento dos direitos humanos se dá quando 
constatada a sua validade material 

e. Aqueles que defendem a fundamentação dos direitos humanos através da fundamentação 
moral defendem que os direitos humanos não aferem sua validade por normas positivadas, mas 
extraem validade diretamente de valores morais da coletividade humana, diretamente dos 
princípios. 

Questão 88. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

a) Há a proibição de exílio 

b) Não prevê a impossibilidade de aplicação de pena mais gravosa advinda de lei posterior a 
prática do ato. 

c) Todo ser humano tem o direito de ingressar em qualquer país, inclusive o próprio desse sair 

d) Não são reconhecidos deveres, sendo a elaboração do normativo focada em construir 
garantias à sociedade. 

e) O direito de liberdade de expressão é compreendido como a liberdade de, sem interferência, 
ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e 
independentemente de fronteiras. 
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Questão 89. A Constituição Federal na mesma medida que consagra o direito à igualdade, 
também proíbe a discriminação em razão da inclinação sexual. Sobre os avanços e mecanismos de 
defesa e aplicação de direitos a comunidade LGBT, assinale a alternativa correta: 

a) Os Princípios de Yogyakarta constituem o primeiro documento internacional do Sistema 
Internacional de Proteção dos Direitos Humanos especificamente voltado para a proteção da 
comunidade LGBTT. Tal documento é formalmente estabelecido como Tratado e, por isso, 
possui força vinculante. 

b) As uniões homoafetivas legitimam-se pela direta incidência, dentre outros, dos princípios 
constitucionais da igualdade, da liberdade, da dignidade, da segurança jurídica e do postulado 
constitucional implícito que consagra o direito à busca da felicidade. 

c) No âmbito do Poder Executivo Federal foi aprovado o Decreto 8.727/2016 que reconhece o 
nome social e a identidade de gênero, sendo aplicável apenas perante a administração pública 
federal direta. 

d) Não há no ordenamento jurídico nacional qualquer normativa que estabeleça os parâmetros 
para a garantia de condições de acesso e permanência de pessoas travestis e transexuais nos 
sistemas de instituições de ensino. 

e) Quando integrantes do grupo LGBT’s se encontrarem em privação da liberdade, não lhes são 
assegurados o uso de roupas femininas ou masculinas, conforme o gênero, e a manutenção de 
cabelos compridos, se o tiver. 

Medicina Legal 

Questão 90. De acordo com os artigos. 158-A e 158-B, do CPP, considera-se cadeia de custódia o 
conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica 
do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a 
partir de seu reconhecimento até o descarte. A cadeia de custódia compreende o rastreamento 
do vestígio nas seguintes etapas, EXCETO: 

a) reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção 
da prova pericial; 

b) fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo 
de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens 
ou croqui, sendo dispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável 
pelo atendimento; 

c) armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a 
ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com 
vinculação ao número do laudo correspondente; 

d) acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de 
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para 
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posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o 
acondicionamento; 

e) processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia 
adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado 
desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. 

Questão 91. Quanto aos fenômenos cadavéricos, não um é fenômeno abiótico imediato: 

a) inconsciência; 

b) insensibilidade; 

c) imobilidade; 

d) parada da respiração; 

e) algidez. 

 

Questão 92. Os meios clássicos complementares de diagnóstico entre as lesões in vitam e post 
mortem são:   

a) a prova de Verderau, a prova Histológica, a Microscopia Eletrônica, a Histoquímica e os 
Métodos Bioquímicos, apenas. 

b) a prova de Verderau, a Microscopia Eletrônica, a Histoquímica e os Métodos Bioquímicos, 
apenas. 

c) a prova Histológica, a Microscopia Eletrônica, a Histoquímica e os Métodos Bioquímicos, 
apenas. 

d) a prova de Verderau, a prova Histológica, a Histoquímica e os Métodos Bioquímicos, apenas. 

e) a prova Histológica, a Microscopia Eletrônica e a Histoquímica, apenas. 

Questão 93. A sexologia forense é a parte da medicina legal que estuda as questões médicos-
biológicas e as perícias aos delitos contra a dignidade e a liberdade sexual. Na mulher que não 
teve conjunção carnal, o exame do hímen é de suma importância, isso porque, sua borda pode ser 
regular, irregular ou picotada, nesse último caso assemelhando-se a rupturas incompletas 
(sinônimo de entalhe), devendo o legista fazer a diferenciação. Abaixo, NÃO é uma característica 
do entalhe: 

a) As bordas não se coaptam; 

b) As bordas apresentam-se mais vermelhas; 

c) Ângulo arredondado; 

d) São geralmente simétricos; 

e) As bordas apresentam cicatriz. 
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Questão 94. Existem duas classes de sinais que a perícia procura identificar para constatar a 
ocorrência de conjunção carnal: os sinais que indicam possibilidade e os sinais de certeza, que 
levam ao diagnóstico. É um sinal que indica certeza: 

a) Lesões nos lábios menores e maiores da vulva 

b) Manchas de sêmen na roupa; 

c) Equimoses, pontos hemorrágicos, escoriações 

d) Presença de pelos, dor; 

e) Presença de glicoproteína P30. 

Questão 95. Para a comprovação do nascimento com vida, ou seja, de que o ser humano respirou, 
além das provas ocasionais, utiliza-se obrigatoriamente um conjunto de provas denominadas 
docimasias. Sobre elas, é FALSO que: 

a) a docimasia hidrostática pulmonar de galeno baseia-se na densidade do pulmão que respirou 
e do que não respirou. 

b) docimasia histológica de Balthazard consiste na pesquisa de saliva no estômago do feto. 

c) a docimasia gastrintestinal de Breslau consiste na imersão em água do aparelho gastrintestinal 
separado em vários segmentos por prévias ligaduras da cárdia, do piloro, da porção terminal do 
intestino delgado e do reto, observando-se se sobrenadam. 

d) a docimasia auricular de Wreden-Wendt-Gélé é praticada em infante espostejado do qual só 
se tem a cabeça. 

e) na docimasia epimicroscópica pneumoarquitetônica de Hilário Veiga de Carvalho corta-se o 
pulmão, previamente lavado em formalina, goteja-se glicerina sobre os fragmentos colocados 
numa placa de Petri e se observa com objetiva de imersão. 

Criminologia 

Questão 96.   A teoria sociológica que estabeleceu, pela primeira vez, uma relação de causalidade 
entre a desordem e a criminalidade, partindo da premissa de que a incidência de crimes é maior 
nas zonas que refletem o descuido e a negligência estatal, é chamada de: 

a) Teoria das Janelas Quebradas (Broken Windows). 

b) Teoria da Tolerância Zero. 

c) Teoria da Subcultura Delinquente. 

d) Teoria do Etiquetamento. 

e) Teoria Crítica. 
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Questão 97.   "A sociedade tradicional dita os valores predominantes, mas que, não raras vezes, 
colidem com os valores de determinados grupos. Nesse sentido, a subcultura consiste em uma 
cultura inserida dentro da cultura predominante. Tem como características o fato de apresentar 
marcas distintas em relação à sociedade, cujo código de valores possui certa autonomia, notando-
se organização interna entre os membros do grupo". (FONTES, Eduardo. HOFFMANN, Henrique. 
Criminologia. 4ª ed. rev., atual. e amp. Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 145) 

Assinale a alternativa que descreve corretamente a teoria mencionada no texto:  

a) Teoria da Anomia, difundida por Albert Cohen. 

b) Teoria da Anomia, difundida por Robert Merton. 

c) Teoria da Anomia, difundida por Edwin Sutherland. 

d) Teoria da Subcultura Delinquente, difundida por Robert Merton. 

e) Teoria da Subcultura Delinquente, difundida por Albert Cohen. 

Questão 98.  Nos termos do Código de Processo Penal, no que se refere às modalidades de 
perícias criminais, é correto afirmar, EXCETO:  

a)  A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela 
evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que 
declararão no auto. 

b) Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a 
prova testemunhal não poderá suprir-lhe a falta. 

c) Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, 
na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime.      

d) Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade 
providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos 
peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. 

e) Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de 
nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, ou 
microfotográficas, desenhos ou esquemas. 

Questão 99.  ____ é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que 
se relaciona à infração penal.  

Com base no Código de Processo Penal, assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna:  

a) Indício. 

b) Corpo de delito. 

c) Vestígio. 
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d) Prova. 

e) Local do crime. 

Questão 100.   Prova direta é aquela que: 

a) permite conhecer o fato por meio de uma única operação inferencial. 

b) para alcançar uma conclusão acerca do fato a provar, o juiz se vê obrigado a realizar, pelo 
menos, duas operações inferenciais. 

c) conhecida e provada, tendo relação com o fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência 
de outra ou outras circunstâncias. 

d) visível ou latente, constatada ou recolhida, se relaciona à infração penal. 

e) 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. 

GABARITO 

1. D 
2. E 
3. D 
4. C 
5. E 
6. C 
7. B 
8. D 
9. A 
10. D 
11. C 
12. A 
13. C 
14. D 
15. E 
16. B 
17. C 
18. E 
19. D 
20. E 
21. E 
22. B 
23. E 
24. B 

25. C 
26. B 
27. D 
28. C 
29. D 
30. E 
31. C 
32. E 
33. D 
34. B 
35. D 
36. D 
37. E 
38. C 
39. E 
40. C 
41. A 
42. D 
43. B 
44. D 
45. A 
46. D 
47. A 
48. B 

49. D 
50. A 
51. D 
52. C 
53. C 
54. A 
55. C 
56. B 
57. A 
58. D 
59. A 
60. D 
61. E 
62. D 
63. B 
64. A 
65. E 
66. A 
67. A 
68. D 
69. B 
70. C 
71. A 
72. A 
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73. C 
74. C 
75. FALSO 
76. A 
77. C 
78. B 
79. D 
80. C 
81. D 
82. C 

83. C 
84. B 
85. E 
86. D 
87. D 
88. E 
89. B 
90. B 
91. E 
92. A 

93. E 
94. E 
95. B 
96. A 
97. E 
98. B 
99. C 
100. A 

 

QUESTÕES COMENTADAS 

Direito Penal  

Questão 1. Sobre a teoria Relativa da pena, assinale a alternativa incorreta: 

a) Para a prevenção geral negativa, a pena deve coagir toda a sociedade, psicologicamente. 

b) Para a prevenção geral positiva, a pena visa a demonstrar a todos a eficácia da lei. 

c) Para a prevenção especial negativa, a pena busca evitar que o agente volte a delinquir. 

d) Para a prevenção especial positiva, a pena visa à reaproximação do agente com a vítima. 

e) Para a prevenção unificada, a ressocialização, só funciona com a colaboração do agente, de 
modo que, se o agente não coopera, resta a prevenção geral.  

Comentários 

A alternativa D está incorreta e é o gabarito, na realidade para prevenção especial positiva, a 
pena visa à ressocialização do agente. 

Teoria relativa, finalista, utilitária ou da prevenção 

A pena é um meio para se alcançar 
determinados resultados, que variam 
conforme a vertente adotada (prevenção 
geral positiva; prevenção geral negativa; 
prevenção especial positiva; prevenção 
especial positiva e prevenção unificada) 

Atualmente, as vertentes da teoria relativa podem ser assim esquematizadas: 

Prevenção geral negativa: a pena deve coagir toda a sociedade, psicologicamente.  
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Prevenção geral positiva: a pena visa a demonstrar a todos a eficácia da lei.  

Prevenção especial negativa: a pena busca evitar que o agente volte a delinquir.  

Prevenção especial positiva: a pena visa à ressocialização do agente.  

Prevenção unificada (teoria unificadora preventiva): Roxin defende uma teoria que unifica as 
ideias da prevenção especial e geral, considerando-as fins simultâneos da pena. A 
ressocialização, só funciona com a colaboração do agente, de modo que, se o agente não 
coopera, resta a prevenção geral.  

Pode-se mencionar, também, como teoria relativa da pena, a correcionalista, que preconiza que 
a pena tem como função a correção ou melhora do indivíduo. 

Questão 2. Sobre Justiça Restaurativa, assinale a alternativa incorreta: 

a) A Justiça Restaurativa busca estudar o crime como evento que afeta autor, vítima e sociedade. 

b) Buscando assistir à vítima, representa uma terceira via na função da pena, apresentando a 
ideia de responsabilidade social pelo crime. 

c) A Justiça Restaurativa pode se tornar mais ampla nos casos de disponibilidade da ação penal 
em que pode haver transação entre o réu e a vítima. 

d) O STJ entendeu como expressão da chamada Justiça Restaurativa as inovações da Lei 
13.257/2016, que determinam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar no caso de 
mulheres grávidas. 

e) Não é adequada para todas as espécies de crimes, não sendo recomendada nos casos de 
delitos patrimoniais, por exemplo. 

Comentários 

A alternativa E está incorreta e é o gabarito, de fato  a justiça restaurativa não é adequada para 
todas as espécies de crimes, porém, ao contrário do afirmado na alternativa, existem relatos de 
êxito nos casos de delitos patrimoniais. 

A Justiça Restaurativa busca estudar o crime como evento que afeta autor, vítima e sociedade. 
Busca-se assistir à vítima, representando, assim, uma terceira via na função da pena. Traz-se a 
ideia de responsabilidade social pelo crime. 

Pode ser definido como um processo de colaboração para sanar o conflito gerado pelo 
cometimento de um delito. Nas experiências feitas no Brasil, temos vários casos em que há, em 
um ambiente controlado, a oportunidade de o autor do delito ouvir a sua vítima, entendendo os 
efeitos que ela sofreu e a forma como ela vivenciou o fato criminoso. Não é adequado para 
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todas as espécies de crimes, mas há relatos de êxito nos casos de delitos patrimoniais, por 
exemplo. 

A Justiça Restaurativa visa à reparação do dano, especialmente o chamado dano emocional. Sua 
experiência pode se tornar mais ampla, por exemplo, nos casos de disponibilidade da ação 
penal, ou seja, dos delitos de ação penal privada, em que pode haver transação entre o réu e a 
vítima. 

O Superior Tribunal de Justiça já se referiu à Justiça Restaurativa em alguns 
precedentes. No caso, o STJ entendeu como expressão da chamada Justiça 
Restaurativa as inovações da Lei 13.257/2016, que determinam a substituição da 
prisão preventiva pela domiciliar no caso de mulheres grávidas. 

Questão 3. Julgue os itens abaixo, assinale a alternativa correta: 

I. A prescrição é causa de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV do CP.  

II. O artigo 68 do Código Penal, institui o sistema trifásico de cálculo da pena. 

III. O prazo prescricional começa a correr do dia em que o crime se consumou; em que cessou a 
atividade criminosa para os crimes tentados e em que cessou a permanência para crimes 
permanentes. 

IV. Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre 
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, 
reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.  

Estão corretas: 

a) Apenas I, II e IV. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas I, II e III. 

d) I, II, III e IV. 

e) Nenhuma está correta. 

Comentários 

A alternativa D está correta e o gabarito. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO 
TENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO AGRAVADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO 
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOVO ENTENDIMENTO STF. AGRG 
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NO HC 176.473/RR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INOVAÇÃO 
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE 
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 

I - Não se conhece de agravo regimental quando o agravante deixa de impugnar os 
fundamentos da decisão proferida, limitando-se a repetir o recurso indeferido 
monocraticamente. Precedentes. 

II - O colendo Supremo Tribunal Federal, em decisão tomada em plenário, nos autos 
do HC 176.473/Roraima, que tem como relator o Min. Alexandre de Moraes, em 
27/04/2020, fixou a seguinte tese: "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código 
Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando 
confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a 
pena anteriormente imposta.". 

III - In casu, não há que se falar em conversão do julgamento em diligência para os fins 
de eventual proposição de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A 
do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, na medida em que constitui indevida 
inovação inovação em agravo regimental, o que não é admitido. Precedentes. 

Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. 

(AgRg no AREsp 1668298/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado 
em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO 
DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da 
pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 
117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas 
interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. 
2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção 
entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. 
Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 3. A ideia de 
prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da 
condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, 
há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido 
processo legal. 4. Agravo Regimental provido para afastar o reconhecimento da 
prescrição. 
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(RE 1195122 AgR-segundo, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: 
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-290 DIVULG 10-12-2020 PUBLIC 11-12-2020) 

Questão 4. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. São reduzidos de um terço até a metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao 
tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) 
anos. 

II. Para que incida a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP, é necessário que, 
no momento da sentença, o condenado possua mais de 70 anos, de forma que caso a idade 
somente se complete após a sentença, não terá direito ao benefício. 

III. Quando o condenado opõe embargos de declaração contra o acórdão condenatório e esses 
embargos são conhecidos, o prazo prescricional será reduzido se o réu completar 70 anos até a 
data do julgamento dos embargos. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas II e III está correta. 

d) Apenas I e II estão corretas. 

e) Todas estão corretas 

Comentários 

A alternativa C está correta e é o gabarito. Vejamos: 

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, 
ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 
70 (setenta) anos. 

O Item I, está incorreto ao afirmar  que são reduzidos de um terço até a metade os prazos de 
prescrição, quando na verdade, o artigo 115 do CP transcrito acima, afirma que são reduzidos de 
metade os prazos. 

Os demais itens estão de acordo com a jurisprudência do STF. 

Para que incida a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP, é 
necessário que, no momento da sentença, o condenado possua mais de 70 anos. Se 
ele só completou a idade após a sentença, não terá direito ao benefício, mesmo que 
isso tenha ocorrido antes do julgamento de apelação interposta contra a sentença. 
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STF. 2ª Turma. HC 129696/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/4/2016 (Info 822). 

Em regra, para se beneficiar da redução de prazo prevista no art. 115 do CP, o 
condenado deverá ser maior de 70 anos no dia da sentença. 

Existe, no entanto, uma situação em que o condenado será beneficiado pela redução 
do art. 115 do CP mesmo tendo completado 70 anos após a sentença: isso ocorre 
quando o condenado opõe embargos de declaração contra o acórdão condenatório e 
esses embargos são conhecidos. Nesse caso, o prazo prescricional será reduzido pela 
metade se o réu completar 70 anos até a data do julgamento dos embargos. 

STF. Plenário. AP 516 ED/DF, rel. orig. Min. Ayres Britto, red. p/ o acórdão Min. Luiz 
Fux, julgado em 5/12/2013 (Info 731). 

Mas preste atenção, uma vez que o STJ entende que é possível aplicar a redução do art. 115 do 
CP no momento do acórdão (ou seja, após a sentença), se a sentença foi absolutória e o primeiro 
decreto condenatório foi a apelação.  Assim, o termo "sentença", mencionado no art. 115 do 
CP, deve ser entendido como "primeira decisão condenatória, seja sentença ou acórdão 
proferido em apelação". 

Questão 5. Sobre o crime continuado, assinale a alternativa incorreta: 

a) Crime continuado ocorre quando o agente por meio de duas ou mais condutas pratica dois ou 
mais crimes da mesma espécie e, analisando as condições de tempo, local, modo de execução e 
outras, pode-se constatar que os demais crimes devem ser entendidos como mera continuação do 
primeiro. 

b) O crime continuado é uma ficção jurídica, inspirada em motivos de política criminal, idealizada 
com o objetivo de ajudar o réu.  

c) O Brasil adotou a teoria da ficção jurídica em relação ao crime continuado, esta que sustenta 
que cada uma das condutas praticadas se constitui em uma infração penal diferente. No entanto, 
por ficção jurídica, esses diversos crimes são considerados, pela lei, como crime único. 

d) Os delitos de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição 
previdenciária, previstos, respectivamente, nos arts. 168-A e 337-A do CP, embora sejam do 
mesmo gênero, são de espécies diversas; obstando a benesse da continuidade delitiva. 

e) Há continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, quando que praticados em 
conjunto por serem da mesma natureza. 

Comentários 

A alternativa E está incorreta, sendo o gabarito.  
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Não há continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, ainda que 
praticados em conjunto. Isso porque, os referidos crimes, apesar de serem da mesma 
natureza, são de espécies diversas. 

STJ. 5ª Turma. HC 435.792/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/05/2018. 

STF. 1ª Turma. HC 114667/SP, rel. org. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 24/4/2018 (Info 899). 

Crime continuado ocorre quando o agente por meio de duas ou mais condutas pratica dois ou 
mais crimes da mesma espécie e, analisando as condições de tempo, local, modo de execução e 
outras, pode-se constatar que os demais crimes devem ser entendidos como mera continuação 
do primeiro. 

O crime continuado é uma ficção jurídica, inspirada em motivos de política criminal, idealizada 
com o objetivo de ajudar o réu. Ao invés de ele ser condenado pelos vários crimes, receberá a 
pena de somente um deles, com a incidência de um aumento previsto na lei. 

Teoria da ficção jurídica: sustenta que cada uma das condutas praticadas constitui-se 
em uma infração penal diferente. No entanto, por ficção jurídica, esses diversos crimes 
são considerados, pela lei, como crime único. Segundo essa teoria, Carlos praticou 
dez furtos, entretanto, considera-se, ficticiamente, para fins de pena, que ele cometeu 
apenas um. 

Ainda, sobre o tema, os julgados mais recentes do STJ são no sentido de que apropriação 
indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária não são crimes da mesma 
espécie, não cabendo assim continuidade delitiva entre eles 

Os delitos de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição 
previdenciária, previstos, respectivamente, nos arts. 168-A e 337-A do CP, embora 
sejam do mesmo gênero, são de espécies diversas; obstando a benesse da 
continuidade delitiva. 

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1868826/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 
09/02/2021. 

Questão 6. Assinale a alternativa correta: 

a) Ainda que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, de forma que a pena-base foi 
fixada no mínimo legal, é necessário o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que 
o cabível em razão da sanção imposta, uma vez verificada na gravidade abstrata do delito. 



 

 

 

 

 

179 
465 

b) No crime de roubo, o emprego de arma de fogo autoriza, por si só, a imposição do regime 
inicial fechado ainda que primário o réu e a pena-base foi fixada no mínimo legal. 

c) O juiz, para vai fixar o regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade, deve 
observar o tipo de pena aplicada, o quantum da pena definitiva, se o condenado é reincidente 
ou não e as circunstâncias judiciais.. 

d) Quando a pena é de reclusão, o regime inicial será fechado se a pena é igual ou superior a 8 
anos. 

e) Quando a pena é de reclusão, o regime inicial será semiaberto se a pena foi maior que 4 e 
menor que 8 anos. 

Comentários 

A alternativa C está correta e é o gabarito. 

A alternativa A está incorreta. 

Se todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, de forma que a pena-base foi fixada 
no mínimo legal, então, neste caso, não cabe a imposição de regime inicial mais 
gravoso. 

STF. 2ª Turma. RHC 131133/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/10/2017 (Info 
881). 

Súmula 440-STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de 
regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base 
apenas na gravidade abstrata do delito. 

A alternativa B está incorreta. 

No crime de roubo, o emprego de arma de fogo não autoriza, por si só, a imposição do 
regime inicial fechado se, primário o réu, a pena-base foi fixada no mínimo legal. 

STJ. 5ª Turma. HC 309939-SP, Rel. Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado 
do TJ-SC), julgado em 28/4/2015 (Info 562). 

A alternativa D e E estão incorretas. Na verdade, quando a pena é de reclusão, o regime inicial 
será fechado se a pena é superior a 8 anos e semiaberto se a pena foi maior que 4 e menor ou 
igual a 8 anos. 

Questão 7. Assinale a alternativa incorreta: 
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a) Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a 
reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de 
antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a 
conduta social do agente. 

b) A multirreincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, porém não 
prevalece sobre a atenuante da confissão, sendo permitida a compensação integral. 

c) A individualização da pena, na concepção jurídica contemporânea, segue o sistema da relativa 
indeterminação, segundo o qual a individualização legislativa é suplementada pela judicial. 

d) O critério trifásico, elaborado por Nelson Hungria, foi adotado pelo Código Penal, sendo 
consagrado pela jurisprudência pátria. 

e) É possível o aumento de pena-base fundado nos abalos psicológicos causados à vítima 
sobrevivente. 

Comentários 

A alternativa B está incorreta e é o gabarito. 

A multirreincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer 
sobre a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral. 

Assim, em caso de multirreincidência, prevalecerá a agravante e haverá apenas a 
compensação parcial/proporcional (mas não integral). 

STJ. 5ª Turma. HC 620640, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 02/02/2021. 

O tema da dosimetria da pena SEMPRE cai em provas! Então é muito importante treinar 
questões sobre o tema e estar atento à jurisprudência. 

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a 
reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de 
antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a 
personalidade ou a conduta social do agente. 

STJ. Plenário.REsp 1794854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 23/06/2021 
(Recurso Repetitivo – Tema 1077) (Info 702) 

De fato, assim como afirma a alternativa C, a individualização da pena, na concepção jurídica 
contemporânea, segue o sistema da relativa indeterminação, segundo o qual a individualização 
legislativa é suplementada pela judicial. 



 

 

 

 

 

181 
465 

Este critério trifásico, elaborado por Nelson Hungria, foi adotado pelo Código Penal, 
sendo consagrado pela jurisprudência pátria: STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 
1021796/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 19/03/2013. 

Ainda, importante jurisprudência do STJ sobre os abalos psicológicos da vítima sobrevivente e o 
aumento da pena-se. 

É possível o aumento de pena-base fundado nos abalos psicológicos causados à 
vítima sobrevivente. 

No caso concreto, a pena-base foi exasperada em razão do abalo psicológico causado 
à ofendida que precisou vender sua residência por valor muito inferior ao de mercado, 
pois não conseguia conviver com as lembranças que o local lhe trazia e precisou 
adquirir com urgência outro imóvel para morar. 

A presença de sequelas psicológicas decorrentes do crime tem sido considerado 
fundamento idôneo para justificar o afastamento da pena-base do piso legal, pois 
demonstra que a conduta do agente extrapolou os limites ordinários do tipo penal 
violado, merecendo, portanto, maior repreensão. 

Para tanto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados 
concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos 
elementos próprios do tipo penal. 

STJ. 5ª Turma. HC 624.350/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 
09/12/2020. 

Questão 8. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma 
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, aplica-
se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em 
qualquer caso, de um sexto a dois terços. 

b) Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos 
de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e de ordem 
subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 

c) A continuidade delitiva, em regra, não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos 
praticados em período superior a 30 (trinta) dias.  

d) A continuidade delitiva não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos ocorridos em 
comarcas distintas, ainda que limítrofes ou próximas.  
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e) A continuidade delitiva não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos cometidos 
com modos de execução diversos.  

Comentários 

A alternativa A está correta, nos termos do art. 71, caput, do CP. 

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 
mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de 
execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como 
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a 
mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.        

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com 
violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os 
antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e 
as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, 
se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 
75 deste Código.      

A alternativa B está correta. Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o 
preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de 
execução - e de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos 
(Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva). (RHC 043601/DF,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 03/06/2014,DJE 18/06/2014) 

A alternativa C está correta. A continuidade delitiva, em regra, não pode ser reconhecida 
quando se tratarem de delitos praticados em período superior a 30 (trinta) dias. (AgRg no AREsp 
468460/MG,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 
08/05/2014,DJE 28/05/2014) 

A alternativa D está incorreta e é o gabarito da questão. A continuidade delitiva pode ser 
reconhecida quando se tratarem de delitos ocorridos em comarcas limítrofes ou próximas. (HC 
206227/RS,Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado em 06/10/2011,DJE 
14/10/2011) 

A alternativa E está correta. A continuidade delitiva não pode ser reconhecida quando se 
tratarem de delitos cometidos com modos de execução diversos. (AgRg no HC 184814/SP,Rel. 
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 07/11/2013,DJE 21/11/2013) 

Questão 9. Acerca dos crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa incorreta: 

a) A pena do roubo é aumentada em 1/3 no caso de concurso de agentes. 
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b) Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço 
de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou 
desvigiada.  

c) Não há continuidade delitiva entre roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser 
considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie. 

d) O rompimento ou destruição do vidro do automóvel com a finalidade de subtrair objetos 
localizados em seu interior qualifica o furto.  

e) Todos os instrumentos utilizados como dispositivo para abrir fechadura são abrangidos pelo 
conceito de chave falsa, incluindo as mixas.  

Comentários 

A alternativa A está incorreta e é o gabarito. Cuidado, pois a causa de aumento de pena pelo 
concurso de agentes no roubo não é fixa em 1/3! Seu patamar mínimo é 1/3, mas pode ser 
aumentada até a metade. 

Art. 157, § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:   

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; 

A alternativa B está correta. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, 
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a 
posse mansa e pacífica ou desvigiada. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015 - TEMA 934/STJ) 

A alternativa C está correta. Não há continuidade delitiva entre roubo e furto, porquanto, ainda 
que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie. (AgRg no 
REsp 1525229/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 26/05/2015, DJe 
11/06/2015) 

A alternativa D está correta. O rompimento ou destruição do vidro do automóvel com a 
finalidade de subtrair objetos localizados em seu interior qualifica o furto. (HC 273228/SP, Rel. 
Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, 
julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) 

A alternativa E está correta. Todos os instrumentos utilizados como dispositivo para abrir 
fechadura são abrangidos pelo conceito de chave falsa, incluindo as mixas. (HC 200126/SP, Rel. 
Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015) 

Questão 10. Assinale a alternativa incorreta sobre a jurisprudência do STJ acerca dos crimes 
contra a Administração Pública: 
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a) A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho 
define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens.  

b) A importação não autorizada de cigarros ou de gasolina constitui crime de contrabando, 
insuscetível de aplicação do princípio da insignificância.  

c) A importação clandestina de medicamentos configura crime de contrabando, aplicando-se, 
excepcionalmente, o princípio da insignificância aos casos de importação não autorizada de 
pequena quantidade para uso próprio.  

d) Para a caracterização do delito de contrabando de máquinas programadas para exploração de 
jogos de azar, é desnecessária a demonstração de indícios da origem estrangeira das máquinas 
ou dos seus componentes eletrônicos e a entrada, ilegalmente, desses equipamentos no país.  

e) é desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário na esfera administrativa para a 
configuração dos crimes de contrabando e de descaminho.  

Comentários 

A alternativa A está correta. A competência para o processo e julgamento por crime de 
contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão 
dos bens. (Súmula n. 151/STJ) 

A alternativa B está correta. A importação não autorizada de cigarros ou de gasolina constitui 
crime de contrabando, insuscetível de aplicação do princípio da insignificância. (RHC 
071203/RS,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA ,Julgado em 
22/11/2016,DJE 02/12/2016) 

A alternativa C está correta. A importação clandestina de medicamentos configura crime de 
contrabando, aplicando-se, excepcionalmente, o princípio da insignificância aos casos de 
importação não autorizada de pequena quantidade para uso próprio. (AgRg no REsp 
1572314/RS,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 
02/02/2017,DJE 10/02/2017) 

A alternativa D está incorreta e é o nosso gabarito. Para a caracterização do delito de 
contrabando de máquinas programadas para exploração de jogos de azar, é necessária a 
demonstração de fortes indícios (e/ou provas) da origem estrangeira das máquinas ou dos seus 
componentes eletrônicos e a entrada, ilegalmente, desses equipamentos no país. (CC 
150310/SP,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, Julgado em 
08/02/2017,DJE 13/02/2017) 

A alternativa E está correta. É desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário na 
esfera administrativa para a configuração dos crimes de contrabando e de descaminho. (RHC 
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047893/SP,Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em 14/02/2017,DJE 
17/02/2017) 

Questão 11. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Para a imposição da sanção penal, a observância do devido processo penal é conditio sine qua 
non. 

b) A ação penal pode ser classificada em pública e privada. 

c) A ação penal privada se subdivide em propriamente dita e em subsidiária da pública. 

d) A ação penal pública é promovida com exclusividade pelo Ministério Público. 

e) A ação penal pública é gênero, da qual são espécies a ação penal pública incondicionada e a 
ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou à requisição do Ministro da 
Justiça. 

Comentários 

A ação penal é a faculdade ou direito de exigir do Estado a intervenção penal, com a aplicação 
do direito penal a um caso concreto. De forma que, como aponta corretamente a alternativa A, 
para a imposição da sanção penal, a observância do devido processo penal é conditio sine qua 
non, isto é, é condição necessária e inafastável. 

De fato, a alternativa B também está correta, uma vez que a ação penal pode ser classificada em 
pública e privada. Ademais, a ação penal pública pode ser classificada em incondicionada e em 
condicionada, seja à requisição do Ministro da Justiça ou à representação do ofendido, 
consequentemente a alternativa E está correta. 

De fato, a ação penal pública é promovida com exclusividade pelo Ministério Público, estando, 
portanto, a alternativa D correta. 

Por sua vez, o erro está na alternativa C, sendo nosso gabarito. Na realidade, a ação penal 
privada, se subdivide em exclusiva, personalíssima e em subsidiária da pública, deixando a 
alternativa de mencionar a ação penal privada personalíssima.  

Questão 12. Assinale a alternativa incorreta: 

a) O delito do art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 é crime formal, inclusive na modalidade 
embaraçar. 

b) Condenações transitadas em julgado e não utilizadas para reincidência somente podem ser 
consideradas como maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para desvalorar a 
personalidade ou a conduta social do agente. 
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c) A exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos 
cuja denúncia já foi oferecida. 

d) Compete ao Juízo Federal do endereço do destinatário da droga, importada via Correio, 
processar e julgar o crime de tráfico internacional. 

e) O tempo que o réu ficou submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar com 
tornozeleira pode ser descontado da pena imposta na condenação. 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta e é nosso gabarito. Na verdade, trata-se de delito material, 
segundo o STJ. Tanto no núcleo impedir como embaraçar, o crime do art. 2º, § 1º da Lei nº 
12.850/2013 é material. O verbo embaraçar atrai um resultado, ou seja, uma alteração do seu 
objeto. Na hipótese normativa, o objeto é a investigação, que pode se dar na fase de inquérito 
ou na instrução da ação penal. Assim, há embaraço à investigação se o agente conseguir 
produzir algum resultado, ainda que seja momentâneo e reversível. STJ. 5ª Turma. REsp 
1817416-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 03/08/2021 (Info 703). 

A alternativa B está correta. Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas 
para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a 
título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade 
ou a conduta social do agente. STJ. Plenário. REsp 1794854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado 
em 23/06/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1077) (Info 702) 

A alternativa C está correta. A exigência de representação da vítima no crime de estelionato não 
retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida. STJ. 3ª Seção. HC 610201/SP, Rel. Min. 
Ribeiro Dantas, julgado em 24/03/2021 (Info 691); STF. 1ª Turma. HC 187341, Rel. Min. 
Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/2020. OBS: Apesar de decisão em sentido contrário da 
2ª Turma do STF, trata-se de posição isolada na jurisprudência, de maneira que o entendimento 
jurisprudencial majoritário é no sentido que a exigência de representação da vítima em tais casos 
não retroage se a denúncia já foi oferecida. 

A alternativa D está correta.  

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL 
DE DROGAS VIA CORREIO. IMPORTAÇÃO. APREENSÃO DA DROGA EM CENTRO 
INTERNACIONAL DOS CORREIOS DISTANTE DO LOCAL DE DESTINO. FACILIDADE 
PARA COLHEITA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA NO ENDEREÇO DO 
DESTINATÁRIO DA DROGA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 528 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 
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. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente 
instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso 
I, alínea "d", da Constituição Federal CF. 

2. No caso dos autos, a Polícia Federal em Sinop/MT instaurou inquérito policial para 
apurar a suposta prática de crime de tráfico internacional de drogas, tipificado no art. 
33 c.c. os arts. 40, inciso I, e 70, todos da Lei nº. 11.343/2006, uma vez que, nos dias 
23/12/2016, 5/4/2017 e 11/5/2017, no Centro Internacional dos Correios em 
Pinhais/PR, foram apreendidos objetos postais que continham, respectivamente, 
148,47, 30 e 75 g de ecstasy. Apurou-se no procedimento investigatório tratar-se de 
importação de droga, visto que os objetos postais foram remetidos da Holanda e 
tinham como destinatários pessoas residentes no município de Sinop/MT, de acordo 
com o recibo dos Correios. 

3. O núcleo da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de redimensionar o 
alcance da Súmula n. 528/STJ, a qual cuida de tráfico de drogas praticado via postal, 
nos mesmos moldes em que a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, no 
precedente do CC 172.392/SP, de minha relatoria, DJe 29/6/2020, flexibilizou a 
incidência da Súmula n. 151/STJ, no caso de contrabando e descaminho, quando a 
mercadoria apreendida estiver em trânsito e conhece-se o endereço da empresa 
importadora destinatária da mercadoria. 

4. Conforme Súmula n. 528/STJ, "Compete ao Juiz Federal do local da apreensão da 
droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico 
internacional". Feita a necessária digressão sobre os julgados inspiradores da Súmula 
n. 528/STJ, constata-se que o ilustre Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no 
julgamento do CC 134.421/TJ (DJe 4/12/2014), propôs a revisão do seu 
posicionamento para, exclusivamente no caso de importação de droga via correio (ou 
seja, quando conhecido o destinatário), reconhecer como competente o Juízo do local 
de destino da droga. Malgrado tenha vencido a tese pela competência do local da 
apreensão da droga, em nome da segurança jurídica, a dinâmica do tempo continua 
revelando as dificuldades investigativas no caso de importação via correios, quando a 
droga é apreendida em local distante do destino conhecido. 

5. "Em situações excepcionais, a jurisprudência desta Corte tem admitido a fixação da 
competência para o julgamento do delito no local onde tiveram início os atos 
executórios, em nome da facilidade para a coleta de provas e para a instrução do 
processo, tendo em conta os princípios que atendem à finalidade maior do processo 
que é a busca da verdade real" (CC 151.836/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 26/6/2017). 
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Ademais, uma vez abraçada a tese de que a consumação da importação da droga 
ocorre no momento da entabulação do negócio jurídico, o local de apreensão da 
mercadoria em trânsito não se confunde com o local da consumação do delito, o qual 
já se encontrava perfeito e acabado desde a negociação. 

6. Prestação jurisdicional efetiva depende de investigação policial eficiente. Caso 
inicialmente o local da apreensão da droga possa apresentar-se como facilitador da 
colheita de provas no tocante à materialidade delitiva, em um segundo momento, a 
distância do local de destino da droga dificulta sobremaneira as investigações da 
autoria delitiva, sendo inegável que os autores do crime possuam alguma ligação com o 
endereço aposto na correspondência. 

7. A fixação da competência no local de destino da droga, quando houver postagem do 
exterior para o Brasil com o conhecimento do endereço designado para a entrega, 
proporcionará eficiência da colheita de provas relativamente à autoria e, 
consequentemente, também viabilizará o exercício da defesa de forma mais ampla. Em 
suma, deve ser estabelecida a competência no Juízo do local de destino do 
entorpecente, mediante flexibilização da Súmula n. 528/STJ, em favor da facilitação da 
fase investigativa, da busca da verdade e da duração razoável do processo. 

8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 2ª Vara Cível e 
Criminal de Sinop - SJ/MT, o suscitado. 

(CC 177.882/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
26/05/2021, DJe 08/06/2021) 

A alternativa E está correta. É possível considerar o tempo submetido à medida cautelar de 
recolhimento noturno, aos finais de semana e dias não úteis, supervisionados por monitoramento 
eletrônico, com o tempo de pena efetivamente cumprido, para detração da pena. STJ. 3ª Seção. 
HC 455097/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 14/04/2021 (Info 693). 

Questão 13. Assinale a alternativa incorreta: 

a) A conduta de ingressar em estabelecimento prisional com chip de celular não se subsome ao 
tipo penal previsto no art. 349-A do Código Penal. 

b) A posse de chip de telefone celular pelo preso, dentro de estabelecimento prisional, 
configura falta disciplinar de natureza grave, ainda que ele não esteja portando o aparelho. 

c) O delito previsto no art. 218-B, § 2°, inciso I, do Código Penal, na situação de exploração 
sexual, exige a figura do terceiro intermediador. 
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d) É incabível salvo-conduto para o cultivo da Cannabis visando a extração do óleo medicinal, 
ainda que na quantidade necessária para o controle da epilepsia, posto que a autorização fica a 
cargo da análise do caso concreto pela ANVISA. 

e) A retratação da calúnia, feita antes da sentença, acarreta a extinção da punibilidade do agente 
independente de aceitação do ofendido. 

Comentários 

As alternativas A e B estão corretas. A conduta de ingressar em estabelecimento prisional com 
chip de celular não se subsome ao tipo penal previsto no art. 349-A do Código Penal. STJ. 5ª 
Turma. HC 619776/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/04/2021 (Info 693). 

Por outro lado, a posse de chip de telefone celular pelo preso, dentro de estabelecimento 
prisional, configura falta disciplinar de natureza grave, ainda que ele não esteja portando o 
aparelho (STJ. 5ª Turma. HC 260122-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/3/2013). 

Cuidado para não confundir esses julgados, coruja!!! De fato, são bastante contraditórios, mas 
ambos caem em prova. Atenção! 

A alternativa C está incorreta. Na verdade, o delito previsto no art. 218-B, § 2°, inciso I, do 
Código Penal, na situação de exploração sexual, não exige a figura do terceiro intermediador. O 
crime do art. 218-B do CP não pressupõe a existência de terceira pessoa, bastando que o 
agente, por meio de pagamento, convença a vítima, maior de 14 e menor de 18 anos, a praticar 
com ele conjunção carnal ou outro ato libidinoso, de modo a satisfazer a sua própria lascívia. 
STJ. 3ª Seção. EREsp 1530637/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/03/2021 (Info 690). 

A alternativa D está correta. É incabível salvo-conduto para o cultivo da cannabis visando a 
extração do óleo medicinal, ainda que na quantidade necessária para o controle da epilepsia, 
posto que a autorização fica a cargo da análise do caso concreto pela ANVISA. STJ. 5ª Turma. 
RHC 123402-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 23/03/2021 (Info 690). 

A alternativa E está correta. A retratação da calúnia, feita antes da sentença, acarreta a extinção 
da punibilidade do agente independente de aceitação do ofendido. Nesse sentido, a retratação 
não é ato bilateral, de modo que não pressupõe aceitação da parte ofendida para surtir seus 
efeitos na seara penal. 

Quando a lei quer condicionar o ato extintivo da punibilidade à aceitação da outra parte, ela o 
faz de forma expressa, como no caso do perdão ofertado pelo querelante depois de instaurada 
a ação privada. 
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O art. 143 do CP exige apenas que a retratação seja cabal, independendo da aceitação do 
ofendido. STJ. Corte Especial. APn 912/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 03/03/2021 (Info 
687). 

Questão 14. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. As imunidades absolutas ou escusas absolutórias são hipóteses de exclusão da punibilidade em razão 

da relação existente entre o sujeito ativo e o passivo do delito. 

II. Existe previsão de escusas absolutórias para delitos patrimoniais, cometidos sem violência, 

envolvendo membros da mesma família. 

III. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes contra o patrimônio, sem violência, em 

prejuízo de ascendente ou descendente, desde que o parentesco seja legítimo, seja civil ou natural. 

a) Apenas I está correto. 

b) Apenas I e III estão corretos.  

c) Apenas II está correto.  

d) Apenas I e II estão corretos. 

e) Todos estão corretos. 

Comentários 

A alternativa D está correta e é o gabarito. 

As imunidades absolutas ou escusas absolutórias são hipóteses de exclusão da punibilidade em 
razão da relação existente entre o sujeito ativo e o passivo do delito. O Estado fica impedido de 
exercer seu direito de punir em determinadas hipóteses, mesmo que tenha havido crime, por 
opção legislativa de política criminal. 

Quando determinados delitos são cometidos no seio familiar, não há interesse social na 
repressão penal. Isto porque se entende que referida responsabilização seria mais gravosa, 
interferindo nas relações familiares de forma gravosa.  

Existe previsão de escusas absolutórias para delitos patrimoniais, cometidos sem violência, 
envolvendo membros da mesma família. As hipóteses estão elencadas no artigo 181 do Código 
Penal: 

Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, 
em prejuízo: 

I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal; 
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II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil 
ou natural. 

O artigo faz referência ao Título II, denominado “Dos Crimes Contra o Patrimônio”. Sua 
incidência é limitada pelo artigo 183 do Código Penal, que exclui de sua incidência 
determinadas hipóteses: 

Art. 183 - Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores: 

I - se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de 
grave ameaça ou violência à pessoa; 

II - ao estranho que participa do crime. 

III – se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos. 

Nesse sentido, o item III está incorreto pois é isento de pena quem comete qualquer dos crimes 
contra o patrimônio, sem violência, em prejuízo de ascendente ou descendente, seja o 
parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. 

Direito Processual Penal 

Questão 15. Em relação as nulidades do processo penal, assinale a alternativa verdadeira: 

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

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

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

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

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

Comentários 

a. Falsa. Nessas hipóteses, a prova deverá ser considerada ilícita. 

b. Falsa. A busca em veículo automotor é equiparada a busca pessoal. 
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c. Falsa. Os tribunais superiores têm admitido o encontro fortuito de provas (crime achado) no 
direito processual penal. 

d. Falsa. Ainda que seja advogado, o corréu não poderá assistir o interrogatório do corréu. 

e. VERDADEIRA. 

(HC 198.668/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 
18/09/2012) 

Questão 16. A respeito da competência no processo penal, assinale a alternativa certa. 

a) A competência será fixada pela regra da conexão quando duas ou mais pessoas forem 
acusadas pela mesma infração. 

b) A competência em razão da matéria da jurisdição comum estadual é residual. 

c) Nos casos de ação penal de iniciativa privada o querelante poderá preferir o foro de domicílio 
do réu, desde que não seja conhecido o lugar da infração. 

d) Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência será fixada por prevenção. 

e) A conexão e a continência importarão na unidade de processo e julgado, inclusive em caso de 
concurso entre a jurisdição comum e a militar. 

Comentários 

a. Errado. Quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração a competência 
será fixada pela continência. 

Art. 77. A competência será determinada pela continência quando: 

I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração; 

b. Certo. A competência em razão da matéria da jurisdição comum estadual é residual em 
relação à JF e às jurisdições especiais (militar, eleitoral...). 

c. Errado. A alternativa está incorreta pelo trecho “desde que não seja conhecido o lugar da 
infração”. De acordo com o art. 73 do CPP: 

Art. 73. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de 
domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. 

d. Errado. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência será fixada pelo domicílio ou 
residência do réu. 
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Art. 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo 
domicílio ou residência do réu. 

e. Errado. Deverá haver cisão de processos: 

Art. 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, 
salvo: I - no concurso entre a jurisdição comum e a militar; 

Questão 17. Sobre provas no processo penal, assinale a alternativa verdadeira: 

a) No Brasil, quanto a valoração das provas, vigora como regra o sistema legal de provas, no 
qual o valor de cada prova é predefinido. 

b) Do direito brasileiro vigora, como regra, o sistema da convicção íntima do juiz. 

c) De acordo com a doutrina majoritária, o Brasil adotou, como regra, o sistema do livre 
convencimento motivado. 

d) No processo penal, o ônus da prova é sempre do Ministério Público. 

e) O Brasil não adota a teoria da fonte independente como exceção a inadmissibilidade das 
provas ilícitas por derivação. 

Comentários  

a. Falsa. O sistema legal de provas, também conhecido como o sistema da prova tarifada não é 
adotada pelo direito brasileiro. 

Alguns autores afirmam que o art. 158 e 232, p. único, do CPP são exceções em que se adota o 
sistema legal de provas. 

b. Falsa. O sistema da convicção íntima é aplicado no Código de Processo Penal tal somente em 
relação ao Tribunal do Júri, quanto ao voto dos jurados, que possuem liberdade de acordo com 
sua íntima convicção para votar, sendo desnecessária fundamentação. 

c. Verdadeira. De acordo com o art. 155 do CPP, é possível afirmar que o Brasil adotou, como 
regra o sistema do livre convencimento motivado. 

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos 
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não 
repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 
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d. Falsa. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de acordo com o Código de Processo 
Penal. Em que pese a maioria das alegações serem realizadas pela acusação, em alguns casos a 
alegação é realizada pela própria defesa. 

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao 
juiz de ofício: (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 

e. Falsa. O Brasil adota a teoria da fonte independente no art. 157 do CPP: 

Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas 
ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 

§ 1o  São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não 
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas 
puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. (Incluído pela Lei nº 
11.690, de 2008) 

§ 2o  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. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

Questão 18. Assinale a alternativa que impede a propositura de ação civil: 

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

b) O arquivamento do inquérito policial. 

c) A decisão que julgar extinta a punibilidade 

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

e) Estar provada a inexistência do fato. 

Comentários 

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

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

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

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



 

 

 

 

 

195 
465 

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade; 

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

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

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

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

d. Falsa. A sentença absolutória que decide pela inexistência de crime não impede a propositura 
de ação civil. 

e. VERDADEIRA. Provada a inexistência do fato, a matéria não poderá ser discutida no juízo 
cível. 

Questão 19. Assinale a alternativa verdadeira: 

a) Em caso de mutatio libelli, não ocorrerá novo interrogatório do réu. 

b) O STJ tem inadmitido a antecipação da prova testemunhal de policiais em razão do 
esquecimento dos fatos pelo decurso do tempo. 

c) Em nenhuma hipótese poderá o réu ser retirado da audiência durante a inquirição de 
testemunha ou do ofendido. 

d) É cabível a produção antecipada de prova testemunhal quando se tratar de policial e existir 
risco de esquecimento dos fatos. 

e) É inadmissível alegação de velhice ou grave enfermidade para não comparecer ao 
depoimento. 

Comentários 

a. Falsa. Em caso de mutatio libelli, emverá novo interrogatório do acusado: 

Art. 384.  Emcerrada a instrução probatória, se emtender cabível nova definição 
jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou 
circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá 
aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver 
sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o 
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aditamento, quando feito oralmente.           (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 
2008). 

§ 1o  Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 
28 deste Código.           (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 

§ 2o  Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido o 
aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para 
continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do 
acusado, realização de debates e julgamento.           (Incluído pela Lei nº 11.719, de 
2008). 

b. Falsa. A Súmula 455 do STJ tem sido mitigada e este tribunal tem admitido a colheita de 
prova testemunhal de policiais antecipadamente com o fim de se evitar o esquecimento dos 
fatos. 

c. Falsa. O Art. 217 do CPP prevê hipótese (excepcional) em que o réu poderá ser retirado de 
audiência: 

Art. 217.  Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, 
ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a 
verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na 
impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na 
inquirição, com a presença do seu defensor.           (Redação dada pela Lei nº 11.690, 
de 2008) 

d. VERDADEIRO. É cabível a antecipação de prova testemunhal de depoimento de policiais. 

e. Falsa. São condições que permitem a oitiva dessas pessoas no local onde estiverem, conforme 
art. 220 do CPP: 

Art. 220.  As pessoas impossibilitadas, por enfermidade ou por velhice, de comparecer 
para depor, serão inquiridas onde estiverem. 

Questão 20. A respeito do exame de corpo de delito, assinale a alternativa verdadeira: 

a) Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou 
indireto, salvo se houver confissão do acusado. 

b) A realização do exame de corpo de delito deverá ser feita conforme ordem cronológica de 
demanda, não podendo haver prioridade em razão dos crimes investigados. 

c) A cadeia de custódia é uma orientação técnica e científica aos profissionais da perícia, a sua 
inobservância não gera qualquer tipo de nulidade. 
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d) Em razão da autonomia do perito oficial, as partes não podem requerer a sua oitiva. 

e) Na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de 
diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem 
habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. 

Comentários 

a. Falsa. A questão está falsa por conta do trecho “salvo se houver confissão do acusado”. A 
confissão do acusado não supre a realização do exame de corpo de delito quando o crime 
deixar vestígios. 

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

b. Falsa. O Código de Processo Penal foi alterado para inserir circunstâncias que priorizam a 
realização do exame de corpo de delito. 

Art. 158, Parágrafo único do CPP. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo 
de delito quando se tratar de crime que envolva: (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 
2018) 

I - violência doméstica e familiar contra mulher; (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 
2018) 

II - violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. (Incluído 
dada pela Lei nº 13.721, de 2018) 

c. Falsa. A inobservância da cadeia de custódia pode gerar nulidades ao inquérito e também a 
eventual ação penal. A lei nº 13.964/19 inseriu diversos dispositivos no CPP a respeito da cadeia 
de custódia. 

d. Falsa. Os peritos podem ser ouvidos para prestar esclarecimentos sobre a perícia. 

Art. 159, § 5º, do CPP: Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, 
quanto à perícia: (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a 
quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem 
esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 
podendo apresentar as respostas em laudo complementar; (Incluído pela Lei nº 
11.690, de 2008) 
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e. VERDADEIRA. Na falta de perito oficial a perícia poderá ser realizada por 2 peritos não 
oficiais: 

Art. 159, § 1º, do CPP: Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) 
pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área 
específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do 
exame. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 

Questão 21. A respeito da prova no processo penal, assinale a alternativa verdadeira: 

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

b) A acareação só será admitida entre acusados. 

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

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

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

Comentários 

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

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

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

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

Art. 222-A. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a 
sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio. (Incluído 
pela Lei nº 11.900, de 2009) 
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d. Falsa. A ideia de que a confissão é a “rainha das provas” é adotada no sistema inquisitorial. A 
CF/88 adotou o sistema acusatório, a apreciação da prova deve levar em consideração o 
contexto fático e não há maior ou menor peso estabelecido previamente de um tipo de prova 
em relação a outro. 

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

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

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

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

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

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

IV - responder à gravíssima questão de ordem pública.  (Incluído pela Lei nº 11.900, de 
2009) 

Questão 22. A respeito da ação penal, assinale a alternativa verdadeira: 

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

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

c) Na ação penal privada vigora o princípio da divisibilidade da ação penal. 
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d) O vício na representação processual do querelante é sanável, ainda que expirado o prazo 
decadencial. 

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

Comentários 

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

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

c. Falsa. Pelo contrário, na ação penal privada é aplicada o princípio da indivisibilidade. 

d. Falsa. A primeira parte da assertiva está correta, o vício na representação processual do 
querelante é sanável. Entretanto, a alternativa é falsa por informar que o vício será sanável ainda 
que esgotado o prazo decadencial. 

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

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

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

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 

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

Questão 23. Assinale a alternativa verdadeira: 

a) Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, a autoridade policial, o juiz, ou 
o membro do Ministério Público poderão determinar que se faça o exame de insanidade mental 
do acusado. 
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b) Se verificado que a doença mental sobreveio à infração penal o processo retomará seu curso 
normal. 

c) O prazo para realização do exame de insanidade mental será de 30 dias, de acordo com o 
Código de Processo Penal. 

d) A defesa não é parte legítima para requerer o exame de insanidade mental do acusado. 

e) Após a retomada do curso do processo, é facultado a defesa reinquirir testemunhas que 
houverem prestado depoimento sem a presença do acusado. 

Comentários 

a. Falsa. O exame de insanidade mental não pode ser realizado diretamente pela autoridade 
policial nem pelo Ministério Público: 

Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz 
ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, 
do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a 
exame médico-legal. 

§ 1o O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante 
representação da autoridade policial ao juiz competente. 

b. Falsa. Nesses casos, de acordo com o CPP, o processo continuará suspenso. 

Art. 152. Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração o processo 
continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o § 2o do art. 149. 

c. Falsa. O prazo para a realização do exame será de 45 dias: 

Art. 150. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em 
manicômio judiciário, onde houver, ou, se estiver solto, e o requererem os peritos, em 
estabelecimento adequado que o juiz designar. 

§ 1o O exame não durará mais de quarenta e cinco dias, salvo se os peritos 
demonstrarem a necessidade de maior prazo. 

d. Falsa. A defesa é parte legítima para requerer ao juiz que se realize o exame de insanidade 
mental: 

Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz 
ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, 
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do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a 
exame médico-legal. 

e. VERDADEIRA. Trata-se de previsão contida no Art. 152, do CPP: 

Art. 152.  Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração o processo 
continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o § 2o do art. 149. 

(...) 

§ 2o  O processo retomará o seu curso, desde que se restabeleça o acusado, ficando-
lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado 
depoimento sem a sua presença. 

Questão 24. A respeito da ação penal, assinale a afirmativa verdadeira: 

a) A denúncia contra Prefeito municipal em crimes da lei de licitações prescinde da indicação de 
sua participação ou conhecimento dos fatos. 

b) Em caso de rejeição de queixa-crime por ausência de justa causa, é possível condenar o 
querelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 

c) Em caso de queixa-crime oferecida pelo cometimento de crimes contra a honra é 
desnecessário demonstrar o elemento subjetivo do agente. 

d) Conselho indigenista possui legitimidade ativa para ingressar com queixa-crime subsidiária 
por delitos praticados contra os índios. 

e) É incabível o oferecimento de denúncia com base em provas colhidas exclusivamente em 
inquérito civil. 

Comentários 

a. Falsa. A denúncia deve indicar, em respeito ao princípio da responsabilidade subjetiva, a 
participação ou conhecimento do Prefeito nas condutas delitivas. 

b. VERDADEIRA. Conforme informativo 586 do STJ, é possível a condenação do querelante ao 
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 

Confira também: 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. CALÚNIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME MANTIDA. 1) OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2) 
VIOLAÇÃO AO ART. 138 DO CÓDIGO PENAL - CP. INOCORRÊNCIA. FATO 
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DEFINIDO COMO CRIME IMPUTADO DE FORMA GENÉRICA. 3) VIOLAÇÃO AO 
ART. 

804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO DE 
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 4) AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao 
princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida 
em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de 
Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso que impugnava julgado contrário à 
jurisprudência desta Corte. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental 
supre eventual vício da decisão agravada. 

2. A imputação genérica de fatos delitivos a outrem não configura o crime de calúnia. 
Precedentes. 

3. "Consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio geral da sucumbência 
é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada. 
Precedentes. Julgada improcedente a queixa-crime, é cabível a condenação do 
querelante ao pagamento dos honorários do advogado do querelado, aplicando-se o 
princípio geral da sucumbência." (EDcl no AgRg na PET na APn 735/DF, Rel. Ministro 
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe 18/12/2015 ). 

4. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no AREsp 992.183/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 
julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018) 

c. Falsa. É necessário demonstrar o elemento subjetivo do querelado. (Inq 3862 ED, Relator(a): 
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014) 

d. Falsa. O Conselho indigenista não possui legitimidade ativa em matéria penal. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 
INQUÉRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ILEGITIMIDADE ATIVA 1. Os conselhos 
indigenistas não possem legitimidade ativa em matéria penal. Deve, portanto, ser 
rejeitada a queixa-crime porque não cabe a ação penal privada proposta, que é 
subsidiária da pública, para imputar a prática dos crimes de racismo e incitação à 
violência e ódio contra os povos indígenas. 2. Embargos de declaração recebidos 
como agravo regimental, a que se nega provimento. 
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(Inq 3862 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 
18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-
2014) 

e. Falsa. Não há impedimento no oferecimento de denúncia com base em provas colhidas em 
inquérito civil (informativo 714 do STF). 

Questão 25. A respeito das provas ilícitas no processo penal, assinale a alternativa FALSA. 

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

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

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

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

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

Comentários 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d. Verdadeira. Os vícios do inquérito policial, via de regra, não contaminam a ação penal. O 
desrespeito ao procedimento previsto no art. 226 do CPP não geram nulidade absoluta do feito 
nem contaminam a ação penal decorrente. 
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Eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal. O reconhecimento 
fotográfico, procedido na erroe inquisitorial, em desconformidade com o art. 226, I, 
do CPP, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na erroe 
judicial, sob o crivo do contraditório. Inaplicabilidade da teoria da árvore dos frutos 
errovenenados (fruits of the poisonous erroe). Errotença condenatória erroasada em 
provas autônomas produzidas em juízo. 

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

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

e. Verdadeira. 

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

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

Questão 26. O habeas corpus coletivo poderá ser concedido a 

a) apenas mães de crianças, puérperas e mães de deficientes. 

b) pais e mães de crianças, desde que seja a única pessoa responsável pela criança. 

c) qualquer pessoa que tenha algum dependente menor de idade. 

d) aos presos de menor potencial ofensivo que sejam pais ou mães de menor de 16 anos. 

Comentários 

A alternativa a está incorreta.  

As mães de crianças, puérperas e mães de deficientes são apenas parte das pessoas 
beneficiárias de HC coletivo, sendo até 2020 as únicas que o STF havia concedido. (HC 143641) 

A alternativa b está correta.  

Com o julgamento do HC 165704, além das mães, os pais (homens) que sejam os únicos 
responsáveis por menores de 12 anos, pessoa com deficiência, ou que seja imprescindível aos 
cuidados de criança de até 6 anos, também podem se beneficiar da substituição da reclusão em 
instituição prisional pela prisão domiciliar por meio de HC Coletivo. 

 A alternativa c está incorreta.  

Mesma fundamentação das alternativas a e b. 



 

 

 

 

 

207 
465 

A alternativa d está incorreta.  

Mesma fundamentação das alternativas a e b. 

Resposta: alternativa b 

Questão 27. O Habeas Corpus coletivo 

I- Poderá ser impetrado pelo Ministério Público. 

II- Não encontra previsão legal. 

III- Não será concedido àquele que tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça. 

É verdadeiro aquilo que se afirma nos itens 

a) I e II 

b) I e III 

c) II e III 

d) I, II e III 

Comentários 

O item I está correto.  

Ante a inexistência de regramento legal específico, o STF entendeu por bem da aplicação, por 
analogia, do art. 12 da Lei nº 13.300/2016, que trata sobre os legitimados para propor mandado 
de injunção coletivo, dentre eles o Ministério Público. 

O item II está correto.  

Ainda que não haja previsão expressa no ordenamento jurídico sobre o tema, existem dois 
dispositivos normativos que revelam (de maneira oblíqua) a possibilidade de se impetrar habeas 
corpus coletivo, são os arts. 580 e 654 do CPP.   

O item III está correto.  

Dentre as exceções às regras de concessão do benefício do HC coletivo, destacam-se a pessoa 
tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça e a pessoa que tiver praticado crime 
contra seus descendentes. 

Resposta: alternativa d 
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Questão 28. Márcio é preso em flagrante por porte irregular de arma de fogo e levado à 
delegacia de polícia, onde será lavrado auto que dará início ao inquérito policial relativo à prática 
do fato delituoso. 

Considerando as classificações acerca da cognição da notitia criminis, trata-se de: 

a) Cognição direta. 

b) Cognição indireta. 

c) Cognição coercitiva. 

d) Cognição imediata. 

Comentários 

A alternativa a está incorreta. 

A cognição direta se dá quando a própria autoridade policial, no exercício do seu ofício, por suas 
atividades rotineiras, toma conhecimento, por qualquer meio, da infração penal. 

A alternativa b está incorreta. 

A cognição indireta é caracterizada pela ocorrência de um ato jurídico com que alguém dá 
conhecimento de suposto crime a uma autoridade ou a um dos órgãos de persecução penal. 

A alternativa c está correta. 

A cognição coercitiva ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso 
com a apresentação do agente preso em flagrante e deverá lavrar o auto que dará início ao 
inquérito policial. 

A alternativa d está incorreta. 

Cognição imediata é sinônimo de cognição direta. 

Resposta: alternativa c 

Legislação Especial  

Questão 29. Quanto aos crimes de resultantes de preconceito de raça ou de cor previstos na Lei 
n 7.716/89, julgue as assertivas a seguir: 

I. Constitui efeito automático da condenação a destruição do material apreendido no delito 
cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza.  
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II. Constitui crime punido com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa veicular distintivo que utilize 
a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.  

III. Ficará sujeito à pena de reclusão quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento 
de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas 
atividades não justifiquem essas exigências.  

Estão corretas as assertivas: 

a) I, apenas 

b) II, apenas 

c) III, apenas 

d) I e II, apenas 

e) II e III, apenas 

Comentários 

A alternativa D está correta. A asserção I está correta. Nos termos do art. 20, §4 da Lei n 
7.716/89, na hipótese do §2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da 
decisão, a destruição do material apreendido. O §2º trata dos crimes previstos no caput e que 
são cometidos por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer 
natureza. 

A asserção II está correta. De acordo com o art. 20, §1 da Lei n 7.716/89, constitui crime 
punido com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa fabricar, comercializar, distribuir ou veicular 
símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou 
gamada, para fins de divulgação do nazismo. 

A asserção III está incorreta. De acordo com o art. 4, §2 da Lei n 7.716/89, §2 ficará sujeito às 
penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da 
igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, 
exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não 
justifiquem essas exigências.  

Questão 30. No que se refere às disposições da Lei n 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), 
assinale a alternativa INCORRETA:    

a) Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada. 

b) As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas 
pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a 
terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. 
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c) As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo 
mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido 
decididas no juízo criminal. 

d) É punido com pena de detenção de 1 a 4 anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à 
violência, constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de 
sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade 
pública; 

e) Constitui efeito automático da condenação a perda do cargo, do mandato ou da função 
pública.  

Comentários 

A alternativa E está correta. A teor do art. 4º, inc. III da Lei n 13.869/2019, são efeitos da 
condenação: III - a perda do cargo, do mandato ou da função pública. O parágrafo único deste 
artigo estabelece que os efeitos previstos nos incisos II e III do caput deste artigo são 
condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são 
automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. 

Questão 31. Julgue as alternativas a seguir, marcando a INCORRETA, de acordo com a legislação 
penal especial: 

a) Nos termos da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), comente crime de omissão de 
cautela aquele que deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 
(dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que 
esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade.  

b) Nos termos da Lei n. 11.101/05 (Lei de falências), a sentença que decreta a falência, concede 
a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial é condição objetiva de 
punibilidade das infrações penais descritas na referida Lei. 

c) Nos termos da Lei n. 1.521/51 (Lei de crimes contra a economia popular), a usura pecuniária 
não configura crime, mas sim mera infração administrativa.  

d) Nos termos da Lei n. 7.716/1989 (Lei dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de 
cor), constitui efeito não automático da condenação a perda do cargo ou função pública, para o 
servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não 
superior a três meses. 

e) Nos termos da Lei 10.741/03 (Estatuto do idoso), aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena 
máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto 
na Lei dos Juizados Especiais Criminais, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do 
CP e do CPP. 

Comentários 
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A alternativa A não pode ser o gabarito da questão, pois está correta, ao se referir ao crime de 
omissão de cautela, previsto no art. 13 do Estatuto do Desarmamento: “Art. 13. Deixar de 
observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa 
portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que 
seja de sua propriedade: Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.”.  

A alternativa B não pode ser o gabarito da questão, pois está de acordo com a condição de 
punibilidade indicada no art. 180 da Lei de falências para os crimes falimentares: “Art. 180. A 
sentença que decreta a falência, concede a recuperação judicial ou concede a recuperação 
extrajudicial de que trata o art. 163 desta Lei é condição objetiva de punibilidade das infrações 
penais descritas nesta Lei.”. 

A alternativa C é o gabarito da questão, tendo em vista que a usura pecuniária é crime, nos 
termos previstos no art. 4º da Lei dos crimes contra a economia popular: “Art. 4º. Constitui crime 
da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando: a) cobrar juros, comissões 
ou descontos percentuais, sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei; cobrar 
ágio superior à taxa oficial de câmbio, sobre quantia permutada por moeda estrangeira; ou, 
ainda, emprestar sob penhor que seja privativo de instituição oficial de crédito; b) obter, ou 
estipular, em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou 
leviandade de outra parte, lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da 
prestação feita ou prometida. Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, de 
cinco mil a vinte mil cruzeiros.”. 

A alternativa D não pode ser o gabarito da questão pois está correta, na medida em que, de 
fato, os mencionados efeitos da condenação não são automáticos, conforme previsto no art. 16 
c/c art. 18 da Lei do racismo: “Art. 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou 
função pública, para o servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento 
particular por prazo não superior a três meses.; Art. 18. Os efeitos de que tratam os arts. 16 e 17 
desta Lei não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.”. 

A alternativa E não pode ser o gabarito da questão, pois está correta, ao reproduzir o art. 94 do 
Estatuto do Idoso: “Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de 
liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei no 9.099, de 
26 de setembro de 1995, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e 
do Código de Processo Penal.”.   

Gabarito: letra C. 

Questão 32. Considerando o entendimento dos tribunais superiores acerca da Lei Federal n. 
11.343/2006 (Lei de Drogas), marque a alternativa INCORRETA:  
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a) Embora o STF considere como crime o porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n. 
11.343/2006), o STJ possui entendimento de que a condenação definitiva pelo porte de 
entorpecentes para consumo pessoa não é apta a configurar reincidência.  

b) Em caso de porte de drogas para consumo pessoal, o STF reconhece a constitucionalidade 
das previsões contidas nos §§ 2º e 3º do art. 48 da Lei n. 11.343/2006, segundo as quais o autor 
do fato deve ser imediatamente encaminhado à autoridade judicial, a qual lavrará o termo 
circunstanciado e requisitará os exames e periciais necessários.  

c) O STJ possui entendimento no sentido de que a incidência da atenuante da confissão 
espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige reconhecimento da traficância 
pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 

d) Entende o STJ que é cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o 
resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o 
advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.  

e) As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida podem ser levadas em 
consideração em mais de uma das fases do cálculo da pena.   

Comentários 

A alternativa A não pode ser considerada o gabarito da questão, uma vez que de fato o STF 
reconhece que a conduta de quem porta droga para consumo (art. 28 da Lei n. 11.343/06) 
possui natureza jurídica de crime (STF. RE n.430.105/RJ). Todavia, não obstante o entendimento 
da Suprema Corte, a Quinta e Sexta Turmas do STJ, que compõem a Seção de Direito Penal e 
Processual Penal, compartilham o entendido de que o porte de droga para consumo próprio não 
configura reincidência (STJ. Quinta Turma. HC 453.437-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, j. 4/10/2018; Sexta Turma 1.672.654/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 
21/8/2018). O principal argumento utilizado pela Corte Cidadã para afastar a reincidência no 
caso do porte de drogas para consumo pessoal é o fato de que nem mesmo a contravenção 
penal, cuja pena cominada é de prisão simples (espécie de pena privativa de liberdade), pode 
gerar reincidência, então com mais razão é preciso reconhecer que o crime do art. 28 da Lei de 
Drogas não configura reincidência, na medida em que comina penas não privativas de liberdade, 
tais como advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa. Por fim, 
destaque-se que esse entendimento foi cobrado na prova objetiva do concurso para defensor 
público do Estado do Amapá, aplicada pela FCC em 2018.  

A alternativa B não pode ser o gabarito da questão, pois está de acordo com o entendimento 
fixado pelo STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em que a Suprema 
Corte reconheceu a constitucionalidade dos §§ 2º e 3º da Lei de Drogas, nos termos da ementa 
a seguir: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 3º DO ART. 48 DA LEI N. 
11.343/2006. PROCESSAMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. 
ATRIBUIÇÃO À AUTORIDADE JUDICIAL DE LAVRATURA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO E 
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REQUISIÇÃO DOS EXAMES E PERÍCIAS NECESSÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE ATO DE INVESTIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO 
DE POLÍCIA JUDICIÁRIA AO PODER JUDICIÁRIO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.” 
(ADI 3807, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/6/2020). 

A alternativa C não pode ser o gabarito da questão, haja vista que reproduz a súmula n. 630 do 
STJ, segundo o qual “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico 
ilícito de entorpecentes exige reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera 
admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 

A alternativa D não pode ser o gabarito da questão, porque se trata de reprodução literal da 
súmula n. 501 do STJ: “É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o 
resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o 
advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.”. 

A alternativa E é o gabarito da questão, pois está em desacordo com o entendimento fixado 
pelo STF em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 712): “As 
circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em 
consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.”.   

Gabarito: letra E. 

Questão 33. Considerando a Lei Federal n. 10.216/2001 (Lei Antimanicomial) que dispõe sobre a 
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, marque a alternativa 
CORRETA.    

a) A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, deve assinar, no 
momento da admissão, uma declaração de que optou por esse regime de tratamento, sendo 
que o término da internação voluntária dar-se-á apenas por solicitação do médico assistente ou 
por pessoa da família do internado.   

b) A pessoa portadora de transtorno mental tem direito de ser tratada com humanidade e 
respeito, no interesse de beneficiar sua saúde e resguardar a incolumidade das demais pessoas. 

c) Excepcionalmente, admite-se a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em 
instituições com características asilares. 

d) A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser 
comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual 
tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta. 

e) A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente 
registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o domicílio da 
pessoa portadora de transtornos mentais. 
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Comentários 

A alternativa A está incorreta, visto que é possível o término da internação voluntária por 
solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente, conforme previsto no 
art. 7º da Lei Antimanicomial: “Art. 7º A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou 
que a consente, deve assinar, no momento da admissão, uma declaração de que optou por esse 
regime de tratamento. Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por 
solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente.”.   

A alternativa B está incorreta, pois a pessoa com transtorno mental tem direito de ser tratada 
com humanidade e respeito no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, e não de resguardar 
a incolumidade das demais pessoas, conforme podemos extrair do art. 2º, p.ú., II, da Lei 
Antimanicomial: “Art. 2º Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e 
seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no 
parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno 
mental: II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua 
saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na 
comunidade;”. 

A alternativa C está incorreta, haja vista que é vedada a internação de pacientes portadores de 
transtornos mentais em instituições com características asilares, não admitindo a Lei qualquer 
exceção, nos termos do art. 4º, §3º, da Lei Antimanicomial: Art. 4º (...). §3º É vedada a internação 
de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou 
seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no §2º e que não assegurem aos pacientes 
os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.”. 

A alternativa D é a correta, pois reproduz a exigência do §1º do art. 8º da Lei Antimanicomial: 
“Art. 8º (...). §1º A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, 
ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no 
qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva 
alta.”.  

A alternativa E está incorreta, tendo em vista que o médico que autorizar a internação voluntária 
ou involuntária deverá possuir registro no CRM do Estado onde se localize o estabelecimento de 
internação, de acordo com a previsão do art. 8º, “caput”, da Lei Antimanicomial: “Art. 8º A 
internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente 
registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o 
estabelecimento.”.  

Gabarito: letra D. 
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Questão 34. Acerca dos crimes contra o consumidor previstos na Lei Federal n. 8.078/ (Código de 
Defesa do Consumidor), marque a alternativa CORRETA. 

a) O crime de omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de 
produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade, não pode ser praticado na 
forma culposa. 

b) Constitui crime a prática de permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de 
serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa 
como máximo. 

c) Constitui infração administrativa, mas não crime, a conduta de fazer ou promover publicidade 
que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. 

d) Constitui crime empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição 
usados, ainda que com autorização do consumidor. 

e) É circunstância atenuante dos crimes tipificados no CDC quando cometidos em época de 
grave crise econômica. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta, visto que referido crime admite forma culposa, nos termos do art. 
63, §2º, do CDC: “Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou 
periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade: Pena - 
Detenção de seis meses a dois anos e multa. §1º Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de 
alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser 
prestado. §2º Se o crime é culposo: Pena Detenção de um a seis meses ou multa.”.      

A alternativa B é a correta, haja vista indica prática abusiva que é considerada crime, nos termos 
do art. 65, §2º, do CDC: “Art. 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando 
determinação de autoridade competente: Pena Detenção de seis meses a dois anos e multa. §1º 
As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à 
morte. §2º A prática do disposto no inciso XIV do art. 39 desta Lei também caracteriza o crime 
previsto no caput deste artigo.”.  

A alternativa C está incorreta, visto que a conduta descrita caracteriza crime, na forma do art. 67 
do CDC: “Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou 
abusiva: Pena Detenção de três meses a um ano e multa.”. 

A alternativa D está incorreta, pois a autorização do consumidor torna o fato atípico, nos termos 
do art. 70 do CDC: “Art. 70. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de 
reposição usados, sem autorização do consumidor: Pena Detenção de três meses a um ano e 
multa.”.  
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A alternativa E está incorreta, porque, ao contrário do que afirmado, a prática de crimes 
tipificados no CDC em época de grave crise econômica é circunstância agravante, conforme 
previsto no art. 76, I, do CDC: “Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados 
neste código: I - serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de 
calamidade;”.  

Gabarito: letra B. 

Questão 35. Julgue as alternativas seguir, marcando a CORRETA, de acordo com a legislação 
penal especial: 

a) Nos termos da Lei n. 12.850/13 (Lei de organização criminosa), considera-se organização 
criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada 
pela divisão de tarefas, desde que formalmente, com o objetivo de obter, direta ou 
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cuja 
penas mínimas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.  

b) Nos termos da Lei n. 9.605/98 (Lei de crimes ambientais), é crime o abate de animal quando 
realizado para saciar a fome do agente ou de sua família, ainda quando realizado em estado de 
necessidade. 

c) Nos termos da Lei 8.072/90 (Lei dos crimes hediondos), considera-se hediondo o crime de 
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.  

d) Nos termos da Lei 9.455/97 (Lei de crimes de tortura), é efeito automático da condenação por 
crime de tortura a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício 
pelo dobro do prazo da pena aplicada. 

e) Nos termos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), é cabível a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos, prevista no art. 44, I, do Código Penal, no caso 
de condenação por crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, na forma 
qualificada pela condução sob a influência de álcool, desde que a pena privativa de liberdade 
não supere 4 (quatro) anos. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta, pois incorreu em 2 erros ao apresentar o conceito de organização 
criminosa. Primeiro, a divisão de tarefas na ORCRIM pode ocorrer informalmente. Além disso, as 
infrações penais praticadas pela ORCRIM devem ter pena máxima superior a 4 (quatro) anos. É o 
que extraímos do art. 1º, §1º, da Lei 12.850/13: “Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e 
dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas 
e o procedimento criminal a ser aplicado. §1º Considera-se organização criminosa a associação 
de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 
ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer 
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natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 
(quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”.  

A alternativa B está incorreta, pois não há crime na situação, por se tratar de excludente de 
ilicitude prevista de modo expresso no art. 37, I, da Lei 9.605/98: “Art. 37. Não é crime o abate 
de animal, quando realizado: I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de 
sua família;”. 

A alternativa C está incorreta, haja vista que a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou a Lei 
8.072/90 (Lei dos crimes hediondos), fazendo com somente a posse ou porte de arma de fogo 
de uso proibido seja crime hediondo, nos termos do art. 1º, p.ú., II, da Lei de crimes hediondos: 
Art. 1º (...). Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: II - o 
crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003;”. 

A alternativa D é a correta, tendo em vista que, de fato, é efeito automático da condenação a 
perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do 
prazo da pena aplicada, nos termos 1º, §5º, da Lei 9.455/97: Art. 1º (...). §5º A condenação 
acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo 
dobro do prazo da pena aplicada.”. 

A alternativa E está incorreta, porque a Lei 14.071/2020 incluiu o art. 312-B no CTB, a fim de 
afastar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao 
crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando qualificado pelo fato do 
agente conduzir o veículo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa 
que determine dependência (art. 302, §3º, do CTB). Vejamos: “Art. 312-B. Aos crimes previstos 
no §3º do art. 302 e no §2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no inciso I do 
caput do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).”.   

Gabarito: letra D. 

Questão 36. Considerando o entendimento sumulado do STJ acerca da Lei n. 11.340/2006 (Lei 
Maria da Penha), marque a alternativa CORRETA:  

a) A prática de contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente 
doméstico não possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

b) É aplicável o princípio da insignificância nas contravenções penais praticadas contra a mulher 
no âmbito das relações domésticas. 

c) Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 
11.340/2006 (Lei Maria da Penha) se exige a coabitação entre autor e vítima. 
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d) A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de 
delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. 

e) A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a 
mulher é pública condicionada à representação da ofendida. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta, visto que inclusive a prática de contravenção penal contra mulher 
com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos, como se extrai da súmula 588 do STJ: “A prática 
de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente 
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”. 

A alternativa B está incorreta, pois não será aplicável o princípio da insignificância ainda que se 
trate de contravenção penal, quando praticada contra a mulher no âmbito das relações 
domésticas. É o que se extrai da súmula 589 do STJ: “É inaplicável o princípio da insignificância 
nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações 
domésticas.”. Essa súmula caiu nas provas objetivas para juiz substituto do TJAL/2019 e do 
TJMS/2020, elaboradas pela FCC. 

A alternativa C está incorreta, na medida em que a caracterização de violência doméstica e 
familiar contra a mulher independe de coabitação entre autor e vítima, nos termos da súmula 600 
do STJ: “Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 
11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima.”. 

A alternativa D é a correta, pois reproduziu a súmula 536 do STJ: “A suspensão condicional do 
processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria 
da Penha.”. Essa súmula caiu na prova objetiva para juiz substituto do TJMS/2020 elaborada 
pela FCC. 

A alternativa E está incorreta, pois vai de encontro à súmula 542 do STJ: “A ação penal relativa 
ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública 
incondicionada.”. Essa súmula caiu nas provas objetivas para defensor público da DPE-AM/2018 
e juiz substituto do TJMS/2020, elaboradas pela FCC. 

Gabarito: letra D. 

Questão 37. Julgue as alternativas a seguir, marcando a CORRETA, de acordo com a legislação 
penal especial: 

a) Nos termos da Lei n. 9.613/98 (Lei de lavagem de capitais), se o acusado, citado por edital, 
não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 



 

 

 

 

 

219 
465 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas 
urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva.  

b) Nos termos da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), nas ações penais públicas condicionadas 
à representação da ofendida de que trata a Lei, só será admitida a renúncia à representação 
perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do oferecimento 
da denúncia e ouvido o Ministério Público. 

c) Nos termos da Lei 11.343/06 (Lei de drogas), considera-se hediondo ou equiparado o crime 
de tráfico de drogas, ainda que na forma do art. 33, §4º (“tráfico privilegiado”).  

d) Nos termos do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de contravenções penais), é punível a tentativa de 
contravenção. 

e) Nos termos da Lei 8.137/90 (Lei dos crimes contra a ordem tributária), os crimes previstos 
nesta Lei são de ação penal pública incondicionada, aplicando-se-lhes o disposto no art. 100 do 
Código Penal. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta, pois o crime de lavagem de capitais representa exceção à regra do 
art. 366 do Código de Processo Penal, de modo que, se o acusado for citado por edital, mas não 
comparecer ou constituir advogado, o processo seguirá normalmente, até julgamento final, 
devendo o juiz nomear defensor dativo para acompanhar o feito. É o que extraímos do art. 2º, 
§2º, da Lei 9.613/98: “Art. 2º (...) §2º No processo por crime previsto nesta Lei, não se aplica o 
disposto no art. 366 do Decreto-Lei n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo 
Penal), devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, 
prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo.”.  

A alternativa B está incorreta, pois indicou termo final incorreto para que a vítima se retrate de 
sua representação nos crimes sujeitos a essa condição de procedibilidade. No caso a retratação 
(renúncia) à representação poderá ser feita até o recebimento da denúncia, e não até o seu 
oferecimento. Isso está previsto no art. 16 da Lei Maria da Penha: “Art. 16. Nas ações penais 
públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a 
renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal 
finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.”. 

A alternativa C está incorreta, haja vista que a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) inclui o §5º no 
art. 112 da Lei 7.210/90 (Lei execução penal), o qual estabelece, de forma expressa, que o 
tráfico de drogas privilegiado não é considerado crime hediondo ou equiparado. Vejamos: “Art. 
112 (...). §5º. Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de 
tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006.”. 
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A alternativa D está incorreta, tendo em vista que, no caso de contravenção penal, a tentativa 
não é punível, como previsto no art. 4º da Lei de contravenções penais: “Art. 4º Não é punível a 
tentativa de contravenção.”. 

A alternativa E é a correta, porque, de fato, os crimes tributários previstos na Lei 8.137/90 são de 
ação penal pública incondicionada, conforme previsto no art. 15 da referida Lei, o qual faz 
remissão expressa ao art. 100 do Código Penal: “Art. 15. Os crimes previstos nesta lei são de 
ação penal pública, aplicando-se-lhes o disposto no art. 100 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal.”.   

Gabarito: letra E. 

Questão 38. Guilherme Jesualdo, aos dezoito anos foi autuado em 08 de julho de 2020 em 
flagrante por porte de drogas para consumo pessoal. Lavrado o termo circunstanciado de 
ocorrência, o autor do fato assumiu o compromisso de comparecer aos Juizados Especiais. No 
entanto, Guilherm não preenchia os pressupostos para a transação penal, razão pela qual foi 
denunciado em 15 de julho de 2021 como incurso na infração capitulada no art. 28 da Lei 
11.343/2006. Conclusos os autos ao magistrado, este deverá: 

a) designar audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que o denunciado oferecerá 
resposta à acusação.  

b) rejeitar a denúncia, em face da inexistência de infração penal na conduta imputada ao 
denunciado. 

c) reconhecer a prescrição e declarar, de oficio, a extinção da punibilidade do denunciado. 

d) receber a denúncia e determinar a citação do réu para apresentar, no prazo de dez dias, 
resposta à acusação.  

e) rejeitar a denúncia e encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça para que este 
ofereça o benefício da transação penal em face da negativa do Promotor de Justiça. 

Comentários 

O crime de posse de drogas para consumo pessoal prescreve no prazo de dois anos, por força 
do art. 30 da Lei 11.343/2006, “observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto 
nos arts. 107 e seguintes do Código Penal”.  

Ademais, a teor do art. 115 do Código Penal, “são reduzidos de metade os prazos de prescrição 
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da 
sentença, maior de 70 (setenta) anos”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art107
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Logo, no caso em tese a prescrição operou-se no prazo de um ano, haja vista que na data dos 
fatos Guilherm tinha dezoito anos, razão pela qual o juiz deve julgar extinta a punibilidade do 
investigado, nos termos do art. 107, inciso IV do CP. 

Gabarito, portanto, é a letra C.  

Questão 39. São considerados hediondos os seguintes crimes, exceto:  

a) roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. 

b) lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando 
praticadas contra autoridade ou agente integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de 
Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, 
companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição.    

c) furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. 

d) crime de comércio ilegal de armas de fogo. 

e) posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.  

Comentários 

O art. 1º da Lei 8.072/90, com as alterações da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), lista os 
crimes hediondos, dentre os quais não consta a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso 
permitido, razão pela qual gabarito é a letra E.  

Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados 
no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou 
tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) 

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, 
ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, 
II, III, IV, V, VI, VII e VIII); (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

I-A – lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal 
seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas contra autoridade ou agente 
descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional 
e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência 
dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, 
em razão dessa condição; (Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015) 

II - roubo: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8930.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13142.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art5
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a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso 
V); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo 
emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B); (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019) 

c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º); (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019) 

III - extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão 
corporal ou morte (art. 158, § 3º); (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ lo, 2º e 
3º); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994) 

V - estupro (art. 213, caput e §§ 1º e 2º); (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º); (Redação dada pela 
Lei nº 12.015, de 2009) 

VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º). (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, 
de 1994) 

VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação dada 
pela Lei no 9.677, de 2 de julho de 1998). (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 1998) 

VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança 
ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º). (Incluído pela Lei nº 
12.978, de 2014) 

IX - furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause 
perigo comum (art. 155, § 4º-A). (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou 
consumados: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

I - o crime de genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro 
de 1956; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 
16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

III - o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

IV - o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto 
no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019) 

V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime 
hediondo ou equiparado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Questão 40. Considerando as disposições da Lei n 9.099/95, assinale a alternativa correta: 

a) A sentença que homologa a transação penal poderá ser atacada mediante RESE. 

b) As citações serão feitas por correspondência ou mediante edital.   

c) Não se admite reconvenção, mas o réu poderá formular pedido a seu favor na contestação, 
nos termos do art. 3 e desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 
controvérsia. 

d) Na audiência de instrução e julgamento, o juiz deverá esclarecer sobre a possibilidade de 
composição dos danos. 

e) A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda matéria de defesa, inclusive arguição de 
suspeição ou impedimento do Juiz 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. De acordo com o art. 76, §5 c/c art. 82 da Lei n 9.099/95, a 
sentença que homologa a transação penal poderá ser atacada mediante recurso de apelação, no 
prazo de 10 dias. 

A alternativa B está incorreta. Nos termos do art. 66 da Lei n 9.099/95, a citação será pessoal e 
far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado. Assim sendo, não se admite 
citação por edital nos Juizados Especiais Criminais. 

A alternativa C está correta. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, 
formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos 
fatos que constituem objeto da controvérsia (art. 31).  
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A alternativa D está incorreta. Após a etapa policial, será designada audiência preliminar 
devendo o juiz esclarecer sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da 
proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade (arts. 70 e 72, Lei n 
9.099/95).   

A alternativa E está incorreta. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda matéria de 
defesa, exceto arguição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma da 
legislação em vigor (art. 30 da Lei n 9.099/95).     

Questão 41. Sobre a Lei nº 9.296/96, que disciplina a interceptação de comunicações telefônicas, 
julgue as afirmativas a seguir: 

I. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, a requerimento 
do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal. 

II. O pedido de interceptação telefônica poderá ser requerido verbalmente ou por escrito.  

III. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 10 dias, renovável por decisão judicial 
por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente 
atividade criminal permanente, habitual ou continuada. 

Estão corretas as afirmativas:  

a) I, apenas 

b) II, apenas 

c) III, apenas 

d) I e II, apenas 

e) II e III, apenas 

Comentários 

A alternativa A está correta. A asserção I está correta. De acordo com o art. 3, inc. II da Lei, “a 
interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a 
requerimento: II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução 
processual penal”. 

A asserção II está incorreta. De acordo com o art. 4 e §1 da Lei, o pedido de interceptação de 
comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração 
de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados. 

§1° Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde 
que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão 
será condicionada à sua redução a termo. 
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A asserção III está incorreta. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 10 dias, 
renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio 
de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada (art. 8-A, 
§3). 

Questão 42. Sobre os aspectos processuais da Lei Maria da Penha, julgue as assertivas a seguir: 

I. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, só será admitida a 
renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal 
finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. 

II. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no 
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

III. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderão ser aplicadas penas de 
cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o 
pagamento isolado de multa. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, apenas 

b) II, apenas 

c) III, apenas 

d) I e II, apenas 

e) II e III, apenas 

Comentários  

A alternativa D está correta. A asserção I está correta, pois está de acordo com o art. 16 da Lei.   

A asserção II está correta, pois está de acordo com o art. 14-A da Lei.    

A asserção III está incorreta, pois está em desacordo com o art. 17 da Lei, que determina que é 
vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de 
cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique 
o pagamento isolado de multa.   

Questão 43. Quanto à proteção aos réus colaboradores prevista na Lei n 9.807/99 (Programa de 
Proteção a Vítimas e Testemunhas), julgue as assertivas a seguir:  

I. Poderá o juiz, apenas de ofício, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da 
punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a 
investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado a recuperação 
total ou parcial do produto do crime  
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II. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo 
criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima 
com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá 
pena reduzida de um a dois terços. 

III. Estando sob prisão preventiva, o colaborador será custodiado em dependência comum com os 
demais presos. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, apenas 

b) II, apenas 

c) III, apenas 

d) I e II, apenas 

e) II e III, apenas 

Comentários 

A alternativa B está correta. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o 
perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha 
colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa 
colaboração tenha resultado a recuperação total ou parcial do produto do crime (art. 13, inc. III). 

A asserção II está correta. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a 
investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes 
do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do 
crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços (art. 14).  

A asserção III está incorreta. Estando sob prisão temporária, preventiva ou em decorrência de 
flagrante delito, o colaborador será custodiado em dependência separada dos demais presos 
(art. 15, §1).  

Questão 44. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade 
policial deverá, entre outras providências: 

I. encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. 

II. fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando 
houver risco de vida. 

III. incluir a mulher no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e 
municipal. 

Estão corretas as assertivas: 
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a) I, apenas 

b) II, apenas 

c) III, apenas 

d) I e II, apenas 

e) I, II e III 

Comentários 

A alternativa D está correta. Segundo o art. 11 da Lei Maria da Penha, no atendimento à mulher 
em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras 
providências: 

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao 
Ministério Público e ao Poder Judiciário; 

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; 

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local 
seguro, quando houver risco de vida; 

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences 
do local da ocorrência ou do domicílio familiar. 

Direito Constitucional  

Questão 45. Acerca da Ação Direta de Inconstitucionalidade e a Lei nº 9.868/99, assinale a 
alternativa correta: 

a) Da petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente, que serão 
liminarmente indeferidas pelo relator, é cabível recurso de agravo. 

b) A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex tunc. 

c) Proposta a ação direta, se admitirá desistência até o trânsito em julgado do acórdão decisório. 

d) De acordo com a Lei nº 9.868/99, se admite intervenção de terceiros no processo de ação 
direta de inconstitucionalidade, na forma de amicus curiae. 

e) Ainda que no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por 
decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a 
audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que 
deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias. 

Comentários 
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A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. Trata-se de disposição expressa da Lei nº 
9.868/99. 

Art. 4º A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente 
serão liminarmente indeferidas pelo relator. 

Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. 

A alternativa B está incorreta. Na verdade, em regra, a medida cautelar em ADIN possui efeito 
ex nunc (não retroage), e não ex tunc! Muito cuidado com essa pegadinha, pois ela é recorrente 
em provas objetivas! 

Art. 11, §1º A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com 
efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. 

A alternativa C está incorreta.  

Art. 5º Proposta a ação direta, não se admitirá desistência. 

A alternativa D também está incorreta. Pela disposição literal da Lei nº 9.868/99, em ADIN, não 
se admite intervenção de terceiros. O NCPC passou a prever a intervenção do amicus curiae 
como intervenção de terceiros, sendo que é plenamente possível a intervenção do amicus em 
ADIN. Todavia, atente-se, pois a assertiva mencionava expressamente a disposição da Lei 
9.868/99 em específico. 

Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de 
inconstitucionalidade. 

Por fim, a alternativa E também está incorreta.  

Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida 
por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no 
art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato 
normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias. 

§ 1º O relator, julgando indispensável, ouvirá o Advogado-Geral da União e o 
Procurador-Geral da República, no prazo de três dias. 

§ 2º No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral 
aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis 
pela expedição do ato, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal. 
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§ 3º Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar 
sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato 
normativo impugnado. 

Questão 46. São princípios que norteiam a ordem econômica, exceto: 

a) soberania nacional. 

b) defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;. 

c) função social da propriedade. 

d) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

e) redução das desigualdades regionais e sociais. 

Comentários 

Questões sobre os princípios da ordem econômica são de alta incidência em provas das carreiras 
jurídicas em geral. Por isso, fique de olho para não cair em nenhuma pegadinha! 

A alternativa D é a incorreta, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos 
da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1º da CRFB.  

Ainda, note que em nosso ordenamento constitucional a função social da propriedade é, ao 
mesmo tempo, um direito fundamental e um princípio que norteia a ordem econômica. 

Por fim, aproveite para rememorar o importantíssimo art. 170 da Constituição:  

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 
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VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação; 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

Questão 47. Acerca da ADPF, assinale a alternativa correta: 

a) O STF, por decisão de maioria absoluta de seus membros, pode deferir pedido de medida 
liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

b) A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é instrumento eficaz de controle 
da inconstitucionalidade por omissão. 

c) Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis 
pela prática do ato questionado, no prazo de 5 dias. 

d) Não cabe reclamação contra o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

e) A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em arguição de descumprimento 
de preceito fundamental é recorrível, podendo ser objeto de ação rescisória. 

Comentários 

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. Nos termos do art. 5º da Lei 9.882/99, o 
STF, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar 
na arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

A alternativa B está incorreta. A arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) é 
instrumento eficaz de controle da inconstitucionalidade por omissão. A ADPF pode ter por 
objeto as omissões do poder público, quer totais ou parciais, normativas ou não normativas, nas 
mesmas circunstâncias em que ela é cabível contra os atos em geral do poder público, desde 
que essas omissões se afigurem lesivas a preceito fundamental, a ponto de obstar a efetividade 
de norma constitucional que o consagra. STF. Plenário ADPF 272/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
julgado em 25/3/2021 (Info 1011). 

A alternativa C também está incorreta. De acordo com o art. 6º da Lei 9.882/99, apreciado o 
pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela prática do 
ato questionado, no prazo de dez dias. 
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A alternativa D é incorreta. O art. 13 da Lei 9.882/99 prevê expressamente o cabimento de 
reclamação contra o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Por fim, alternativa E é incorreta. O art. 12 da Lei 9.882/99 dispõe que a decisão que 
julgar procedente ou improcedente o pedido em arguição de descumprimento de 
preceito fundamental é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória. 

Questão 48. Acerca do direito fundamental à liberdade de expressão, assinale a alternativa 
incorreta: 

a) A liberdade de expressão, sob sua concepção individual, é vista como um direito capaz de 
possibilitar a qualquer pessoa a manifestar seu pensamento, desde que dentro dos limites legais. 

b) A liberdade de expressão, sob uma concepção social, impossibilita que o indivíduo busque 
informações. 

c) O chamado chilling effect (efeito resfriador/efeito inibidor) é a inibição ou desencorajamento 
do exercício legítimo à liberdade de expressão por uma ameaça de punição.  

d) Segundo o STF, o crime de desacato foi recepcionado pela Constituição de 1988. 

e) A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) trata da liberdade de informação e de 
expressão conjuntamente. No Brasil, por sua vez, alguns autores estabelecem distinções entre 
elas. 

Comentários 

Primeiramente, é importante saber que a liberdade de expressão é um metadireito, pois é 
pressuposto para exercício e gênese de outros direitos e liberdades. Justamente por isso, o STF 
reconhece a liberdade de expressão como tendo uma estatura privilegiada em nosso 
ordenamento. 

A doutrina reconhece duas dimensões da liberdade de expressão, sendo uma individual e outra 
social. 

Na dimensão individual, a liberdade de expressão representa o direito do indivíduo expressar 
livremente suas ideias e é um direito subjetivo fundamental (art. 5º, IV, e IX e 220 da CRFB) do 
indivíduo. Busca-se proteger os direitos do emissor da mensagem. 

Por outro lado, na dimensão social, a liberdade de expressão envolve o direito transindividual do 
público em geral de ter acesso às opiniões de terceiros. Ou seja, busca-se proteger os direitos 
comunicativos dos receptores da mensagem.  

O chamado chilling effect (efeito resfriador/efeito inibidor) é a inibição ou desencorajamento do 
exercício legítimo à liberdade de expressão por uma ameaça de punição. Esse efeito consiste na 
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autocensura realizada pelos indivíduos ou meios de comunicação, que acabam por evitar 
adentrar em assuntos polêmicos ou deixam de se expressar da forma que gostariam, por medo 
de represálias. 

A alternativa B é a incorreta, a liberdade de expressão, sob uma concepção social, possibilita que 
o indivíduo busque informações. 

Por fim, para o STF, a norma do art. 331 do CP, que tipifica o crime de desacato, foi 
recepcionada pela Constituição de 1988. 

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se 
questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem 
como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica 
o crime de desacato. 

De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do 
Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em 
casos de grave abuso, é legítima a utilização do direito penal para a proteção de 
outros interesses e direitos relevantes. 

A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e 
particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas 
típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, 
mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 

A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, 
mas proteção da função pública por ele exercida. 

Vale ressaltar, no entanto, que, considerando que os agentes públicos em geral estão 
mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à 
reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e 
evidentes de menosprezo à função pública. 

STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020 (Info 992 – 
clipping). 

Questão 49. Sobre o writ constitucional do mandado de segurança e a Lei 12.016/2009, assinale a 
alternativa incorreta: 

a) É cabível mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, desde que não 
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
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b) A técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC/2015, aplica-se ao 
julgamento de apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança. 

c) O titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, de terceiro 
pode impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, 
no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. 

d) É cabível mandado de segurança em face de decisão judicial transitada em julgado. 

e) Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. 

Comentários 

A alternativa A está correta. Atenção, pois o mandado de segurança sempre é subsidiário ao 
habeas corpus e ao habeas data. Ou seja, só é cabível MS caso a hipótese concreta não 
comporte impetração de HC ou HD! 

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, 
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo 
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais 
forem as funções que exerça. 

A alternativa B também está correta. A técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 
do CPC/2015, aplica-se também ao julgamento de apelação interposta contra sentença 
proferida em mandado de segurança. STJ. 2ª Turma. REsp 1868072-RS, Rel. Min. Francisco 
Falcão, julgado em 04/05/2021 (Info 695). 

A alternativa C está correta. Trata-se de disposição expressa da Lei 12.016/2009. 

Art. 3º 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. 

A alternativa D é incorreta e é o gabarito da questão. Não é cabível mandado de segurança em 
face de decisão transitada em julgado. 

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:  

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, 
independentemente de caução;  

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;  
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III - de decisão judicial transitada em julgado. 

A alternativa E está correta. Trata-se de disposição expressa da Lei 12.016/2009. 

Art. 14.  Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.  

§ 1º  Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo 
grau de jurisdição.  

§ 2º  Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer.  

§ 3º  A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada 
provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.  

§ 4º  O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença 
concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou 
autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às 
prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. 

Questão 50. Julgue as assertivas abaixo com base no direito fundamental da liberdade de 
consciência e de crença, assim como sua interpretação pela jurisprudência dos tribunais superiores 
e, ao final, marque a alternativa correta: 

I. A liberdade de crença e de culto, constitui uma das primeiras garantias individuais previstas 
pelas declarações de direitos do Século XVIII. Trata-se de direito humano fundamental, estando 
prevista em diversos documentos internacionais; 

II. Em sua dimensão externa, a Constituição Federal alcança a liberdade de crença e a liberdade 
do exercício do culto respectivo, sendo as liturgias e os locais de culto são protegidos nos termos 
da lei, que deve proteger os templos, deixando de interferir nas liturgias. 

III. Por se tratar de direito humano fundamental de primeira geração, o Estado deve abster-se de 
interferir na liberdade de crença e de culto a não ser que assim o imponha algum valor 
constitucional concorrente de maior peso na hipótese considerada. 

IV. É compatível com a Constituição Federal a imposição de restrições à realização de cultos, 
missas e demais atividades religiosas presenciais de caráter coletivo como medida de contenção 
do avanço da pandemia da Covid-19. 

a) Todas estão corretas. 

b) Todas estão incorretas.  

c) Apenas uma está incorreta.  

d) Apenas uma está correta. 
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e) Duas estão corretas. 

Comentários: 

A alternativa A é a correta, todas as assertivas estão corretas. 

De fato, a liberdade de crença e de culto, constitui uma das primeiras garantias individuais 
previstas pelas declarações de direitos do Século XVIII. Tal liberdade é considerada direito 
humano fundamental, estando prevista em diversos documentos internacionais, tais como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, a 
Convenção Americana de Direitos Humanos e a Carta Africana de Direitos Humanos. 

Ademais, a liberdade religiosa pode ser dividida em duas dimensões: 

 Dimensão interna (forum internum): liberdade espiritual íntima de formar a sua 
crença, a sua ideologia ou a sua consciência; 

 Dimensão externa (forum externum): liberdade de confissão e liberdade de 
culto. 

Em sua dimensão externa, a Constituição Federal alcança a liberdade de crença, ou seja, de 
aderir a alguma religião, e a liberdade do exercício do culto respectivo, sendo as liturgias e os 
locais de culto protegidos nos termos da lei, que deve proteger os templos, deixando de 
interferir nas liturgias, a não ser que assim o imponha algum valor constitucional concorrente de 
maior peso na hipótese considerada (exercício da ponderação de princípios).  

Nesse sentido e corroborando a tese de que, assim como todos os direitos e garantias 
fundamentais, a liberdade religiosa não é absoluta e, que há possibilidade de restrição relativa 
do direito à liberdade religiosa em sua dimensão externa (forum externum), a própria 
Constituição estabeleceu inequívoca reserva de lei ao exercício dos cultos religiosos. 

Essa reserva legal, por si só, afasta qualquer compreensão no sentido de afirmar que a liberdade 
de realização de cultos coletivos seria absoluta. 

Diante da pandemia da COVID-19, o STF decidiu: 

É compatível com a Constituição Federal a imposição de restrições à realização de 
cultos, missas e demais atividades religiosas presenciais de caráter coletivo como 
medida de contenção do avanço da pandemia da Covid-19. 

STF. Plenário. ADPF 811/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 8/4/2021 (Info 
1012).    
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Questão 51. Julgue as assertivas abaixo e, ao final, marque a alternativa correta: 

I. Não afronta a competência legislativa da União o dispositivo de constituição estadual que proíbe 
a caça em seu respectivo território; 

II. É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo máximo de 24 horas para as empresas de 
plano de saúde regionais autorizarem ou não solicitações de exames e procedimentos cirúrgicos 
em seus usuários que tenham mais de 60 anos. Essa lei é inconstitucional por usurpar competência 
privativa da União para legislar sobre Direito Civil e política de seguros (art. 22, I e VII, da CF/88); 

III. O art. 50, caput e § 2º, da CF/88 traduz norma de observância obrigatória pelos Estados-
membros que, por imposição do princípio da simetria (art. 25 da CF/88), não podem ampliar o rol 
de autoridades sujeitas à fiscalização direta pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de 
responsabilidade. 

a) Apenas I está incorreta. 

b) I e III estão corretas. 

c) Apenas III está incorreta.  

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas 

Comentários 

A alternativa D é a correta, todas as assertivas estão corretas. 

Não afronta a competência legislativa da União o dispositivo de constituição estadual 
que proíbe a caça em seu respectivo território. 

STF. Plenário. ADI 350/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 18/6/2021 (Info 1022). 

 

É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo máximo de 24 horas para as 
empresas de plano de saúde regionais autorizarem ou não solicitações de exames e 
procedimentos cirúrgicos em seus usuários que tenham mais de 60 anos. Essa lei é 
inconstitucional por usurpar competência privativa da União para legislar sobre Direito 
Civil e política de seguros (art. 22, I e VII, da CF/88). 

STF. Plenário. ADI 6452/ES, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. 
Alexandre de Moraes, julgado em 11/6/2021 (Info 1021). 
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O art. 50, caput e § 2º, da CF/88 traduzem normas de observância obrigatória pelos 
Estados-membros que, por imposição do princípio da simetria (art. 25 da CF/88), não 
podem ampliar o rol de autoridades sujeitas à fiscalização direta pelo Poder 
Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade. 

STF. Plenário. ADI 5289/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/6/2021 (Info 1020). 

Questão 52. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Violam o princípio da presunção de inocência o indeferimento de matrícula em cursos de 
reciclagem de vigilante e a recusa de registro do respectivo certificado de conclusão, em razão 
da existência de inquérito ou ação penal sem o trânsito em julgado de sentença condenatória. 

b) Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua 
registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde 
que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do 
tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de 
dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.  

c) Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à 
expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino 
que integre o Sistema Federal de Ensino, desde que a pretensão não se limite ao pagamento de 
indenização. 

d) O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de 
vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se 
aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de 
acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.  

e) As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos 
essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio 
concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da 
Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do 
serviço. 

Comentários 

A alternativa A está correta. Violam o princípio da presunção de inocência o indeferimento de 
matrícula em cursos de reciclagem de vigilante e a recusa de registro do respectivo certificado 
de conclusão, em razão da existência de inquérito ou ação penal sem o trânsito em julgado de 
sentença condenatória. (STF - RE 1307053 - Tema nº 1171 de Repercussão Geral) 

A alternativa B está correta. Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento 
que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de 
vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a 



 

 

 

 

 

238 
465 

imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar 
constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção 
terapêutica do SUS. (STF - RE 1165959 - Tema nº 1161 de Repercussão Geral) Muita atenção a 
este julgado, pois é importantíssimo e vai despencar em provas!!! 

A alternativa C está incorreta. Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se 
discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado 
em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a 
pretensão se limite ao pagamento de indenização. (STF - RE 1304964 - Tema nº 1154 de 
Repercussão Geral) 

A alternativa D está correta. O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência 
Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao 
mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público 
e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 
(STF - RE 1302501 - Tema nº 1150 de Repercussão Geral) 

A alternativa E está correta. As empresas públicas e as sociedades de economia mista 
delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem 
ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca 
prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa 
como contraprestação do serviço. (STF - RE 1320054 - Tema nº 1140 de Repercussão Geral) 

Questão 53. Assinale a alternativa correta: 

a) Mostra-se cabível o controle concentrado de constitucionalidade de leis ou ato normativos 
municipais contra a Lei Orgânica respectiva. 

b) A autorização e regulamentação, por Estado-membro, da venda e do consumo de bebidas 
alcoólicas em eventos esportivos, viola a competência da União para estabelecer normas gerais 
sobre consumo e desporto. 

c) Lei estadual pode prever que, em caso de dupla vacância para os cargos de Governador e 
Vice nos dois últimos anos de mandato, a Assembleia Legislativa realize eleição indireta, de 
forma nominal e aberta. 

d) É constitucional o pagamento de vantagem pecuniária a deputados estaduais por convocação 
para sessão extraordinária. 

e) É inconstitucional norma estadual que estabeleça o pagamento a parlamentar — no início e no 
final de cada sessão legislativa — de ajuda de custo correspondente ao valor do próprio subsídio 
mensal. 

Comentários 
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A alternativa A está incorreta. Não cabe controle concentrado de constitucionalidade de leis ou 
ato normativos municipais contra a Lei Orgânica respectiva. A Lei Orgânica do Município não é 
parâmetro de controle abstrato de constitucionalidade estadual, uma vez que a Constituição 
Federal, no art. 125, § 2º, estabelece como parâmetro apenas a Constituição Estadual. 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 61, I, L; 63, § 3°, 
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. OFENSA AOS ARTS. 52, X, E 
125, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. SUSPENSÃO DE LEI 
DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO PELO PODER 
LEGISLATIVO. INCONSTITUCIONALIDADES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I – 
Não cabe controle concentrado de constitucionalidade de leis ou ato normativos 
municipais contra a Lei Orgânica respectiva. Precedente. II - Não compete ao Poder 
Legislativo de qualquer das esferas federativas suspender a eficácia de ato normativo 
declarado inconstitucional em controle concentrado de constitucionalidade. 
Precedente. III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 5548, 
Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2021, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 23-08-2021 PUBLIC 24-08-2021) 

A alternativa B está incorreta. Cuidado! Não invade a competência da União para o 
estabelecimento de normas gerais sobre consumo e desporto a autorização e regulamentação, 
por Estado-membro, da venda e do consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos.  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DA BAHIA 
12.959/2014 QUE DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA 
VENDA E DO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM EVENTOS ESPORTIVOS, 
ESTÁDIOS E ARENAS DESPORTIVAS. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DA 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE 
CONSUMO, DESPORTO E SEGURANÇA PÚBLICA. 1. A autorização e regulamentação 
da venda e do consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos, estádios e arenas 
desportivas em um Estado-membro não invade a competência da União prevista no art. 
24, V e IX e §§1º a 3º, da Constituição da República. 2. Ante a ausência de nitidez do 
comando constante do Estatuto do Torcedor, norma federal, há espaço de 
conformação para os demais entes da federação para, em nome da garantia da 
integridade física, regulamentar da maneira mais eficiente possível as medidas para 
evitar atos de violência. Espaço constitucional deferido ao sentido do federalismo 
cooperativo inaugurado pela Constituição Federal de 1988. 3. Não atenta contra a 
proporcionalidade, ao contrário vai a seu encontro, disposição, como a que consta da 
lei impugnada, que limite o consumo da bebida alcoólica entre o início da partida e o 
intervalo do segundo tempo. 4. Ação direta de inconstitucionalidade a que se nega 
procedência. (ADI 5112, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 
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17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 09-09-2021 PUBLIC 10-09-
2021) 

A alternativa C está correta. Lei estadual pode prever que, em caso de dupla vacância para os 
cargos de Governador e Vice nos dois últimos anos do mandato, a Assembleia Legislativa realize 
eleição indireta, de forma nominal e aberta. No caso de dupla vacância, faculta-se aos estados-
membros, ao Distrito Federal e aos municípios a definição legislativa do procedimento de escolha 
do mandatário político. STF. Plenário. ADI 1057/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/8/2021 
(Info 1025). 

A alternativa D está incorreta. Na verdade, é proibido o pagamento de vantagem pecuniária a 
deputados estaduais por convocação para sessão extraordinária, assim como ocorre para os 
deputados federais. STF. Plenário. ADPF 836/RR, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 2/8/2021 
(Info 1024). 

CRFB, Art. 57, § 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional 
somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese 
do § 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da 
convocação. 

A alternativa E está incorreta. Não confunda com o julgado acima!  

A vantagem pecuniária por convocação para sessão extraordinária é expressamente proibida 
pela Constituição (art. 57, § 7º da CRFB).  

Todavia, é constitucional norma estadual que estabeleça o pagamento a parlamentar — no início 
e no final de cada sessão legislativa — de ajuda de custo correspondente ao valor do próprio 
subsídio mensal.  

Cuidado, são hipóteses distintas! 

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 
DIREITO PÚBLICO. LEI Nº 4.750/2003, LEI Nº 5.844/2006, E DECRETO LEGISLATIVO 
7/1998, TODOS DO ESTADO DE SERGIPE. SUBSÍDIO DE DEPUTADOS ESTADUAIS, 
GOVERNADORES E VICE-GOVERNADORES. VINCULAÇÃO. 
INCONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO INÍCIO E AO 
FIM DAS SESSÕES LEGISLATIVAS. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA 
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição da República veda a 
vinculação das espécies remuneratórias de agentes políticos como Deputados 
Estaduais, Governadores e Vice-Governadores, limitando, assim, os efeitos sistêmicos 
de aumentos de remuneração automáticos. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal evolui no sentido de interpretar de forma sistemática o conteúdo do art. 39, 
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§4º da CRFB/88. A regra que estabelece o regime remuneratório por meio de 
subsídio em parcela única não impede a percepção de valores adicionais relativos a 
indenizações. 3. É compatível com a Constituição da República norma que prevê o 
pagamento, ao início e ao fim de cada sessão legislativa, de ajuda de custo a 
Deputados Estaduais, visando a ressarcir custos de instalação na capital do Estado. 4. 
Ação direta julgada parcialmente procedente. (ADI 6468, Relator(a): EDSON FACHIN, 
Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 
17-08-2021 PUBLIC 18-08-2021) 

Questão 54. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Ainda que não caracterizada violação direta às normas constitucionais pertinentes ao processo 
legislativo, é permitido ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à 
interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas. 

b) É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a 
comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial 
decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter 
civil.  

c) É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em 
órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou tenha 
sua aplicação obrigatória determinada em lei ou seja objeto de determinação da União, Estado, 
Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. 

d) As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na 
Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, 
verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada 
semanal.  

e) É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a 
denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de 
suas atribuições.  

Comentários 

A alternativa A está incorreta. Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no 
art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais 
pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional 
em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas 
Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis. (STF - RE 1297884 - Tema nº 1120 de 
Repercussão Geral) 

A alternativa B está correta. É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação 
nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores 



 

 

 

 

 

242 
465 

pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por 
entidade associativa de caráter civil. (STF - ARE 1293130 - Tema nº 1119 de Repercussão Geral) 

A alternativa C está correta. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de 
vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa 
Nacional de Imunizações ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja 
objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso 
médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de 
convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. (STF - ARE 
1267879 - Tema nº 1103 de Repercussão Geral) 

A alternativa D está correta. As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos 
públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de 
compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma 
infraconstitucional que limite a jornada semanal. (STF - ARE 1246685 - Tema nº 1081 de 
Repercussão Geral) 

A alternativa E está correta. É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a 
competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas 
alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições. (STF - RE 1151237 - Tema nº 1170 de 
Repercussão Geral) 

Questão 55. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de 
atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. 

b) É objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por 
agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou 
conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa 
exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e 
clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade 
física. Federal.  

c) O Ministério Público de Contas tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.  

d) É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária 
apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.  

e) Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante 
abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo. 

Comentários 
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A alternativa A está correta. Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria 
especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição 
Federal. (STF - ARE 1215727 - Tema nº 1057 de Repercussão Geral) 

A alternativa B está correta. É objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a 
profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em 
manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a 
excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional 
de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que 
haja grave risco à sua integridade física. Federal. (STF - RE 1209429 - Tema nº 1055 de 
Repercussão Geral) 

A alternativa C está incorreta e é o nosso gabarito. CUIDADO com a pegadinha!!! O Ministério 
Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em face de 
acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua. (STF - RE 1178617 - Tema nº 1044 de 
Repercussão Geral) 

A alternativa D está correta. É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de 
diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal. (STF - RE 1090591 - 
Tema nº 1042 de Repercussão Geral) 

A alternativa E está correta. Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova 
obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo. (STF - RE 1116949 - 
Tema nº 1041 de Repercussão Geral) 

Questão 56. Assinale a alternativa incorreta: 

a) É constitucional lei de iniciativa parlamentar a criar conselho de representantes da sociedade 
civil, integrante da estrutura do Poder Legislativo, com atribuição de acompanhar ações do 
Executivo. 

b) Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível à Administração Pública, 
exceto durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício 
dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa 
de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da 
alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício de suas funções e não acarrete ônus 
desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada.  

c) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, 
chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas 
ou operacionais. Ademais, tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a 
autoridade nomeante e o servidor nomeado. 



 

 

 

 

 

244 
465 

d) No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é 
indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no 
certame.  

e) É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da 
íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do 
tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia 
autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos 
formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Todavia, tal 
compartilhamento deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia 
de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e 
correção de eventuais desvios. 

Comentários 

A alternativa A está correta. Surge constitucional lei de iniciativa parlamentar a criar conselho de 
representantes da sociedade civil, integrante da estrutura do Poder Legislativo, com atribuição 
de acompanhar ações do Executivo. (STF - RE 626946 - Tema nº 1040 de Repercussão Geral) 

A alternativa B está incorreta e é nosso gabarito. Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição 
Federal é possível à Administração Pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer 
critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos 
públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença 
religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento 
do exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que 
deverá decidir de maneira fundamentada. (STF - ARE 1099099 - Tema nº 1021 de Repercussão 
Geral) 

A alternativa C está correta. a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o 
exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de 
atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária 
relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos 
comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir 
e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) 
as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na 
própria lei que os instituir. (STF - RE 1041210 - Tema nº 1010 de Repercussão Geral) 

A alternativa D está correta. No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto 
em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para 
prosseguimento no certame. (STF - RE 1133146 - Tema nº 1009 de Repercussão Geral)  
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A alternativa E está correta. 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência 
financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que 
define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a 
obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das 
informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle 
jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser 
feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do 
destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais 
desvios. (STF - RE 1055941 - Tema nº 990 de Repercussão Geral) 

Questão 57. Assinale a alternativa incorreta: 

a) É constitucional lei estadual que estabeleça prazo máximo para que os planos de saúde 
autorizem solicitações de exames e procedimentos cirúrgicos. 

b) Os institutos de criminalística dos Estados podem ser instituídos como órgãos próprios, com 
autonomia formal, ou podem integrar os demais órgãos de segurança pública. 

c) Norma estadual não pode dispor sobre condições para o exercício de atividade profissional. 

d) Governador não pode ser obrigado a depor em CPI instaurada no Congresso Nacional. 

e) É inconstitucional lei estadual que obriga planos de saúde a atenderem os clientes com Covid-
19 mesmo que eles estejam no período de carência contratual. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta e é o nosso gabarito. Na verdade, o STF entendeu que referida lei 
é inconstitucional por usurpar competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil e 
política de seguros (art. 22, I e VII, da CRFB/88). 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE 
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 1º, INCISO §1º, DA LEI 9.394/2010, DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSIÇÃO DE PRAZO PARA AUTORIZAÇÃO DE 
COBERTURA DE PROCEDIMENTOS OU JUSTIFICATIVA PARA A NEGATIVA POR 
PARTE DE OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE JÁ 
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO AO CAPUT DO 
MESMO ARTIGO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA 
UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL, CONTRATUAL E POLÍTICA DE SEGUROS 
(ART. 22, I E VII, DA CF). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. As regras de distribuição de 
competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de 
divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do 
interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para 
algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, 
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estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, 
União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, 
pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, 
art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e nos 
Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. O custeio de exames e procedimentos 
cirúrgicos realizados pelos conveniados das empresas de plano de saúde se insere no 
núcleo essencial das atribuições e serviços prestados pelas operadoras previamente 
estabelecidos em contrato. Relação contratual que se rege a partir de normas de 
competência da União Federal. Precedentes. 4. O caput do art. 1º da Lei 9.394/2010, 
do Estado do Espírito Santo, ao estabelecer o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas para que as empresas autorizem ou não as solicitações de exames e 
procedimentos cirúrgicos em seus conveniados que tenham mais de 60 (sessenta) 
anos, padece de vício de inconstitucionalidade formal, por usurpação da competência 
privativa da União para legislar sobre Direito Civil e política de seguros (art. 22, I e VII, 
da CF). 5. Ação Direta julgada procedente. (ADI 6452, Relator(a): EDSON FACHIN, 
Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 
14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-06-
2021) 

A alternativa B está correta. Atenção a este julgado, pois diz respeito à polícia! 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO 
CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO 
PÚBLICO. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA AGENTES DE NECROTOMIA, 
PAPILOSCOPISTAS E PERITOS OFICIAIS COMO SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO 
ESTADO DO TOCANTINS, E QUE DISCIPLINA ATRIBUIÇÕES DA 
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO. NATUREZA 
REGULAMENTAR DO DECRETO Nº 5.979/2019. CONHECIMENTO DA AÇÃO 
DIRETA. COMPREENSÃO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA DO ROL 
CONTIDO NO ARTIGO 144 DA CRFB/88. AUTONOMIA DA POLÍCIA CIENTÍFICA. 
POSSIBILIDADE DE O ENTE FEDERADO CRIAR SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA 
CIENTÍFICA NÃO SUBORDINADA À POLÍCIA CIVIL. AÇÃO DIRETA JULGADA 
IMPROCEDENTE. 1. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária 
apresenta-se como entidade apta a, nos termos do art. 103, IX da CRFB/88, ajuizar 
ação direta de inconstitucionalidade que questiona desenho institucional da segurança 
pública com possíveis reflexos sobre a atuação de Delegados da Polícia Civil. 2. A 
despeito da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre a 
impossibilidade de conhecer, em ação direta, da incompatibilidade entre decretos 
secundários e a legislação ordinária, o Decreto nº 5.979/2019, do Estado do 
Tocantins, revela suficiente generalidade, abstração e independência normativa para 
permitir a fiscalização abstrata de sua constitucionalidade. 3. A tradicional 
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compreensão sobre a taxatividade do rol do art. 144 da Constituição da República 
cedeu lugar a interpretação menos restritiva, permitindo aos entes federativos criarem 
polícias científicas autônomas que, do ponto de vista da organização administrativa, 
não estejam vinculadas à Polícia Civil. 4. Não ofende a Constituição da República 
legislação estadual que considera agentes de necrotomia, papiloscopistas e peritos 
oficiais como servidores da polícia civil de Estado-membro, remetendo o poder de 
controle e supervisão exercido sobre eles a Superintendência de Polícia Científica. 5. 
Ação direta julgada improcedente. (ADI 6621, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal 
Pleno, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-
2021 PUBLIC 24-06-2021) 

A alternativa C está correta.  

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO 
CONSTITUCIONAL. PORTARIAS 831 DE 2001 E 80 DE 2006 DO DETRAN DO 
ESTADO DO TOCANTINS. PROFISSÃO DE DESPACHANTE DE TRÂNSITO. 
CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 
CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ART. 22, 
XVI, DA CRFB. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. 1. As Portarias 
831/2001 e 80/2006 do DETRAN-TO revelam suficiente generalidade, abstração e 
independência normativa para permitir a fiscalização abstrata de sua 
constitucionalidade. Precedente. Ação conhecida. 2. A jurisprudência pacífica desta 
Corte consolidou-se no sentido de que é de competência privativa da União legislar 
sobre condições para o exercício de atividade profissional, nos termos do art. 22, XVI, 
da Constituição Federal. Precedentes. 3. Ação direta conhecida e pedido julgado 
procedente, declarando a inconstitucionalidade formal das Portarias 831/2001 e 
80/2006, ambas do Departamento Estadual de Trânsito de Tocantins. (ADI 6754, 
Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2021, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 12-07-2021 PUBLIC 13-07-2021) 

A alternativa D está correta. Não é possível a convocação de governadores de estados-membros 
da Federação por CPI instaurada pelo Senado Federal, por violar o princípio da separação dos 
Poderes e a autonomia federativa dos estados-membros. STF. Plenário. ADPF 848 MC-Ref/DF, 
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 25/6/2021 (Info 1023). 

A alternativa E está correta. 

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.746, de 30 de junho de 2020, do 
Estado da Paraíba. Proibição de operadoras de planos de saúde no Estado da Paraíba 
recusarem a prestação de serviços a pessoas suspeitas ou contaminadas pelo COVID-
19 em razão de prazo de carência contratual. 3. Usurpação de competência privativa 
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da União para legislar sobre direito civil, comercial e sobre política de seguros. 4. 
Interferência nas relações contratuais firmadas entre operadoras de plano de saúde e 
usuários. 5. Período de carência. Suspensão. COVID-19. Disciplina dada pela Lei 
Federal 9.656/1998. 6. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. ADI 6441, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgada na Sessão virtual de 07/05 a 14/05 de 2021. 7. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 6493, Relator(a): GILMAR MENDES, 
Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 
25-06-2021 PUBLIC 28-06-2021) 

Questão 58. Acerca dos institutos da intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, 
assinale a alternativa correta: 

a) É da competência exclusiva do Senado Federal a aprovar o estado de defesa e a intervenção 
federal, bem como autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas. 

b) A Constituição pode ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa 
ou de estado de sítio. 

c) Enquanto o estado de sítio prescinde de autorização, podendo ser decretado pelo Presidente 
da República, o estado de defesa necessita de autorização do Poder Legislativo. 

d) No estado de defesa não se faz restrição à liberdade de ir e vir, enquanto no estado de sítio 
esse direito pode ser restringido. 

e) No estado de defesa pode ser restringida à liberdade de ir e vir, enquanto no estado de sítio 
esse direito não pode ser restringido. 

Comentários 

Pessoal, a escolha desse tema se justifica porque banca gosta muito dos institutos da 
intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Como sua disposição constitucional 
possui vários detalhes, as questões objetivas sobre o assunto são alvo de várias pegadinhas. Por 
isso, recomendamos a leitura atenta dos artigos constitucionais relacionados. 

A alternativa A está incorreta, pois, conforme o art. 49, IV, da CRFB, é de competência exclusiva 
do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de 
sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas – e não do Senado. 

A alternativa B também está incorreta, pois nos termos do art. 60, § 1º, da CRFB, a Constituição 
não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado 
de sítio. 

A alternativa C está incorreta, porque as informações estão invertidas. Na verdade, enquanto o 
estado de defesa prescinde de autorização do Congresso, o Estado de Sítio é que deve ser 
autorizado pelo Poder Legislativo federal (art. 49, IV, da CRFB). 
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Por fim, a alternativa D é a correta, tendo em vista que no estado de defesa não se faz restrição à 
liberdade de ir e vir, enquanto no estado de sítio esse direito pode ser restringido (art. 139, I da 
CRFB). Assim, observa-se que o estado de sítio provoca maiores restrições aos direitos 
fundamentais. Dessa forma, a alternativa E está incorreta, pois afirma o contrário. 

Direito Administrativo  

Questão 59. Aponte a assertiva que não representa um ato administrativo de controle ou 
verificação: 

a) Demissão 

b) Homologação 

c) Visto. 

d) Aprovação. 

e) Todas as alternativas representam ato administrativo ou controle. 

Comentários 

Gabarito:  

Os atos administrativos de controle ou de verificação são aqueles que controlam a legalidade e 
o mérito de atos administrativos já editados. Em determinados casos, os atos de controle são 
necessários para produção de eficácia de certos atos administrativos, razão pela qual parcela da 
doutrina utiliza também a expressão atos confirmatórios (ou de confirmação).72 Os atos de 
controle são: aprovação, homologação e visto (Rafael Carvalho Rezende Oliveira). 

Questão 60. O direito de acesso à informação compreende o direito de obter informações 
variadas do Poder Público. Aponte a assertiva que não representa uma espécie das informações 
garantidas pela Lei 12.527/2011. 

a) Informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos 
ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos. 

b) Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. 

c) Informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, 
licitação, contratos administrativos. 

d) Informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos 
ainda que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade. 

e)  Informação relativa ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas 
realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a 
exercícios anteriores. 
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Comentários 

Gabarito: D 

A resposta da questão é extraída do artigo 7º da Lei 12.527/2011: 

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os 
direitos de obter: 

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre 
o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; 

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por 
seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; 

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada 
decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse 
vínculo já tenha cessado; 

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as 
relativas à sua política, organização e serviços; 

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de 
recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e 

VII - informação relativa: 

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações 
dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos; 

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas 
pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a 
exercícios anteriores. 

§ 1º O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações 
referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente 
sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou 
cópia com ocultação da parte sob sigilo. 
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§ 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados 
como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado 
com a edição do ato decisório respectivo. 

§ 4º A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e 
entidades referidas no art. 1º , quando não fundamentada, sujeitará o responsável a 
medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei. 

§ 5º Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à 
autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o 
desaparecimento da respectiva documentação. 

§ 6º Verificada a hipótese prevista no § 5º deste artigo, o responsável pela guarda da 
informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar 
testemunhas que comprovem sua alegação. 

a) CERTA. Artigo 7º , II da Lei 12.527/2011. 

b) CERTA. Artigo 7º , IV da Lei 12.527/2011. 

c) CERTA. Artigo 7º , VI da Lei 12.527/2011. 

d) ERRADA. O §1º do artigo 7º da Lei 12.527/2011 expressa exclui do direito de acesso à 
informação as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou 
tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

e) CERTA. Artigo 7º , VII, b da Lei 12.527/2011. 

Questão 61. Sobre as orientações jurisprudenciais referentes ao processo administrativo 
disciplinar, aponte a assertiva correta: 

a) Na via do mandado de segurança, é vedado valorar a congruência entre a conduta apurada e 
a capitulação da pena de demissão aplicada no processo administrativo disciplinar. 

b) O recurso administrativo hierárquico é vedado para impugnar decisão prolatada em Processo 
Administrativo Disciplinar. 

c) É admitida segunda punição a servidor público, com base no mesmo processo em que fundou 
a primeira. 

d) A demonstração do animus abandonandi não é necessária para tipificar conduta de servidor 
como prática de infração administrativa de abandono de cargo. 

e) O mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-

probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD. 
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Comentários 

Gabarito: E 

a) ERRADA. O STJ (MS 17.151, 18.370 e 15.783) entende que através do MS é possível valorar a 
congruência entre a conduta apurada e a capitulação da pena de demissão aplicada no processo 
administrativo disciplinar. 

b) ERRADA. O STJ (MS 17.449, 10.224 e 10.222) entende que é cabível recurso administrativo 
hierárquico em face de decisão prolatada em Processo Administrativo Disciplinar - PAD. 

c) ERRADA. De acordo com o STJ( MS 20.978, 11.749, 11.554), é inadmissível segunda punição 
de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira.  

d) ERRADA. De acordo com o STJ( MS 22.566, 17.796 e 21.042), a demonstração do ânimo 

específico de abandonar o cargo público que ocupa (animus abandonandi) é necessária para tipificar 
conduta de servidor como prática de infração administrativa de abandono de cargo. 

e) CERTA. A assertiva está de acordo com o precedente do STJ formado nos Mandados de 
Segurança 17.807, 23.464, 17.796 e 17.856. 

Questão 62. Sobre a decisão no processo administrativo, aponte a assertiva correta: 

a) A decisão coordenada aos processos administrativos se aplica aos processos de licitação. 

b) Quando houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo 
decisório é vedada a adoção da decisão coordenada. 

c) A conclusão dos trabalhos da decisão coordenada será consolidada em ata e até sua 
publicação é admitida a complementação da fundamentação. 

d) A decisão coordenada não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade 
envolvida. 

e) A ata de conclusão dos trabalhos poderá ser publicada em extrato do diário oficial ou através 
de boletim interno dos órgãos envolvidos, garantida a publicidade das conclusões. 

Comentários 

Gabarito: D 

A solução da questão demanda conhecimento de recente inovação na Lei 9.784/1999, com a 
inserção dos artigos 49-A a 49-G, referentes à chamada decisão coordenada. 

Considera-se decisão coordenada a instância de natureza interinstitucional ou intersetorial que 
atua de forma compartilhada com a finalidade de simplificar o processo administrativo mediante 
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participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela 
instrução técnico-jurídica, observada a natureza do objeto e a compatibilidade do procedimento 
e de sua formalização com a legislação pertinente. 

a) ERRADA. De acordo com o Artigo 49-A, §6º, I da Lei 9.784/1999, a decisão coordenada não é 
aplicável aos processos administrativos de licitação. 

b) ERRADA. A existência de discordância que prejudique a celeridade do processo 
administrativo decisório é uma das situações que a lei prevê a utilização da decisão coordenada 
(art. 49-A, II da Lei 9.784/1999). 

c) ERRADA. De acordo com o caput do artigo 49-G da Lei 9.784/1999 a conclusão dos trabalhos 
da decisão coordenada será consolidada em ata. Entretanto, o §1º do mesmo artigo prevê como 
limite temporal para complementação da fundamentação a assinatura da ata e não a sua 
publicação. 

d) CERTA. Artigo 49-A, §4º da Lei 9.784/1999. 

e) ERRADA. De acordo com o §3º do artigo 49-G da Lei 9.784/1999 a ata será publicada por 
extrato no Diário Oficial da União, do qual deverão constar, além do registro referido no inciso IV 
do caput deste artigo, os dados identificadores da decisão coordenada e o órgão e o local em 
que se encontra a ata em seu inteiro teor, para conhecimento dos interessados. 

Questão 63. Sobre a exigência de exame psicotécnico para acesso a cargos públicos, aponte a 
assertiva correta, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

a) A existência em edital é necessária e suficiente para que o exame possa ser exigido. 

b) Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. 

c) É necessário previsão em decreto do Chefe do Poder Executivo prevendo as regras para 
realização do exame. 

d) Não há obrigatoriedade de previsão legal para validade de tal exigência. 

e) Todas as respostas estão erradas. 

Comentários 

Gabarito: B 

A resposta demanda conhecimento da literalidade da Súmula Vinculante nº 44 que assim prevê: 

Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo 
público. 



 

 

 

 

 

254 
465 

a) ERRADA. A Súmula Vinculante nº 44 prevê a obrigatoriedade de lei para sujeição de 
candidato a cargo público ao exame psicotécnico. 

b) CERTA. A questão representa a literalidade da Súmula Vinculante nº 44. 

c) ERRADA. A Súmula Vinculante nº 44 prevê a obrigatoriedade de lei para sujeição de candidato 
a cargo público ao exame psicotécnico. 

d) ERRADA. A Súmula Vinculante nº 44 prevê a obrigatoriedade de lei para sujeição de 
candidato a cargo público ao exame psicotécnico. 

e) ERRADA. A assertiva B está correta, uma vez que representa a literalidade da Súmula 
Vinculante nº 44. 

Questão 64. A rejeição das contas por Tribunal de Contas gera o seguinte impacto na aplicação 
das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. 

a) Nenhuma, havendo previsão legal expressa no sentido da independência das instâncias. 

b) Impede a aplicação de qualquer penalidade. 

c) Veda punição que suspenda direitos políticos. 

d) Inviabiliza a aplicação das penalidades de cunho especificamente econômico. 

e) Não há alternativa correta, 

Comentários 

Gabarito: A 

A resposta da assertiva está no artigo 21 da Lei 8.429/1992 que prevê que a aplicação das 
penalidades previstas na lei independem de: 

 efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento; 

 da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou 
Conselho de Contas. 

Assim é o dispositivo legal referido: 

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: 

I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de 
ressarcimento;         (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12120.htm#art1
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II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo 
Tribunal ou Conselho de Contas. 

Questão 65. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação nas seguintes 
modalidades: 

a) Concorrência ou pregão. 

b) Apenas concorrência. 

c) Pregão ou leilão. 

d) Convite ou concorrência. 

e) Diálogo competitivo ou concorrência. 

Comentários 

Gabarito: E 

De acordo com o artigo 10 da Lei 11.079/2004 (alterado pela Lei 14.133/2021) a contratação de 
uma PPP deverá ser precedida de licitação, podendo ser adotadas as seguintes modalidades: 

 Concorrência, ou; 

 Diálogo competitivo. 

Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na 
modalidade concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura do processo 
licitatório condicionada a:  

 

Por ser uma novidade legislativa bem recente vale relembrar o conceito de diálogo competitivo. 
A Lei 14.133/2021 o conceitua da seguinte forma: 

Art. 6º 

(...) 
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XLII - diálogo competitivo: modalidade de licitação para contratação de obras, serviços 
e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes 
previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver 
uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os 
licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos; 

Questão 66. Para fixação dos padrões de vencimento dos servidores públicos a Constituição 
Federal de 1988 determina que sejam observados os seguintes elementos, exceto: 

a) As atribuições a cargo dos integrantes do cargo. 

b) O grau de responsabilidade do cargo. 

c) Os requisitos para investidura no cargo. 

d) As peculiaridades do cargo. 

e) A natureza do cargo. 

Comentários 

Gabarito: A 

A resposta é extraída do artigo 39, §1º da Constituição Federal. Como se vê no dispositivo, as 
atribuições do cargo não representam elemento para fixação dos padrões de vencimento. 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de 
política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores 
designados pelos respectivos Poderes    (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)   (Vide ADI nº 2.135) 

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema 
remuneratório observará:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes 
de cada carreira;                     (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - os requisitos para a investidura;   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 

III - as peculiaridades dos cargos.  

Questão 67. De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, os atos administrativos são cogentes, 
obrigando a todos quantos se encontrem em seu círculo de incidência (ainda que o objetivo a ser 
por ele alcançado contrarie interesses privados), na verdade, o único alvo da Administração 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art5
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=11299
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art5
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Pública é o interesse público. A descrição trazida acima aponta a seguinte característica dos atos 
administrativos: 

a) Imperatividade 

b) Discricionariedade 

c) Presunção de legitimidade 

d) Autoexecutoriedade 

e) Validade 

Comentários 

Gabarito: A 

A descrição trazida no enunciado representa a característica da imperatividade dos atos 
administrativos.  

Os atos administrativos são marcados pelas seguintes características: 

 Imperatividade 

 Presunção de legitimidade 

 Autoexecutoriedade 

Vejamos as características trazidas pelo professor José dos Santos Carvalho Filho: 

Imperatividade (ou coercibilidade): significa que os atos administrativos são cogentes, obrigando 
a todos quantos se encontrem em seu círculo de incidência (ainda que o objetivo a ser por ele 
alcançado contrarie interesses privados), na verdade, o único alvo da Administração Pública é o 
interesse público. 

Presunção de legitimidade: Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção 
de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas 
normas legais. Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza 
do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado. 

Autoexecutoriedade: Significa ela que o ato administrativo, tão logo praticado, pode ser 
imediatamente executado e seu objeto imediatamente alcançado. Como bem anota VEDEL, tem 
ele idoneidade de por si criar direitos e obrigações, submetendo a todos que se situem em sua 
órbita de incidência. 

Questão 68. A investidura dos Ministros do Supremo Tribunal Federal no cargo de Ministro, inicia 
pela escolha do Presidente da República; passa, após, pela aferição do Senado Federal; e culmina 
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com a nomeação. Tendo em vista essas características, o ato administrativo de nomeação de 
Ministro do STF é considerado: 

a) Simples 

b) Composto 

c) Coletivo 

d) Complexo 

e) Dúplice 

Comentários 

Gabarito: D 

Os atos complexos são aqueles cuja vontade final da Administração exige a intervenção de 
agentes ou órgãos diversos, havendo certa autonomia, ou conteúdo próprio, em cada uma das 
manifestações. Exemplo: a investidura do Ministro do STF se inicia pela escolha do Presidente da 
República; passa, após, pela aferição do Senado Federal; e culmina com a nomeação (art. 101, 
parágrafo único, CF). 

 

 

Não confunda com os atos compostos que não se compõem de vontades autônomas, embora 
múltiplas. Há, na verdade, uma só vontade autônoma, ou seja, de conteúdo próprio. As demais 
são meramente instrumentais, porque se limitam à verificação de legitimidade do ato de 
conteúdo próprio. Exemplo: um ato de autorização sujeito a outro ato confirmatório, um visto. 

Questão 69. Sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mista, indique a assertiva 
correta: 

a) A alienação de bens por empresas públicas e por sociedades de economia mista não depende 
de licitação. 

b) A empresa pública e a sociedade de economia mista, na licitação para aquisição de bens, 
poderão indicar marca ou modelo quando for necessária, para compreensão do objeto, a 
identificação de determinada marca ou modelo apto a servir como referência. 
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c) É obrigatória a exigência de garantia em todas as contratações de serviços e compras, exceto 
as de baixo valor. 

d)  A sociedade de economia mista será constituída sob a forma de sociedade limitada. 

e) É vedada a indicação de modelo nas licitações promovidas pela empresas públicas. 

Comentários 

Gabarito: B 

a) ERRADA. De acordo com o artigo 49, I da Lei 13.303/2016 a alienação de bens por empresas 
públicas e por sociedades de economia mista será precedida de avaliação formal do bem 
contemplado e licitação. 

b) CERTA. Artigo 47, I, c da Lei 13.303/2016. 

c) ERRADA. De acordo com o artigo 70, caput da Lei 13.303/2016 poderá ser exigida prestação 
de garantia nas contratações de obras, serviços e compras, não se tratando de obrigação. 

d) ERRADA. Nos termos do artigo 5º, caput da Lei 13.303/2016 a sociedade de economia mista 
será constituída sob a forma de sociedade anônima. 

e) ERRADA. O artigo 47, I, c da Lei 13.303/2016 autoriza a indicação de modelo ou marca nas 
situações que especifica. 

Questão 70. Sobre a penalidade de demissão, aponte a assertiva incorreta em relação a Lei 
8.112/1190 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

a) A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena 
diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 
8.112/1990. 

b) A demissão será aplicada no caso de insubordinação grave em serviço. 

c) Para que seja aplicada administrativamente a pena de demissão pela prática de improbidade 
administrativa é necessária a prévia condenação judicial na penalidade de perda da função 
pública. 

d) Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão 
da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação, por 
autoridade judicial, à perda da função pública. 

e) A ação disciplinar, quanto às infrações puníveis com demissão, prescreverá em 5 anos, a 
contar da  data em que o fato se tornou conhecido. 

Comentários 
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Gabarito: C 

a) CERTA. Súmula 650 do STJ. 

b) CERTA. Artigo 132, VI da Lei 8.112/1990. 

c) ERRADA. De acordo com a Súmula 651 do STJ e pela independência das instâncias, é cabível 
a aplicação administrativa da pena de demissão em razão da prática de improbidade 
administrativa, independentemente de prévia condenação, por autoridade judicial, à perda da 
função pública. 

d) CERTA. Súmula 651 do STJ. 

e) CERTA. Artigo 142, I e §1º da Lei 8.112/1990. 

Questão 71. Sobre concurso público na jurisprudência do STJ, aponte a assertiva correta: 

a) A divulgação, ainda que a posteriori, dos critérios de correção das provas dissertativas ou 
orais não viola, por si só, o princípio da igualdade, desde que os mesmos parâmetros sejam 
aplicados uniforme e indistintamente a todos os candidatos. 

b) A administração pública pode anular, desde que respeitado o prazo decadencial, o ato de 
provimento efetivo flagrantemente inconstitucional. 

c) Caso seja aberto novo concurso público dentro do prazo de validade do certame anterior, o 
termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança por candidatos 
remanescentes é a data do resultado definitivo. 

d) A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de decisão 
judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, gera direito às promoções e às progressões 
funcionais que alcançariam caso a nomeação houvesse ocorrido a tempo e a modo. 

e) Em atenção ao princípio da unidade familiar, ainda na situação de provimento originário em 
concurso público, é possível a invocação do instituto da remoção para acompanhamento de 
cônjuge ou companheiro. 

Comentários 

Gabarito: A 

a) CERTA. AgInt no RMS 051969/MS,Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Julgado 
em 08/08/2017,DJE 22/08/2017. 

b) ERRADA. O STJ entende que a administração pública pode anular, a qualquer tempo, o ato 
de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, pois o decurso do tempo não possui o 
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condão de convalidar os atos administrativos que afrontem a regra do concurso público (AgInt 
no REsp 1444111/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 
01/03/2018,DJE 12/03/2018). 

c) ERRADA. O STJ entende que no caso narrado na assertiva, o termo inicial do prazo 
decadencial para a impetração do mandado de segurança por candidatos remanescentes é a 
data da publicação do novo edital (AgInt no RMS 049231/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, 
SEGUNDA TURMA, Julgado em 10/10/2017,DJE 17/10/2017). 

d) ERRADA. O STJ entende que no caso de nomeação tardia de candidatos aprovados em 
concurso público, por meio de decisão judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera 
direito às promoções e às progressões funcionais que alcançariam caso a nomeação houvesse 
ocorrido a tempo e a modo (AgInt no REsp 1501335/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 
PRIMEIRA TURMA, Julgado em 24/10/2017,DJE 19/12/2017). 

e) ERRADA. De acordo com o STJ, o provimento originário em concurso público não permite a 
invocação do instituto da remoção para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, em 
razão do prévio conhecimento das normas expressas no edital do certame (AgRg no RMS 
033369/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 15/12/2016,DJE 
17/02/2017). 

Questão 72. Sobre os deveres dos administrados no âmbito do processo administrativo, marque a 
alternativa incorreta. 

a) Recolher as custas processuais antes da prática dos atos. 

b) Prestar as informações que lhe forem solicitadas, colaborando para o esclarecimento dos 
fatos. 

c) Expor os fatos conforme a verdade. 

d) Não agir de modo temerário. 

e) Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé 

Comentários 

Gabarito: A 

a) ERRADA. A situação referida na alternativa não está prevista como dever do administrado 
perante a Administração no artigo 4º da Lei 9.784/1999. 

b) CERTA. Artigo 4º, IV da Lei 9.784/1999. 

c) CERTA. Artigo 4º, I da Lei 9.784/1999. 
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d) CERTA. Artigo 4º, III da Lei 9.784/1999. 

e) CERTA. Artigo 4º, II da Lei 9.784/1999. 

Vejamos a previsão legal: 

Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros 
previstos em ato normativo: 

I - expor os fatos conforme a verdade; 

II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 

III - não agir de modo temerário; 

IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o 
esclarecimento dos fatos. 

Direito Civil  

Questão 73. Assinale a alternativa correta: 

a) O enriquecimento sem causa é a obtenção de uma vantagem sem a respectiva causa, tendo 
sempre natureza ilícita. 

b) Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a 
restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época da 
restituição, acrescido de perdas e danos. 

c) Aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito perderá o direito à repetição. 

d) O locupletamento sem causa obrigatoriamente deverá acarretar em empobrecimento. 

e) A justa causa do enriquecimento sempre será observada quando da pactuação do negócio. 

Comentários 

A alternativa a está incorreta. 

O enriquecimento sem causa é a obtenção de uma vantagem sem a respectiva causa, ou seja, o 
acréscimo patrimonial sem motivo juridicamente reconhecido, não devendo ser confundido com 
o enriquecimento ilícito. 

A alternativa b está incorreta. 
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Nos termos do art. 884, parágrafo único, “se o enriquecimento tiver por objeto coisa 
determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a 
restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido”. 

A alternativa c está correta. 

Conforme dispõe o art. 883 e seu parágrafo único, não terá direito à repetição aquele que deu 
alguma coisa para obter fim ilícito, imoral, ou proibido por lei, hipótese em que aquilo que foi 
dado se reverterá em favor de estabelecimento local de beneficência, a critério do juiz. 

A alternativa d está incorreta. 

Nos termos do enunciado 35 da I Jornada de Direito Civil, a expressão “se enriquecer à custa de 
outrem” do art. 884 do novo Código Civil não significa, necessariamente, que deverá haver 
empobrecimento. 

A alternativa e está incorreta. 

Nos termos do art. 885, a restituição é devida quando não tenha havido causa que justifique o 
enriquecimento, e também se esta deixou de existir, de modo que a falta de causa pode ser 
contemporânea ao ato do enriquecimento ou posterior, de tal forma, a perda da causa de 
enriquecimento também gera enriquecimento sem causa. 

Resposta: alternativa c 

Questão 74. Analise os itens abaixo: 

I- Se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido, não caberá a 
restituição por enriquecimento. (2) 

II- Àquele que voluntariamente recebeu o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro. (4) 

III- Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação 
judicialmente inexigível. (8) 

Assinale a alternativa que corresponda à soma do valor dos itens corretos: 

a) 0 

b) 6 

c) 10 

d) 12 

e) 14 

Comentários 
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O item I está correto. 

Nos termos do art. 886, não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado 
outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido 

O item II está incorreto. 

Àquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro, 
conforme disposto no art. 877, CC. 

O item III está correto. 

Nos exatos termos do art. 882, CC “Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida 
prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível.” 

Resposta: alternativa c 

Questão 75. A simples existência de negócio jurídico válido e eficaz é, em regra, não tem força de 
justa causa para o enriquecimento. 

Comentários 

A existência de negócio jurídico válido e eficaz é, via de regra, justa causa para o 
enriquecimento, conforme prevê o Enunciado 188 da III Jornada de Direito Civil: 

Enunciado 188 - Art. 884: A existência de negócio jurídico válido e eficaz é, em regra, 
uma justa causa para o enriquecimento. 

Resposta: Falso 

Questão 76. Em conformidade com o Código Civil, é INCORRETO afirmar: 

a) É nulo o negócio jurídico por vício resultante de erro ou dolo. 

b) É anulável o negócio jurídico onde o contratante acredita estar amparado pela lei, mas em 
realidade não está. 

c) Apenas o erro substancial poderá ser arguido como causa de anulabilidade. 

d) O erro substancial diz respeito à natureza do negócio. 

e) O erro substancial pode ser referente à pessoa. 

Comentários 
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A resposta da questão está na análise da diferença entre nulidade e anulabilidade. 

Nesse sentido, está incorreta a alternativa a, tendo em vista que tanto erro quanto dolo são 
hipóteses de anulabilidade do negócio, e não de nulidade: 

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. 

Resposta: alternativa a 

Questão 77. Sobre o dolo pode-se afirmar: 

a) Apenas será configurado se praticado por um dos contratantes em face do outro. 

b) Apenas existe na forma comissiva. 

c) O dolo acidental enseja perdas e danos. 

d) Encontra definição legal no artigo 145 do Código Civil. 

e) Em casos de dolo bilateral, aquele com o maior prejuízo decorrente do negócio poderá 
requerer a anulabilidade. 

Comentários 

Para responder à questão deve-se atentar às diversas formas de dolo presentes no Código Civil, 
nesse sentido vejamos: 

A alternativa a) está incorreta, tendo em vista a possibilidade do reconhecimento de dolo por 
terceiro, nos termos do artigo 148. 

A alternativa b) ignora o dolo omissivo, caracterizado pelo silêncio intencional, nos termos do 
artigo 147. 

A alternativa c) ao dizer que do dolo acidental decorrem perdas e danos, está correta, nos termos 
do artigo 146. 

A alternativa d) está errada, uma vez que não há definição legal de dolo no Código. 

Por fim, a alternativa e) erra em afirmar que em casos de dolo bilateral aquele com o maior 
prejuízo decorrente do negócio poderá requerer a anulabilidade, quando em realidade, nos 
termos do artigo 150, nenhuma das partes poderá alega-lo. 
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Resposta: alternativa c 

Questão 78. Analise os seguintes itens: 

I- No apreciar ___________, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o 
temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade 
dela. 

II- Ocorre ___________quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se 
obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. 

III- Configura-se ____________ 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. 

São os seguintes defeitos aqueles que podem preencher as lacunas: 

a) o dolo, a coação, o estado de perigo. 

b) a coação, a lesão, o estado de perigo. 

c) o erro, o estado de perigo, a coação. 

d) a lesão, o estado de perigo, o dolo. 

e) o dolo, o erro, a lesão 

Comentários 

Para responder à questão é necessário o conhecimento dos defeitos do negócio jurídico, a fim 
de identificar aquilo que se encaixa na hipótese. 

O item I é a transcrição do artigo 152: 

Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a 
saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam 
influir na gravidade dela. 

O item II é a literalidade do artigo 157, caput: 

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. 

O item III, por sua vez, é o texto do artigo 156: 
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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. 

Desta forma temos: a coação, a lesão, o estado de perigo. 

Resposta: alternativa b 

Questão 79. Analise os seguintes itens: 

I- São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, ainda 
que haja alteração da substância ou da destinação econômico-social.  

II- São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, 
sendo também considerados tais os destinados à alienação. 

III- Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por 
vontade das partes. 

Está correto aquilo que se afirma em: 

a) Todos os itens. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) I e III. 

e) Nenhum dos itens. 

Comentários 

O item I está incorreto.  

Por força do art. 82, CC, são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção 
por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. 

O item II está correto.  

O Código Civil classifica como consumíveis aqueles bens móveis cujo uso importa destruição 
imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação., nos 
termos do art. 86. 

O item III está correto.  
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Nos termos do art. 88 do CC, os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por 
determinação da lei ou por vontade das partes. 

Resposta: alternativa d 

Questão 80. Assinale a alternativa incorreta: 

a) 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. 

b) Só à autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados 
no Brasil. 

c) É competente a autoridade judiciária brasileira, apenas quando for o réu domiciliado no Brasil. 

d) Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes 
celebrar o casamento e os mais atos de Registro Civil e de tabelionato, inclusive o registro de 
nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascido no país da sede do 
Consulado.   

Comentários 

A alternativa a está correta.  

O art. 13 da LINDB determina que 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. 

A alternativa b está correta.  

Conforme disposto no §1° do art. 12 da LINDB, só à autoridade judiciária brasileira compete 
conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. 

A alternativa c está incorreta.  

Nos termos do art. 12 da LINDB, é competente a autoridade judiciária brasileira, quando for o 
réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. 

A alternativa d está correta.  

O art. 18 da LINDB determina que tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades 
consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de Registro Civil e de 
tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira 
nascido no país da sede do Consulado.   
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Resposta: alternativa c 

Questão 81. São relativamente incapazes: 

a) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 

b) aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. 

c) os ébrios habituais e os viciados em tóxico. 

d) as pessoas com deficiência mental. 

Comentários 

A resposta da questão leva em consideração os incisos do art. 4° do Código Civil, uma vez que 
tal dispositivo traz o rol daqueles que são relativamente incapazes: 

Art. 4 o São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os 
exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015) (Vigência) 

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 
vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

IV - os pródigos. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que as pessoas com deficiência não são consideradas incapazes 
(absoluta ou relativamente) por força do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n° 
13.146/2015). 

Resposta: alternativa d 

Questão 82. Analise os seguintes itens: 

I- O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo 
definitivo. 

II- É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar 
de sede da empregadora. 

III- Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde for 
encontrada. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
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Pode-se afirmar que estão corretos: 

a) I, II e III 

b) I e II. 

c) I e III 

d) II e III. 

e) Nenhum está correto. 

Comentários 

O Item I está correto.  

O art. 70 do Código Civil determina que o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela 
estabelece a sua residência com ânimo definitivo. 

O Item II está incorreto.  

Nos termos do art. 72 do CC, é também domicílio da pessoa natural, quanto às relações 
concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. 

O Item III está correto.  

Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde for 
encontrada, conforme dispõe o art. 73 do CC. 

Resposta: alternativa c 

Questão 83. Ana Luiza possuía domicílio em Niterói, ao receber uma proposta de emprego na 
capital, optou por mudar-se para a cidade do Rio de Janeiro. Após a mudança, matriculou sua filha 
Fabiana em escola na cidade e alugou um apartamento em Botafogo. 

Sobre o domicílio, pode-se afirmar:  

a) A simples mudança altera o domicílio da pessoa natural, não havendo necessidade de prova. 

b) O fato de não ter comunicado as municipalidades de Niterói e do Rio de Janeiro obstam o 
reconhecimento da mudança de domicílio. 

c) O fato de ter matriculado sua filha em escola na cidade do Rio de Janeiro, estar trabalhando 
nessa cidade e ter alugado apartamento são provas da mudança de domicílio, conforme 
disposto no Código Civil. 

d) A mudança de domicílio apenas estará completa com a indicação junto à Receita Federal. 

Comentários 
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A questão leva em consideração o art. 74 do CC, que dispõe acerca da mudança de domicílio: 

Art. 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção manifesta de o 
mudar. 

Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às 
municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde vai, ou, se tais declarações não 
fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem. 

Ainda que a mudança decorra da manifestação de vontade, há que se provar a intenção de 
mudança, nesse sentido, no caso apresentado, a prova se dá pela observação das circunstancias 
que acompanham a mudança, ou seja, o fato de ter matriculado sua filha em escola na cidade do 
Rio de Janeiro, estar trabalhando nessa cidade e ter alugado apartamento são provas da 
mudança de domicílio. 

Resposta: alternativa c 

Direitos Humanos  

Questão 84. A respeito do Pacto Internacional dos Direitos Civil e Políticos e seus Protocolos 
Facultativos assinale a alternativa correta. 

a) Em razão da incompatibilidade da pena de morte com o regime internacional de proteção dos 
direitos humanos, o PIDCP aboliu expressamente a pena de morte. 

b) O PIDCP prescreve que poderá ser exigida garantia de comparecimento ao juízo para a 
libertação 

de preso suspeito da prática de infração penal. 

c) Em razão do lento processo de consolidação da proteção internacional dos direitos humanos, 
os direitos previstos no PIDCP são sujeitos à aplicação progressiva. 

d) O PIDCP franqueia aos Estados-parte a regulamentação acerca da prisão civil por 
responsabilidade contratual, sendo entendida como compatível com o Pacto. 

e) O Primeiro Protocolo Facultativo ao PIDCP suprimiu a competência do Comitê de Direitos 
Humanos (PIDCP) para receber petições individuais. 

Comentários 

Gabarito: letra “b”.  

a) ERRADA. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos não aboliu a pena de morte. O 
art. 6º prevê que, nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta somente 
poderá ser imposta nos casos de crimes mais graves. No entanto, o Segundo Protocolo 
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Facultativo do Pacto previu, no seu art. 1º que: “1. Nenhum indivíduo sujeito à jurisdição de um 
Estado Parte neste Protocolo será executado; 2. Os Estados Partes devem tomar as medidas 
adequadas para abolir a pena de morte no âmbito da sua jurisdição” 

b) CORRETA. Art. 9.3 do PIDCP. 

c) ERRADA. Os direitos previstos no PIDCP são de aplicabilidade imediata, diferentemente do 
PIDESC, cuja implementação se dá de maneira progressiva. 

d) ERRADA. O art. 11 do PIDCP expressamente veda a prisão de uma pessoa “apenas por não 
poder cumprir com uma obrigação contratual”.  

e) ERRADA. O art. 1° do Primeiro Protocolo Facultativo ao PIDCP expressamente reconhece ao 
Comitê a competência para examinar petições individuais. 

Questão 85. Segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos, ainda que em caso de 
Guerra, de perigo público, ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do 
Estado Parte, este NÃO poderá suprimir os seguintes direitos: 

I. Direito a vida e ao reconhecimento da personalidade jurídica 

II. Direito à integridade pessoal e o Princípio da legalidade e da retroatividade 

III. Proibição da escravidão e servidão e Direitos da criança 

IV. Direitos à nacionalidade e liberdade de consciência e religião 

V. Direito ao nome e direitos políticos 

Está correto o disposto em: 

a) I e III 

b) III e IV 

c) I, II e III 

d) I, IV e V 

e) I, II, III, IV e V. 

Comentários 

A alternativa correta é a letra “e”. Segundo o Capítulo IV da CADI, art. 27, que trata 
especificamente sobre a suspensão de garantias, é definido que: 

1.         Em caso de guerra, de perigo público, ou de outra emergência que ameace a 
independência ou segurança do Estado Parte, este poderá adotar disposições que, na 
medida e pelo tempo estritamente limitados às exigências da situação, suspendam as 
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obrigações contraídas em virtude desta Convenção, desde que tais disposições não 
sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o Direito Internacional 
e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, 
religião ou origem social. 

2.         A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos determinados 
seguintes artigos:  3 (Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica); 4 (Direito 
à vida); 5 (Direito à integridade pessoal); 6 (Proibição da escravidão e servidão); 9 
(Princípio da legalidade e da retroatividade); 12 (Liberdade de consciência e de 
religião); 17 (Proteção da família); 18 (Direito ao nome); 19 (Direitos da criança); 20 
(Direito à nacionalidade) e 23 (Direitos políticos), nem das garantias indispensáveis 
para a proteção de tais direitos. 

3.         Todo Estado Parte que fizer uso do direito de suspensão deverá informar 
imediatamente os outros Estados Partes na presente Convenção, por intermédio do 
Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, das disposições cuja 
aplicação haja suspendido, dos motivos determinantes da suspensão e da data em 
que haja dado por terminada tal suspensão. 

Questão 86. Levando em consideração o que a Convenção Americana de Direitos Humanos 
dispõe sobre garantias judicias, assinale a alternativa correta: 

a) Deve ser oferecido ao acusado, caso não entenda o idioma do juiz ou tribunal, tradutor ou 
interprete, desde que o réu se compromete a pagar os honorários. 

b) Deve haver uma comunicação prévia ao acusado, dispondo apenas o dispositivo que recai 
acusação formulada. 

c) O Estado deverá dispor de um órgão de assistência jurídica encarregado da defesa dos 
acusados que demonstrarem insuficiência de recursos 

d) É garantido o direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o 
comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre 
os fatos 

e) O processo penal deve ser público, não comportando exceções 

Comentários 

a. Incorreta. É direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se 
não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal. Tal garantia visa implementar a 
ampla defesa, sendo possível que o réu se defenda de todos os argumentos. 

b. Incorreta. Realmente há a necessidade de comunicação prévia, mas essa, para ser lícita, deve 
ser feita de forma pormenorizada. Atenção para não confundir o entendimento jurisprudencial 
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brasileiro que não encontra impedimentos na citação por edital que indica o dispositivo da lei 
penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia – 
Súmula nº 366 do STF. 

c. Incorreta. A Convenção, em seu art. 8, 2, “e”, não fala sobre a insuficiência de recursos. Basta 
que o acusado não indique um advogado de sua confiança dentro do prazo estabelecido pela lei 
ou que não faça a sua própria defesa. 

d. Correta. É o gabarito da questão e a transcrição do art. 8, 2, “a” da Convenção. 

e. Incorreta. O processo, em regra, deve ser público, mas comporta exceção nos casos em que 
sejam necessários para preservar o interesse da justiça. 

Questão 87. Sobre as correntes doutrinárias que buscam os fundamentos dos Direitos Humanos, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

a. Para os jusnaturalista, o fundamento dos Direitos Humanos está em normas anteriores e 
superiores ao direito estatal posto, possuindo um cunho metafísico. 

b. Segundo a corrente racional, o fundamento dos direitos humanos é estabelecido através de 
uma reflexão racional, que busca estabelecer como inerente à condição humana o seu 
fundamento. 

c. Para o positivismo, o fundamento dos direitos humanos consiste na existência da lei positiva, 
cujo pressuposto de validade está em sua edição conforme as regras estabelecidas na 
Constituição. 

d. Segundo o pensamento positivista, o fundamento dos direitos humanos se dá quando 
constatada a sua validade material 

e. Aqueles que defendem a fundamentação dos direitos humanos através da fundamentação 
moral defendem que os direitos humanos não aferem sua validade por normas positivadas, mas 
extraem validade diretamente de valores morais da coletividade humana, diretamente dos 
princípios. 

Comentários 

a. Correta. Para a corrente jusnaturalista, o fundamento dos Direitos Humanos está em normas 
anteriores e superiores ao direito estatal posto, decorrente de um conjunto de ideias, de origem 
divina ou fruto da natureza humana. Assim, para essa corrente de pensamento, os Direitos 
Humanos seriam equivalentes aos direitos naturais, consequência da afirmação dos ideais 
jusnaturalistas. 

b. Correta. Aqui temos uma visão laica dos direitos humanos, não vinculada à natureza ou à 
religião. A vinculação pretendida se dá em relação à razão humana, que distingue o homem dos 
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demais seres vivos. Essa fundamentação ganha força com o desenvolvimento do pensamento 
iluminista, que procura centrar o foco da reflexão filosófica no homem. 

c. Correta. Segundo o fundamento positivista, a formação dos Estados Constitucionais de Direito 
levou à inserção de Direitos Humanos nas constituições. Desse modo, se os Direitos Humanos 
estiverem escritos em textos legais (e principalmente, constitucionais) são considerados Direitos 
Humanos. Antes de serem positivados, são considerados apenas valores e juízos morais. 

d. Errada. É o gabarito da questão. Por ser considerado direitos humanos tudo aquilo que estiver 
positivado constitucionalmente, sem haver muita demanda sobre a sua matéria, para a corrente 
positivista, os direitos humanos se justificam devido a sua validade FORMAL. Ressaltamos que 
essa corrente não pode ser considerada unilateralmente, pois a necessidade de positivação do 
direito enfraquece-o, permitindo a retrocessão de direitos e garantias fundamentais com a mera 
revogação de uma lei. 

e. Correta. Segundo essa corrente, os direitos humanos podem ser considerados direitos morais 
que não aferem sua validade por normas positivadas, mas extraem validade diretamente de 
valores morais da coletividade humana. Entende-se que a moralidade integra o ordenamento 
jurídico por meio de princípios, referindo-se às exigências de justiça, de equidade ou de 
qualquer outra dimensão da moral. 

Questão 88. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

a) Há a proibição de exílio 

b) Não prevê a impossibilidade de aplicação de pena mais gravosa advinda de lei posterior a 
prática do ato. 

c) Todo ser humano tem o direito de ingressar em qualquer país, inclusive o próprio desse sair 

d) Não são reconhecidos deveres, sendo a elaboração do normativo focada em construir 
garantias à sociedade. 

e) O direito de liberdade de expressão é compreendido como a liberdade de, sem interferência, 
ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e 
independentemente de fronteiras. 

Comentários 

a. Errada. Segundo o art. 9 da DUDH, ninguém será ARBITRARIAMENTE preso, detido ou 
exilado. 

b. Errada. Há previsão expressa prevista no art. 11 da DUDH: 
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1.Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido 
inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em 
julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias 
necessárias à sua defesa.  

2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não 
constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será 
imposta pena mais forte de que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao 
ato delituoso. 

c. Errada. Segundo o Art. 13 da DUDH: 

1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das 
fronteiras de cada Estado.  

2. Todo ser humano tem o direito de DEIXAR qualquer país, inclusive o próprio e a 
esse regressar. 

 O princípio da interpretação pro homine pode ser exemplificado a partir da jurisprudência da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos no sentido da impossibilidade de denúncia do 
reconhecimento de sua jurisdição pelos Estados, diante da ausência de dispositivo expresso que 
permita tal retirada. 

d. Errado. Segundo o art. 24, 1: Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o 
livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. 

e. Correta. Veja o art. 19 da DUDH: “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e 
expressão; esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, 
receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de 
fronteiras.” 

Questão 89. A Constituição Federal na mesma medida que consagra o direito à igualdade, 
também proíbe a discriminação em razão da inclinação sexual. Sobre os avanços e mecanismos de 
defesa e aplicação de direitos a comunidade LGBT, assinale a alternativa correta: 

a) Os Princípios de Yogyakarta constituem o primeiro documento internacional do Sistema 
Internacional de Proteção dos Direitos Humanos especificamente voltado para a proteção da 
comunidade LGBTT. Tal documento é formalmente estabelecido como Tratado e, por isso, 
possui força vinculante. 

b) As uniões homoafetivas legitimam-se pela direta incidência, dentre outros, dos princípios 
constitucionais da igualdade, da liberdade, da dignidade, da segurança jurídica e do postulado 
constitucional implícito que consagra o direito à busca da felicidade. 
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c) No âmbito do Poder Executivo Federal foi aprovado o Decreto 8.727/2016 que reconhece o 
nome social e a identidade de gênero, sendo aplicável apenas perante a administração pública 
federal direta. 

d) Não há no ordenamento jurídico nacional qualquer normativa que estabeleça os parâmetros 
para a garantia de condições de acesso e permanência de pessoas travestis e transexuais nos 
sistemas de instituições de ensino. 

e) Quando integrantes do grupo LGBT’s se encontrarem em privação da liberdade, não lhes são 
assegurados o uso de roupas femininas ou masculinas, conforme o gênero, e a manutenção de 
cabelos compridos, se o tiver. 

Comentários 

a. Em novembro de 2006, em Yogyakarta, capital da Indonésia, foi realizada uma conferência 
organizada por uma coalizão de organismos internacionais, com o objetivo de desenvolver um 
conjunto de princípios jurídicos internacionais sobre a aplicação da legislação internacional às 
violações de direitos humanos baseadas na orientação sexual e na identidade de gênero. Esse 
conjunto de princípios, entretanto, não corresponde a um tratado e, por isso, não possui força 
vinculante. 

b. Correta. Assertiva traz plena concordância com a ementa dos julgados da ADI 4.277 e ADPF 
132. Sobre esses julgados, vale a pena trazer o seguinte trecho:  

“O princípio constitucional da busca da felicidade, que decorre, por implicitude, do 
núcleo de que se irradia o postulado da dignidade da pessoa humana, assume papel 
de extremo relevo no processo de afirmação, gozo e expansão dos direitos 
fundamentais, qualificandose, em função de sua própria teleologia, como fator de 
neutralização de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer, 
afetar ou, até mesmo, esterilizar direitos e franquias individuais. Assiste, por isso 
mesmo, a todos, sem qualquer exclusão, o direito à busca da felicidade, verdadeiro 
postulado constitucional implícito, que se qualifica como expressão de uma ideia-força 
que deriva do princípio da essencial dignidade da pessoa humana.” 

c. Incorreta. O Decreto 8.727/2016 reconhece o nome social e a identidade de gênero perante a 
administração pública federal, direta ou indireta. Veja:  

Art. 2º: Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, em seus atos e procedimentos, deverão adotar o nome social da pessoa 
travesti ou transexual, de acordo com seu requerimento e com o disposto neste 
Decreto.  
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Parágrafo único. É vedado o uso de expressões pejorativas e discriminatórias para 
referir-se a pessoas travestis ou transexuais. 

d. Incorreta. A Resolução 12/2015 do Conselho Nacional LGBT estabelece parâmetros para a 
garantia de condições de acesso e permanência de pessoas travestis e transexuais nos sistemas 
de instituições de ensino. Toda vez que o nome civil não refletir a identidade de gênero, prevê a 
Resolução que deve ser assegurado o reconhecimento e adoção do nome social, pelas 
instituições e rede de ensino. Para exequibilidade desse mandamento, a Resolução sugere:  

 Adoção de formulários com campo para o nome social;  
 Utilização do nome social como regra;  
 Utilização de banheiros, vestiários e demais espaços de acordo com a identidade de 

gênero;  
 Facultar a opção pelo uniforme, caso haja distinção entre sexos. 

e. Incorreta. Esse assunto é disciplinado pela Resolução Conjunta n. 01/2014 do Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária/ Ministério da Justiça e Conselho Nacional de 
Combate à Discriminação da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. De 
acordo com a Resolução deve ser assegurado a esse grupo locais específicos de vivência, com 
tratamento isonômico, com eleição do nome social. É assegurado também o uso de roupas 
femininas ou masculinas, conforme o gênero, e a manutenção de cabelos compridos, se o tiver, 
garantindo seus caracteres secundários de acordo com sua identidade de gênero, além do 
direito à visita íntima, bem assim, a atenção à saúde, capacitação profissional continuada. 

Medicina Legal 

Questão 90. De acordo com os artigos. 158-A e 158-B, do CPP, considera-se cadeia de custódia o 
conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica 
do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a 
partir de seu reconhecimento até o descarte. A cadeia de custódia compreende o rastreamento 
do vestígio nas seguintes etapas, EXCETO: 

a) reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção 
da prova pericial; 

b) fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo 
de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens 
ou croqui, sendo dispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável 
pelo atendimento; 

c) armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a 
ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com 
vinculação ao número do laudo correspondente; 



 

 

 

 

 

279 
465 

d) acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de 
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para 
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o 
acondicionamento; 

e) processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia 
adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado 
desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. 

Comentários 

A alternativa B está incorreta, porque segundo o inciso III do artigo 158-B, é INDISPENSÁVEL a 
sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Vejamos: 

Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas 
seguintes etapas:     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a 
produção da prova pericial; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e 
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime; 
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou 
no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por 
fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial 
produzido pelo perito responsável pelo atendimento; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, 
respeitando suas características e natureza; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é 
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, 
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de 
quem realizou a coleta e o acondicionamento; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as 
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a 
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua 
posse; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser 
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e 
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou 
o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, 
assinatura e identificação de quem o recebeu; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a 
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de 
se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por 
perito; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do 
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou 
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;     (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019) 

X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação 
vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.     (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

Questão 91. Quanto aos fenômenos cadavéricos, não um é fenômeno abiótico imediato: 

a) inconsciência; 

b) insensibilidade; 

c) imobilidade; 

d) parada da respiração; 

e) algidez. 

Comentários 

Os fenômenos abióticos são os que inicialmente aparecem e, a princípio, se resumem à cessação 
das funções vitais, evoluindo para sinais mais característicos da morte. Os fenômenos abióticos 
se dividem em imediatos (devidos à cessação das funções vitais) e consecutivos (devidos à 
instalação dos fenômenos cadavéricos, de ordem química, física e estrutural). Assim, a alternativa 
E está incorreta, porque a algidez é um é fenômeno abiótico MEDIATO. 

Vejamos a classificação dos fenômenos cadavéricos: 

ABIÓTICOS IMEDIATOS/SINAIS DE INCERTEZA/DIAGNÓSTICO DE MORTE CLÍNICA: 

 Ausência de função cerebral 
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 Inconsciência 
 Insensibilidade 
 Imobilidade 
 Músculos relaxam, permitindo eliminação de fezes 
 Pupilas dilatam (midríase) 
 Corpo se amolda ao apoio 
 Tórax se achata 
 Boca entreaberta 
 Rugas da face se atenuam (máscara da morte) 
 Parada da respiração 
 Parada da circulação 

ABIÓTICOS MEDIATOS/CONSECUTIVOS/SINAIS DE CERTEZA/SINAIS TARDIOS 

 Algidez 
 Rigidez 
 Hipóstase ou livor 
 Resfriamento 
 Espasmo cadavérico 

TRANSFORMATIVOS DESTRUTIVOS 

 Autólise 
 Putrefação: coloração (mancha verde), gasoso, coliquativo, esqueletização  
 Maceração 

TRANSFORMATIVOS CONSERVATIVOS 

 Mumificação  
 Saponificação 
 Corificação  
 Calcificação 

 

Questão 92. Os meios clássicos complementares de diagnóstico entre as lesões in vitam e post 
mortem são:   

a) a prova de Verderau, a prova Histológica, a Microscopia Eletrônica, a Histoquímica e os 
Métodos Bioquímicos, apenas. 

b) a prova de Verderau, a Microscopia Eletrônica, a Histoquímica e os Métodos Bioquímicos, 
apenas. 

c) a prova Histológica, a Microscopia Eletrônica, a Histoquímica e os Métodos Bioquímicos, 
apenas. 

d) a prova de Verderau, a prova Histológica, a Histoquímica e os Métodos Bioquímicos, apenas. 
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e) a prova Histológica, a Microscopia Eletrônica e a Histoquímica, apenas. 

Comentários 

A alternativa A está correta. Vejamos as principais características de cada método: 

PROVA DE VERDERAU 

Consiste em comparar a relação existente entre as hemácias e leucócitos 

da lesão suspeita, tomando como parâmetro esses elementos figurados 

do sangue de outra região qualquer do corpo. 

PROVA HISTOLÓGICA 

Tem valor mesmo que as lesões se tenham verificado muito perto da 

morte ou logo após ela. A agressão dos tecidos em vida passa por três 

fases bem distintas: fase inflamatória (1 a 3 dias), fase proliferativa (10 a 

14 dias) e a fase de reorganização (vários meses). Nas lesões produzidas 

em vida, podem ser encontrados: congestão vascular, elementos 

histiocitários da reação, elementos fagocitários em ação, marginação 

leucocitária intravascular, neoformação vascular, diapedese de 

elementos de reação. 

MICROSCOPIA 

ELETRÔNICA 

Mostra a hemostase e seus componentes celulares e plasmáticos e as 

diferenças específicas entre os coágulos in vitam e post mortem serão 

evidenciadas nas fibras da fibrina e na estrutura das plaquetas. 

PROVA 

HISTOQUÍMICA 

Baseada em técnicas enzimo-histoquímicas (fosfatase ácida, fosfatase 

alcalina etc) que são observadas nos tecidos cutâneos da periferia das 

lesões em vida e que não são produzidas depois da morte.  Os 

métodos bioquímicos utilizam os mediadores da resposta inflamatória 

como meio extraordinário para se diagnosticar de forma precoce e 

segura a vitalidade de uma ferida. 

Questão 93. A sexologia forense é a parte da medicina legal que estuda as questões médicos-
biológicas e as perícias aos delitos contra a dignidade e a liberdade sexual. Na mulher que não 
teve conjunção carnal, o exame do hímen é de suma importância, isso porque, sua borda pode ser 
regular, irregular ou picotada, nesse último caso assemelhando-se a rupturas incompletas 
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(sinônimo de entalhe), devendo o legista fazer a diferenciação. Abaixo, NÃO é uma característica 
do entalhe: 

a) As bordas não se coaptam; 

b) As bordas apresentam-se mais vermelhas; 

c) Ângulo arredondado; 

d) São geralmente simétricos; 

e) As bordas apresentam cicatriz. 

Comentários 

A alternativa E está incorreta, pois essa característica é da ruptura. Veja-se: 

RUPTURA ENTALHE (RUPTURA INCOMPLETA) 
Se estendem até as bordas (completos) Não se estendem até as bordas (incompletos) 

As bordas se coaptam (se encaixam) As bordas não se coaptam 

As bordas apresentam cicatriz As bordas são do mesmo tecido do hímen 

Sob luz ultravioleta, apresenta-se pálida Apresenta-se mais vermelha 

São assimétricos São geralmente simétricos 

Ângulo em forma de V Ângulo arredondado 

Questão 94. Existem duas classes de sinais que a perícia procura identificar para constatar a 
ocorrência de conjunção carnal: os sinais que indicam possibilidade e os sinais de certeza, que 
levam ao diagnóstico. É um sinal que indica certeza: 

a) Lesões nos lábios menores e maiores da vulva 

b) Manchas de sêmen na roupa; 

c) Equimoses, pontos hemorrágicos, escoriações 

d) Presença de pelos, dor; 

e) Presença de glicoproteína P30. 

Comentários 

A alternativa E está correta. Vejamos os principais sinais: 

SINAIS DE POSSIBILIDADE (DUVIDOSOS, QUE NÃO LEVAM AO DIAGNÓSTICO) 

 Lesões nos lábios menores e maiores da vulva 
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 Equimoses, pontos hemorrágicos, escoriações 
 Presença de pelos, dor 
 Manchas de sêmen na roupa etc.  

SINAIS QUE CARACTERIZAM A CONJUNÇÃO CARNAL (SINAIS CERTOS)  

 Ruptura (já vimos que é diferente de entalhe) do hímen, no caso de mulher virgem, 
caracterizada por: 
 

a) Sangramento evidente nos 3 primeiros dias 
b) Secreção na região das rupturas: duram de 6 a 12 dias 
c) Equimoses locais: duram até 6 dias 
d) Cicatrizam em aproximadamente 20 dias 

 
 Presença de espermatozoide no fundo do saco vaginal: CONFIRMA A CONJUNÇÃO, 

INDEPENDENTEMENTE DE HAVER RUPTURA HIMENAL. Gera diagnóstico de conjunção 
carnal, pouco importando o tipo de hímen. 

 Presença de doenças venéreas: apenas algumas doenças venéreas, no fundo da vagina, 
que só se reproduzem por contato (ex.: cancro sifilítico, cancróides, granulomas e 
condilomas presentes no fundo da vagina). 

 Gravidez: é confirmatório mesmo com hímen integro. 
 Presença de fosfatase ácida: presença, na vagina, de enzima que só existe no líquido 

espermático, mesmo nos vasectomizados. Para boa parte da doutrina, a presença de 
fosfatase ácida não é confirmatória, porque essa enzima está presente também em alguns 
órgãos, tecidos e secreções, em baixas concentrações (6 a 20 u.K.A/mL). A próstata 
produz altas taxas de fosfatase ácida nos valores de 400 a 8000u.K.A/mL. Assim, o achado 
de alto teor dessa enzima no conteúdo vaginal (ACIMA DE 300UK) indica (é indício, 
diferente da P30 que é constatação) que houve ejaculação intravaginal.  

 Presença de glicoproteína P30 - é confirmatório de conjunção carnal. 
 

Questão 95. Para a comprovação do nascimento com vida, ou seja, de que o ser humano respirou, 
além das provas ocasionais, utiliza-se obrigatoriamente um conjunto de provas denominadas 
docimasias. Sobre elas, é FALSO que: 

a) a docimasia hidrostática pulmonar de galeno baseia-se na densidade do pulmão que respirou 
e do que não respirou. 

b) docimasia histológica de Balthazard consiste na pesquisa de saliva no estômago do feto. 

c) a docimasia gastrintestinal de Breslau consiste na imersão em água do aparelho gastrintestinal 
separado em vários segmentos por prévias ligaduras da cárdia, do piloro, da porção terminal do 
intestino delgado e do reto, observando-se se sobrenadam. 

d) a docimasia auricular de Wreden-Wendt-Gélé é praticada em infante espostejado do qual só 
se tem a cabeça. 
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e) na docimasia epimicroscópica pneumoarquitetônica de Hilário Veiga de Carvalho corta-se o 
pulmão, previamente lavado em formalina, goteja-se glicerina sobre os fragmentos colocados 
numa placa de Petri e se observa com objetiva de imersão. 

Comentários 

A alternativa B está incorreta, pois a pesquisa de saliva no estômago do feto é feita pela 
docimasia siálica de Dinitz-Souza. Vejamos: 

DOCIMÁSIA 

HIDROSTÁTICA PULMONAR 

DE GALENO 

Baseia-se na densidade do pulmão que respirou e do que não 

respirou. 

 Pulmão que respirou - densidade entre 0,70 a 0,80. Em 

condições normais de pressão e temperatura a densidade 

da água é de 1,0. Posto em recipiente contendo água em 

temperatura ambiente, pulmão que respirou forçosamente 

flutuará, pois seu peso específico é mais leve que o da 

água; 

 Pulmão que não respirou - não sobrenadará, por ter peso 

específico maior que o da água, ou seja, em torno de 1,40 

a 1,92. 

Só tem valor até 24h após a morte, porque começa a putrefação e 

os gases podem atrapalhar. 

Tem 4 fases 

DOCIMÁSIA HISTOLÓGICA 

DE BALTHAZARD 
Consiste no exame microscópico dos pulmões 

DOCIMÁSIA RADIOLÓGICA 

DE BORDAS 

Os campos pleuropulmonares de quem respirou apresentam-se 

aos raios X com tonalidade escurecida. Os pulmões de quem não 

respirou, bem como os dos portadores de graus variáveis de 

atelectasia, ou pneumonia, mostram opacidade aos raios de 

Roentgen, em forma de punho ou triangular, o que diminui o valor 
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prático da prova. 

DOCIMÁSIA SIÁLICA DE 

DINITZ-SOUZA 

Consiste na pesquisa de saliva no estômago do feto. A reação 

positiva é um indicativo de que existiu vida extra-uterina. 

DOCIMÁSIA 

GASTRINTESTINAL DE 

BRESLAU 

Tem indicação em recém-nascido espostejado, do qual só se tem 

o abdômen. Verifica ar no tubo digestivo. Consiste na imersão em 

água do aparelho GASTRINTESTINAL separado em vários 

segmentos por prévias ligaduras da cárdia, do piloro, da porção 

terminal do intestino delgado e do reto, observando-se se 

sobrenadam, ou não, todos ou alguns. 

DOCIMÁSIA AURICULAR DE 

WREDEN-WENDT-GÉLÉ 

É praticada em infante espostejado do qual só se tem a cabeça. 

Baseia-se na existência de ar no ouvido médio, aí levado através 

das trompas de Eustáquio, nos primeiros movimentos 

respiratórios e de deglutição do infante nascido vivo. 

DOCIMÁSIA DO NERVO 

ÓPTICO DE MIRTO 

Quando houver apenas o crânio, sem sinal de putrefação, deve-se 

examinar, macroscópica e microscopicamente, a mielinização do 

nervo óptico, que se inicia após as primeiras 12 horas do 

nascimento, completando-se em torno do quarto ou quinto dia 

DOCIMÁSIA 

EPIMICROSCÓPICA 

PNEUMOARQUITETÔNICA 

DE HILÁRIO VEIGA DE 

CARVALHO 

Corta-se o pulmão, previamente lavado em formalina, goteja-se 

glicerina sobre os fragmentos colocados numa placa de Petri e 

observa-se com objetiva de imersão: se houve respiração 

autônoma, os alvéolos pulmonares mostram-se regularmente 

distribuídos e arredondados, com refringência contrastada em 

fundo negro; em caso contrário, visualiza-se um fundo negro sem 

imagens. No pulmão putrefeito, as cavidades cheias de gás de 

putrefação são grandes, disformes e de distribuição irregular. 

DOCIMÁSIA 

HIDROSTÁTICAS DE ICARD 

Complementam a docimasia pulmonar de Galeno nos casos 

duvidosos ou quando apenas a 4.ª fase se positivou. Elas são 
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feitas por aspiração e por imersão em água quente. Espreme o 

pulmão com duas lâminas. 

DOCIMÁSIA TÁCTIL DE 

NERO ROJAS 

No pulmão que respirou sentem-se pela palpação, um crepitar 

característico e a sensação esponjosa, e, no que não respirou, uma 

consistência carnosa. 

DOCIMÁSIA PLÊURICA DE 

PLACZEK 

Na cavidade pleural normalmente existe pressão negativa; ela não 

pode ser encontrada no infante que não respirou. 

DOCIMÁSIA PNEUMO-

HEPÁTICA DE PUCCINOTTI 

Segundo esse autor, é possível concluir se houve ou não 

respiração autônoma pela determinação da quantidade de sangue 

encontrada no fígado e no pulmão. Este, se respirou, mostra peso 

específico menor que o do fígado. 

DOCIMÁSIA 

DIAFRAGMÁTICA DE 

PLOQUET 

A abertura da cavidade toracoabdominal do cadáver permite 

visualizar as hemicúpulas diafragmáticas em convexidade 

exagerada, caso os pulmões não tenham respirado, e em posição 

horizontalizada, quando a respiração autônoma existiu. 

DOCIMÁSIA ÓPTICA OU 

VISUAL DE BOUCHUT 

A inspeção direta do pulmão registra aspecto hepatizado do 

órgão, quando o feto não respirou, e superfície em mosaico, se 

ocorreu respiração autônoma. 

DOCIMÁSIA HEMATO-

PNEUMO-HEPÁTICA DE 

SEVERI 

Consiste na colheita de sangue no fígado e no pulmão, 

determinando-se, cuidadosamente, as taxas de hemoglobina; se 

forem idênticas, obviamente não houve respiração. Em 

contrapartida, taxa de hemoglobina mais alta no sangue do 

pulmão fala a favor de respiração autônoma. 

Criminologia 

Questão 96.   A teoria sociológica que estabeleceu, pela primeira vez, uma relação de causalidade 
entre a desordem e a criminalidade, partindo da premissa de que a incidência de crimes é maior 
nas zonas que refletem o descuido e a negligência estatal, é chamada de: 
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a) Teoria das Janelas Quebradas (Broken Windows). 

b) Teoria da Tolerância Zero. 

c) Teoria da Subcultura Delinquente. 

d) Teoria do Etiquetamento. 

e) Teoria Crítica. 

Comentários 

A teoria em questão é a Teoria das Janelas Quebradas, que concluiu que a repressão dos crimes, 
mesmo as infrações mais simples, deve ser imediata, sob pena de criar uma cultura de 
impunidade, ensejando a prática de outros tantos delitos12. 

Assim sendo, deve ser assinalada a alternativa A. 

Questão 97.   "A sociedade tradicional dita os valores predominantes, mas que, não raras vezes, 
colidem com os valores de determinados grupos. Nesse sentido, a subcultura consiste em uma 
cultura inserida dentro da cultura predominante. Tem como características o fato de apresentar 
marcas distintas em relação à sociedade, cujo código de valores possui certa autonomia, notando-
se organização interna entre os membros do grupo". (FONTES, Eduardo. HOFFMANN, Henrique. 
Criminologia. 4ª ed. rev., atual. e amp. Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 145) 

Assinale a alternativa que descreve corretamente a teoria mencionada no texto:  

a) Teoria da Anomia, difundida por Albert Cohen. 

b) Teoria da Anomia, difundida por Robert Merton. 

c) Teoria da Anomia, difundida por Edwin Sutherland. 

d) Teoria da Subcultura Delinquente, difundida por Robert Merton. 

e) Teoria da Subcultura Delinquente, difundida por Albert Cohen. 

Comentários 

A Teoria mencionada no texto é a Teoria da Subcultura Delinquente, difundida por Albert 
Cohen, na obra denominada "Delinquent Boys", em 1955. A subcultura pode ser compreendida 

                                            

 

12 FONTES, Eduardo. HOFFMANN, Henrique. Op. cit., p. 133. 
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como movimento que surge para contrapor os ideais sociais impostos, padrões aos quais todos 
os membros da sociedade devem se submeter, já que nem todos terão condições de alcançar 
este ideal. 

Logo, deve ser assinalada a alternativa E.  

Questão 98.  Nos termos do Código de Processo Penal, no que se refere às modalidades de 
perícias criminais, é correto afirmar, EXCETO:  

a)  A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela 
evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que 
declararão no auto. 

b) Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a 
prova testemunhal não poderá suprir-lhe a falta. 

c) Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, 
na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime.      

d) Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade 
providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos 
peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. 

e) Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de 
nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, ou 
microfotográficas, desenhos ou esquemas. 

Comentários 

A alternativa "a" está correta, pois é exatamente o que está disposto no art. 162, caput, do CPP. 

A alternativa "b" está incorreta, já que, nos termos do art. 167 do CPP, não sendo possível o 
exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá 
suprir-lhe a falta. 

A alternativa "c" está correta, uma vez que é exatamente o que dispõe o art. 164 do CPP. 

A alternativa "d" está correta, já que é o que está disposto no art. 169, caput, do CPP. 

A alternativa "e" está correta, porque é exatamente o que dispõe o art. 170 do CPP.  

Logo, deve ser assinalada a alternativa B, pois é a única incorreta.  

Questão 99.  ____ é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que 
se relaciona à infração penal.  
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Com base no Código de Processo Penal, assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna:  

a) Indício. 

b) Corpo de delito. 

c) Vestígio. 

d) Prova. 

e) Local do crime. 

Comentários 

A questão requer o conhecimento do art. 158-A, § 3º, do Código de Processo Penal: 

"Art. 158-A. (...) 

§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se 
relaciona à infração penal". 

Logo, deve ser assinalada a alternativa C. 

Questão 100.   Prova direta é aquela que: 

a) permite conhecer o fato por meio de uma única operação inferencial. 

b) para alcançar uma conclusão acerca do fato a provar, o juiz se vê obrigado a realizar, pelo 
menos, duas operações inferenciais. 

c) conhecida e provada, tendo relação com o fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência 
de outra ou outras circunstâncias. 

d) visível ou latente, constatada ou recolhida, se relaciona à infração penal. 

e) 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. 

Comentários 
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A alternativa "a" está correta, sendo esse o conceito de Prova Direta trazido pela doutrina13. 
Nessa linha, por exemplo, se a testemunha diz que presenciou o exato momento em que o 
acusado desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, é possível concluir, com um único 
raciocínio, que o acusado é o autor das lesões produzidas no ofendido. 

A alternativa "b" está incorreta, pois esse é o conceito de Prova Indireta. Exemplificando, 
suponha-se que a testemunha diga que não presenciou os disparos de arma de fogo. Esclarece, 
no entanto, que presenciou a saída do acusado do local em que os disparos foram efetuados, 
imediatamente após ouvir o estampido dos tiros, escondendo a arma de fogo sob suas vestes, 
sujas de sangue. A partir dessa prova indireta, será possível ao órgão julgador concluir que o 
acusado foi (ou não) o autor das lesões produzidas no corpo da vítima. 

A alternativa "c" está incorreta, porque esse é o conceito de "indício" trazido pelo art. 239 do 
CPP: "Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, 
autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". 

A alternativa "d" está incorreta, já que esse é o conceito de "vestígio" trazido pelo art. 158-A, § 
3º, do Código de Processo Penal: "Art. 158-A. (...) § 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, 
visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal". 

A alternativa "e" está incorreta, pois esse é o conceito de "fonte independente" trazido pelo art. 
157, § 2o , do CPP: "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".      

Logo, deve ser assinalada a alternativa A. 

  

                                            

 

13 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 9ª ed. rev., ampl. e atual. 
Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 562. 
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SIMULADO 3 

CADERNO DE PROVAS 

Direito Penal  

Questão 1. Sobre a justiça restaurativa, assinale a alternativa correta: 

a) Busca-se assistir o autor, representando, assim, uma terceira via na função da pena. 

b) Com origem no Estados Unidos, busca uma participação do infrator e da vítima como forma 
de se amenizar os efeitos do delito e de se buscar a reeducação do criminoso. 

c) É adequada para todas as espécies de crimes. 

d) A Justiça Restaurativa visa à reparação do dano, especialmente o chamado dano patrimonial. 

e) A Justiça Restaurativa busca estudar o crime como evento que afeta autor, vítima e sociedade. 

Questão 2. Julgue os itens abaixo, assinale a alternativa correta: 

I. Nos termos da Constituição Federal de 1988 a lei regulará a individualização da pena.  

II. O art. 5º XLVI da Constituição prevê, em rol taxativo, como espécies de pena a privação ou 
restrição da liberdade; a perda de bens; a multa; a prestação social alternativa e a suspensão ou 
interdição de direito. 

III. O artigo 32, do Código Penal, traz as espécies de pena, classificando-as em três grupos, as 
privativas de liberdade; as restritivas de direitos e a de multa.  

Estão corretas: 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas I e III. 

d) Todas estão corretas 

e) Nenhuma está correta. 

Questão 3. Assinale a alternativa incorreta: 

a) As penas privativas de liberdade podem ser de reclusão e de detenção, reguladas no Código 
Penal, e de prisão simples, prevista na Lei das Contravenções Penais. 

b) O Código Penal prevê o rol das penas restritivas de direitos em seu artigo 43. 

c) As penas privativas de liberdade são manifestação da Primeira Velocidade. 
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d) As penas restritivas de direitos são consideradas parte da chamada Terceira Velocidade do 
Direito Penal. 

e) As penas de multa não se confundem com a pena restritiva de direitos denominada de 
prestação pecuniária. 

Questão 4. Sobre o tempo de pena, assinale a alternativa incorreta: 

a) As penas têm sua duração reguladas pelo artigo 10 do Código penal, de forma que o dia do 
começo inclui-se no cômputo do prazo. 

b) Nos termos do art. 75 do Código Penal, o tempo de cumprimento das penas privativas de 
liberdade não pode ser superior a 30 anos. 

c) A duração de cada pena é determinada de acordo com a sua espécie. 

d) Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova 
unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido. 

e) No Brasil, é vedada a pena de caráter perpétuo. crime de responsabilidade o ato do 
Presidente da República que atente contra a existência dos Estados e Municípios. 

Questão 5. Julgue os itens abaixo, assinale a alternativa correta: 

I. O método trifásico se inicia com a fase das circunstâncias judiciais, prevista no artigo 59 do 
Código Penal.  

II. O artigo 68 do Código Penal, institui o sistema trifásico de cálculo da pena. 

III. Na primeira fase, o juiz não se pode ultrapassar os limites mínimo e máximo da pena, conforme 
as balizas fixadas de forma abstrata pelo legislador. 

IV. A jurisprudência não aceita a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base em 
conceitos vagos, especialmente se baseados na gravidade em abstrato do próprio crime.  

Estão corretas: 

a) Apenas I, II e IV. 

b) Apenas II e III. 

Apenas I, II e III. 

c) I, II, III e IV. 

d) Nenhuma está correta. 

Questão 6. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. O crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, aponta como conduta incriminada 
subtrair coisa alheia móvel, de forma que o objeto material é coisa alheia móvel. 

II. Em qualquer hipótese, no furto estão excluídas as coisas de uso comum; 
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III. Não podem ser objeto do furto a res derelicta, a coisa abandonada, por não possuir 
proprietário, a res nullius, que é a coisa de ninguém, nem a res desperdita, que é a coisa perdida e 
cuja apropriação pode configurar o delito do artigo 169, parágrafo único, II, do Código Penal. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas III está correta. 

d) Apenas I e II estão corretas. 

e) Todas estão corretas 

Questão 7. Sobre o crime de furto, assinale a alternativa incorreta: 

a) São móveis todos aqueles que podem ser transportados sem sua destruição ou desnaturação. 

b) O elemento subjetivo do tipo penal de furto é o dolo. 

c) É punível o chamado furto de uso. 

d) O desejo de se apoderar definitivamente da coisa alheia móvel é denominada de animus 
furandi. 

e) O STF tem adotado a teoria da amotio ou aprehensio, considerando consumado o delito de 
furto com a inversão da posse. 

Questão 8. Sobre o crime de roubo, assinale a alternativa correta: 

a) O crime de roubo é o crime complexo que deriva da reunião do furto e do constrangimento 
ilegal, do furto e da ameaça ou do furto e do crime relativo à violência. 

b) Apesar de similares, o núcleo do tipo não se confunde com o do furto. 

c) A conduta pode ser realizada apenas diretamente. 

d) Trata-se de crime comum, pois qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo, até mesmo o 
proprietário. 

e) Há previsão da modalidade culposa. 

Questão 9. Assinale a alternativa incorreta: 

a) A subtração, no roubo próprio, pode ser praticada mediante violência, grave ameaça ou outro 
meio de reduzir a vítima à incapacidade de resistência. 

b) O Roubo impróprio ou por aproximação é àquele no qual o agente que, logo depois de 
subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a 
impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. 

c) Com o advento da Lei 13.964/2019, o Código Penal passou a prever apenas a majorante de 
emprego de arma de fogo. 
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d) O STJ consolidou o entendimento de ser desnecessária a prova pericial, desde que outros 
elementos de prova demonstrassem a utilização da arma pelo agente ou por um deles. 

e) Não é possível a forma tentada do roubo impróprio. 

Questão 10. Sobre o delito de apropriação indébita, assinale a alternativa incorreta: 

a) Protegem-se a propriedade e os direitos reais de garantia. 

b) Não se exige confiança ou fidúcia entre o sujeito ativo e o passivo, sendo suficiente que haja 
posse justa ou mera detenção do agente sobre a coisa. 

c) Exige-se a anterior posse ou detenção lícita ou ilícita da coisa, em nome alheio, ou seja, o 
agente deve ter, anteriormente à conduta típica, a posse justa ou a detenção lícita da coisa, sem 
que tenha a disponibilidade jurídica sobre a coisa. 

d) A inversão do título ou da natureza da posse pode se consubstanciar na recusa em devolvê-la. 

e) O STJ já aceitou a configuração do crime de apropriação indébita em caso de bem fungível. 

Questão 11. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. É inconstitucional o preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, do CP, devendo ser aplicada a 
pena prevista antes da Lei 9.677/98, qual seja, de 1 a 3 anos; 

II. Para a configuração do crime previsto no art. 273, §§ 1º e 1º B, I, não se exige perícia, bastando 
a ausência de registro na ANVISA, obrigatório na hipótese de insumos destinados a fins 
terapêuticos ou medicinais; 

III. A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores não 
está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. 

a) I e III estão corretas. 

b) Apenas I está correta. 

c) Apenas II está correta. 

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas 

Questão 12. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. A retratação da calúnia, feita antes da denúncia, acarreta a extinção da punibilidade do agente 
independente de aceitação do ofendido. 

II. Difamação pode ser praticada mediante a publicação de vídeo no qual o discurso da vítima seja 
editado; 

III. A ausência de previsibilidade de que a ofensa chegue ao conhecimento da vítima afasta o dolo 
específico do delito de injúria, tornando a conduta atípica; 

a) I e III estão corretas. 
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b) Apenas I está correta. 

c) Apenas II está correta. 

d) Apenas II e III estão incorretas. 

e) Apenas I está incorreta. 

Questão 13. Sobre o conceito e objeto do Direito Penal, assinale a alternativa incorreta: 

a) O Direito Penal é um ramo do Direito Público. 

b) O Direito Penal possui institutos e normatividade próprios. 

c) O Direito Penal disciplina os crimes e as contravenções penais de modo geral. 

d) O Direito Penal regulamenta as penas e as medidas de segurança. 

e) Política criminal é a ciência empírica que busca analisar o crime, o criminoso, a vítima e os 
meios de controle social. 

Questão 14. Julgue os itens abaixo, assinale a alternativa correta: 

I. Sanção penal é gênero, do qual são espécies a pena e a medida de segurança.  

II. Sanção penal é a coação ou a resposta do Estado imposta àqueles que violam as normas 
jurídicas. 

III. Pena é a sanção imposta pelo Estado ao condenado pela prática de infração penal, que 
consiste na privação ou restrição de determinados bens jurídicos do agente. 

IV. Medida de segurança é a sanção imposta pelo Estado ao agente não imputável, pela violação 
da norma penal incriminadora, com finalidade exclusivamente preventiva. Pode ser imposta, ainda, 
ao semi- imputável. 

Estão corretas: 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas II, III e IV. 

c) Apenas I, III e IV. 

d) Apenas I, II e III. 

e) Nenhuma está correta. 

Direito Processual Penal 

Questão 15. A respeito do controle externo da atividade investigativa policial das Polícias Civis e 
Federal: 
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a) Compete ao juiz ao qual o inquérito policial foi distribuído e também ao juiz de correições que 
pode realizar auditoria de quaisquer procedimentos investigatórios presentes nas delegacias de 
polícias civis. 

b) Compete a Corregedoria de Polícia ao qual a delegacia de polícia está vinculada. 

c) Compete ao Tribunal de Contas ao qual a delegacia de polícia está vinculada. Nos casos de 
delegacias de polícia civil, será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado e em casos de 
delegacias de polícia federal, será realizado pelo Tribunal de Contas da União. 

d) Compete ao Ministério Público que poderá requisitar quaisquer informações e ter acesso a 
quaisquer documentos produzidos nas delegacias de polícia, incluindo documentos de 
inteligência, documentos de natureza administrativa e documentos de Polícia Judiciária. 

e) O controle externo da atividade investigativa policial será exercido pelo Ministério Público 
que possui acesso a documentos relacionados a atividade policial. 

Questão 16. A respeito do sigilo do inquérito policial, assinale a alternativa verdadeira: 

a) Com o advento da Súmula Vinculante 14, fornecendo acesso pela defesa dos elementos de 
prova já concluídos e documentados nos autos do inquérito policial, o inquérito policial deixou 
de ser um procedimento sigiloso. 

b) O inquérito policial, segundo posicionamento pacífico na doutrina, deixou de ser um 
procedimento inquisitivo. 

c) O inquérito policial passou a ser um procedimento público, de acesso a toda população. 

d) O inquérito policial é um procedimento público, exceto se o delegado de polícia se 
representar ao juiz para que decrete o sigilo nos autos. 

e) Nos crimes envolvendo organizações criminosas o sigilo poderá ser decretado pela autoridade 
judicial competente. Nesses casos, o acesso aos autos por parte do defensor deve ser precedido 
de autorização judicial. 

Questão 17. Segundo posicionamento do STF, a ação penal nos crimes contra a honra de 
funcionário público: 

a) O ofendido (funcionário público) poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública 
ainda que esteja pendente o prazo para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. 

b) Segue a regra geral dos crimes contra a honra, somente se procede mediante queixa. 

c) Segue a regra geral dos crimes contra a honra, somente se procede mediante queixa com 
exceção dos crimes praticados contra o Presidente da República, caso em que será processada 
mediante requisição do Ministro da Justiça. 

d) Deverá ser processada mediante ação penal pública condicionada a representação do 
ofendido (funcionário público). 
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e) É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, 
condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de 
servidor público em razão do exercício de suas funções. 

Questão 18. Assinale a alternativa FALSA: 

a) Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo 
competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão 
entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado. 

b) Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base 
para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas 
tiver notícia. 

c) Ao ter vista dos autos, se presente os requisitos, o Ministério Público poderá devolver à 
autoridade policial requisitando novas diligências. 

d) Ao ter vista dos autos, o Ministério Público poderá declinar de sua atribuição. 

e) Ao ter vista dos autos, verificando que o inquérito foi relatado sem indiciamento, poderá 
retornar os autos à autoridade policial para que esta indicie. 

Questão 19. A respeito da prisão em flagrante, assinale a alternativa verdadeira: 

a) Os deputados federais não podem ser presos em flagrante delito. Quando o deputado federal 
estiver em situação flagrancial, deve o delegado de polícia comunicar a Câmara dos Deputados 
para que autorize a prisão. 

b) Não perde a imunidade parlamentar o congressista nomeado Ministro de Estado. 

c) O Presidente da República não estará sujeito a prisão. 

d) Os magistrados e membros do Ministério Público somente podem ser presos em flagrante 
por crime inafiançável. 

e) Não há previsão de imunidade relativa à prisão para advogados públicos federais. 

Questão 20. A respeito da prisão temporária, assinale a alternativa verdadeira: 

a) A prisão temporária pode ser decretada em qualquer fase da persecução penal. 

b) O prazo fixado em lei para a duração da prisão temporária é, em regra, de 10 dias 
prorrogáveis por igual período. Em casos envolvendo crime hediondo ou equiparado, o prazo 
será de 30 dias prorrogáveis por igual período. 

c) Decorrido o prazo contido no mandado de prisão temporária, a autoridade responsável pela 
custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente 
o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou 
da decretação da prisão preventiva. 

d) No caso de prisão temporária, quando for por representação de delegado de polícia, é 
desnecessária a oitiva do Ministério Público. 
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e) No computo do prazo da prisão temporária é excluído o dia do cumprimento do mandado de 
prisão. 

Questão 21. Quando a autoridade policial toma conhecimento da prática de determinado fato 
delituoso em notícias de jornais e instaura o inquérito policial por portaria, diz-se que houve: 

a) Notícia crime inqualificada. 

b) Notícia crime de cognição imediata. 

c) Denúncia apócrifa. 

d) Notícia crime de cognição coercitiva. 

e) Notícia crime de cognição mediata. 

Questão 22. A respeito da investigação criminal, assinale a alternativa verdadeira: 

a) Havendo nulidades na fase de inquérito policial, a consequente ação penal será considerada 
nula. 

b) A notícia anônima, autoriza, por si só, a instauração de inquérito policial. 

c) Em caso de necessidade, será cabível a decretação de medida cautelar com base 
exclusivamente em denúncia anônima. 

d) É ilegal portaria editada por Juiz Federal que, fundada na Res. CJF n. 63/2009, estabelece a 
tramitação direta de inquérito entre PF e MPF. 

e) O indiciamento é ato privativo da autoridade policial. 

Questão 23. Assinale a alternativa verdadeira: 

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

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

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

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

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

Questão 24. São providências que NÃO podem ser determinadas diretamente pela autoridade 
policial: 

a) Prorrogação do prazo do inquérito policial. 

b) Instauração de inquérito policial. 
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c) Realizar a reprodução simulada dos fatos. 

d) Determinar a restituição de coisas apreendidas. 

e) Determinar que se proceda a exame de corpo de delito. 

Questão 25. Considerando a jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a alternativa 
verdadeira: 

a) A periculosidade do agente, aferida por meio de inquéritos policiais e ações penais em 
andamento, não pode ser utilizada para respaldar a decisão que decreta a prisão preventiva. 

b) É o inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante dos acusados quando a 
autoridade policial tenha tomado conhecimento prévio dos fatos por meio de denúncia anônima. 

c) O fundamento da garantia da ordem pública para decretação da prisão preventiva pode ser 
extraído da credibilidade da justiça e da gravidade do crime. 

d) A invocação de clamor público e da repercussão social do fato delituoso não constituem 
fundamentos idôneos à decretação de prisão cautelar. 

e) A sentença de pronúncia, por si só, autoriza a prisão preventiva em desfavor do réu. 

Questão 26. A respeito do Habeas Corpus assinale a alternativa verdadeira: 

a) Pode ser manejado para promover a revisão, em tese, de súmulas dos tribunais superiores. 

b) Pode ser utilizado quando já extinta a pena privativa de liberdade. 

c) Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo 
em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. 

d) É meio adequado para questionar direito de visita de preso. 

e) Pode ser utilizado para questionar afastamento ou perda de cargo de juiz federal. 

Questão 27. A respeito da busca e apreensão, assinale a alternativa verdadeira: 

a) Em caso de cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar que autoriza a 
apreensão de telefone celular, é necessária nova ordem judicial para acessar o conteúdo das 
conversas armazenadas no aparelho. 

b) A busca pessoal depende de mandado judicial especifico para ser realizada. 

c) Quando não for possível indicar o endereço onde será cumprido o mandado judicial de busca 
e apreensão domiciliar, é admissível o mandado de busca e apreensão genérico. 

d) O mandado de busca domiciliar deverá indicar, o mais precisamente possível, a casa que será 
realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador. 

e) As provas encontradas fortuitamente no cumprimento de mandado de busca e apreensão 
domiciliar serão consideras ilícitas e deverão ser desentranhadas do processo. 
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Legislação Especial  

Questão 28. Não é considerado crime hediondo ou equiparados o seguinte delito: 

a) Tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição 

b) Organização criminosa, mas somente quando direcionado à prática de crime hediondo ou 
equiparado 

c) Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou 
medicinais 

d) Roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. 

e) Furto de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem 
sua fabricação, montagem ou emprego.  

Questão 29. Jesuíno integra organização criminosa especializada em cometer crimes de 
estelionato, oferecendo crédito a pensionista mediante uma entrada de 20% do valor total, sendo 
que, após o pagamento do valor inicial, os integrantes da organização encerram qualquer contato 
com a vítima. Foi deflagrada uma operação policial que desmascarou o esquema criminoso, 
prendendo Jesuíno em flagrante. Já na delegacia, em consulta com seu advogado, Jesuíno foi 
aconselhado a pleitear pela Colaboração premiada. Sobre a situação, assinale a questão 
INCORRETA: 

a) Caso haja o recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração, aí será 
demarcado o início das negociações, constituindo também marco de confidencialidade, 
configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas 
iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. 

b) Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar Termo de Confidencialidade 
para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e 
impedirá o indeferimento posterior sem justa causa.  

c) Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão 
elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor 
público com poderes específicos. 

d) Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até dois terços ou será 
admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos. 

e) Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de 
advogado constituído ou defensor público. 

Questão 30. Configura crime previsto na Lei de Drogas, EXCETO: 

a) Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial a 
incolumidade de outrem. 
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b) Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo 
em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

c) Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para 
juntos a consumirem. 

d) Consentir que outrem utilize local de sua propriedade para o tráfico ilícito de drogas, desde 
que o faça onerosamente.   

e) Semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. 

Questão 31. Sobre os crimes hediondos, assinale a alternativa correta: 

a) Os crimes hediondos são imprescritíveis.  

b) O crime de genocídio não admite a forma tentada. 

c) O homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio e ainda que 
cometido por um só agente, é considerado crime hediondo. 

d) Em caso de sentença condenatória, o réu poderá apelar em liberdade. 

e) O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando 
seu desmantelamento, terá a pena reduzida em 2/3. 

Questão 32. Nos que concerne à penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no Código de Trânsito 
Brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA:  

a) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para 
dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a dez anos.  

b) Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade 
judiciária, em 48 horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação. 

c) Poderá ser requerida pelo Ministério Público, como medida cautelar, em qualquer fase da 
investigação ou da ação penal e havendo necessidade para a garantia da ordem pública. 

d) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 
dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, 
estiver recolhido a estabelecimento prisional. 

e) Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o 
requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo. 

Questão 33. No que concerne à Lei n 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, é INCORRETO afirmar 
que: 
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a) O juiz determinará a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no 
cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal, por prazo 
indeterminado.  

b) Não se aplica a Lei dos Juizados Especiais Criminais aos crimes praticados com violência 
doméstica e familiar contra a mulher. 

c) A retenção de documentos pessoais da mulher configura uma das modalidades de violência 
patrimonial.   

d) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos 
direitos humanos. 

e) É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e 
pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo 
feminino, previamente capacitados.   

Questão 34. Segundo a Lei de Tortura (Lei n 9.455/97), configura crime de tortura, EXCETO: 

a) constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento 
físico ou mental, com o fim de obter informação.  

b) submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por 
intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. 

c) constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento 
físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. 

d) o agente público que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou 
apurá-las. 

e) constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento 
físico ou mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. 

Questão 35. Considerando a Lei das Contravenções Penais, assinale a alternativa INCORRETA:   

a) O condenado a pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados a pena de 
reclusão ou de detenção.  

b) Não é punível a tentativa de contravenção. 

c) A pena poderá deixar de ser aplicada no caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, 
quando escusáveis. 

d) O prazo mínimo de duração da internação em manicômio judiciário ou em casa de custódia e 
tratamento é de um ano. 

e) A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício. 

Questão 36. Segundo o art. 146-B da Lei de Execução Penal, o juiz poderá definir a fiscalização 
por meio da monitoração eletrônica quando:   
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a) conceder livramento condicional. 

b) conceder indulto.  

c) autorizar a saída temporária no regime aberto. 

d) substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.  

e) determinar a prisão domiciliar.   

Questão 37. São circunstâncias agravantes dos crimes contra as relações de consumo, EXCETO: 

a) por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente inferior à da vítima. 

b) serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade. 

c) serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros 
produtos ou serviços essenciais. 

d) quando cometidos em detrimento de operário ou rurícola. 

e) ocasionarem grave dano individual ou coletivo. 

Questão 38. Segundo a Lei n 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), é proibido o porte de arma 
de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para: 

I. os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 100 mil e menos de 500.000 
habitantes, quando em serviço; 

II. os integrantes da guardas portuárias. 

III. os integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil. 

IV. os integrantes das Carreiras de Fiscal de Rendas das Secretarias Estaduais.   

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II  

b) I e III 

c) II e III. 

d) I, II e III 

e) II, III e IV 

Questão 39. No que concerne à Lei n 1.521/51 (Crimes contra a Economia Popular), assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) Nos crimes definidos nesta lei, haverá suspensão da pena e livramento condicional em todos 
os casos permitidos pela legislação comum. 

b) Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando celebrar 
ajuste para impor determinado preço de revenda ou exigir do comprador que não compre de 
outro vendedor. 
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c) Os juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem os acusados em processo por crime 
contra a economia popular. 

d) O crime de usura cometido por ministro religioso constitui circunstância agravante do crime. 

e) V erificado qualquer crime contra a economia popular ou contra a saúde pública e atendendo 
à gravidade do fato, sua repercussão e efeitos, o juiz, na sentença, declarará a interdição de 
direito, de 6 meses a 1 ano. 

Questão 40. No delito de tráfico de entorpecente, a pena poderá ser reduzida de 1/6 a 2/3 desde 
que: 

a) o agente seja de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas. 

b) o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem 
integre organização criminosa e colabore voluntariamente com a investigação policial. 

c) o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem 
integre organização criminosa.     

d) o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.     

e) o agente seja de bons antecedentes, não integre organização criminosa e colabore 
voluntariamente com a investigação policial. 

Direito Constitucional  

Questão 41. Sobre as emendas à Constituição e projetos de lei, assinale a alternativa correta: 

a) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, 
secreto, universal e obrigatório. 

b) A proposta de emenda será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois quintos dos votos dos respectivos 
membros. 

c) Se o Presidente da República considerar um projeto de lei, 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. 

d) Nos termos do texto expresso da Constituição, também não será objeto de deliberação a 
proposta de emenda tendente a abolir a forma republicana. 

e) Se o Presidente da República considerar um projeto de lei, 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 Câmara dos Deputados os motivos do veto. 

Questão 42. Julgue os itens abaixo, assinale a alternativa correta: 
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I. As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que, desde sua criação, possuem 
aplicabilidade imediata, direta e integral. Vale dizer, as normas constitucionais de eficácia plena, 
desde sua gênese, produzem, ou ao menos possuem a possibilidade de produzir, todos os efeitos 
visados pelo constituinte. São, portanto, autoaplicáveis.  

II. As normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que possuem aplicabilidade imediata, 
direta, mas não integral, uma vez que podem ter o seu alcance reduzido por atos do Poder 
Público supervenientes. Ou seja, no caso das normas constitucionais de eficácia contida, o 
legislador constituinte regulou suficientemente a matéria versada, mas possibilitou a atuação 
restritiva posterior por parte do Poder Público. São, também, autoaplicáveis. Parcela da doutrina 
as classificam em normas constitucionais de eficácia redutível ou restringível. 

III. As normas constitucionais de eficácia contida possuem aplicabilidade indireta, uma vez que 
dependem da emissão de uma normatividade futura. Ou seja, essas normas não produzem com a 
simples promulgação da Constituição ou da edição de uma emenda constitucional os seus efeitos 
essenciais, dependendo da regulamentação posterior que lhes entregue a eficácia, sendo 
qualificadas, assim, como normas não autoaplicáveis.  

Estão corretas: 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Todas estão corretas 

e) Nenhuma está correta. 

Questão 43. Assinale a alternativa correta: 

a) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante o plebiscito, o referendo, a iniciativa 
popular e a ação popular. 

b) O alistamento eleitoral e o voto é obrigatório para os maiores de dezesseis anos. 

c) 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. 

d) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e os conscritos, em qualquer 
circunstância. 

e) É condições de elegibilidade, a idade mínima de 35 anos para Governador e Vice-Governador 
de Estado e do Distrito Federal. 

Questão 44. Sobre a normativa constitucional acerca do Presidente da República, assinale a 
alternativa correta: 
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a) O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso 
Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias úteis, sob pena de perda do 
cargo. 

b) Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República nos primeiros dois anos do 
período presidencial, far-se-á eleição trinta dias depois de aberta a última vaga. 

c) Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos 
Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal, nos crimes de 
responsabilidade. E, o Chefe do Poder Executivo ficará suspenso de suas funções, nos crimes de 
responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. 

d) Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da 
República não estará sujeito a prisão, salvo por prisão em flagrante decorrente de delito 
inafiançável. 

e) É crime de responsabilidade o ato do Presidente da República que atente contra a existência 
dos Estados e Municípios. 

Questão 45. Assinale a assertiva correta: 

a) É possível o aditamento à inicial após o recebimento das informações requeridas e das 
manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. 

b) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que 
não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, desde que haja prévio 
aviso à autoridade competente e sua autorização. 

c) O direito de reunião, constitucionalmente consagrado, não pode ser restringido ou mesmo 
suspenso, nem mesmo no estado de defesa e estado de sítio. 

d) O direito de reunião, constitucionalmente consagrado, pode ser restringido, apenas no estado 
de sítio. 

e) A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com 
a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de 
forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. 

Questão 46. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. É possível que haja emenda parlamentar em um projeto de lei de iniciativa reservada ao Chefe 
do Poder Executivo, desde que haja pertinência temática e que a emenda não acarrete aumento 
de despesas; 

II. Nos projetos de lei de iniciativa do Chefe do Executivo, o parlamentar pode propor emendas, 
mas estas deverão respeitar as restrições trazidas pelo art. 63, I, da CRFB; 

III. É possível a criação da gratificação aos servidores do Poder Executivo estadual, por meio de 
emenda parlamentar em medida provisória destinada a estabelecer o subsídio mensal como forma 
de remuneração da carreira de procurador do estado. 
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a) Apenas I está correta. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas III está correta. 

d) Apenas I e II estão corretas. 

e) Todas estão corretas 

Questão 47. Dentre as competências privativas do Presidente da República, qual das elencadas a 
seguir não pode ser objeto de delegação? 

a) dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, 
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. 

b) conferir condecorações e distinções honoríficas. 

c) prover cargos públicos federais, na forma da lei. 

d) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em 
lei. 

e) nomear e exonerar os Ministros de Estado. 

Questão 48. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos 
assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele 
participam como membros natos, exceto: 

a) o Vice-Presidente da República. 

b) os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal. 

c) o Presidente da Câmara dos Deputados. 

d) o Presidente do Senado Federal. 

e) o Ministro da Justiça. 

Questão 49. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e 
dele participam, exceto: 

a) o Presidente do Senado Federal. 

b) os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados. 

c) os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal. 

d) o Ministro das Relações Exteriores. 

e) o Presidente da Câmara dos Deputados. 

Questão 50. Sobre a competência do STF, assinale a alternativa correta: 

a) Compete ao STF processar e julgar originalmente somente o mandado de segurança, o 
habeas corpus e o habeas data contra o CNJ e o CNMP. 
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b) Não compete ao STF julgar as ações ordinárias contra o CNJ e o CNMP, mas sim ao Juiz 
Federal de 1ª instância. 

c) Compete ao STF processar e julgar originariamente ações propostas contra o CNJ e contra o 
CNMP no exercício de suas atividades-fim. 

d) O STF confere interpretação restritiva ao art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 

e) Não compete ao STF julgar as ações ordinárias contra o CNJ e o CNMP, mas sim ao Juiz 
Estadual de 1ª instância 

Questão 51. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. Compete à União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de 
bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal 
para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; 

II. Compete à União executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; 

III. Compete privativamente à União legislar sobre competência da polícia federal e das polícias 
rodoviária e ferroviária federais; 

IV. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 
organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. 

a) I e III estão corretas. 

b) Apenas I está correta. 

c) II e IV estão corretas 

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas 

Questão 52. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. Quanto à origem as Constituições podem ser classificadas como outorgada, promulgada , 
cesarista (bonapartista) ou pactuada (dualista); 

II. Quanto ao conteúdo as Constituições podem ser classificadas como dogmática (sistemática) ou 
histórica; 

III. Quanto à correspondência com a realidade, ou seja relativo ao critério ontológico (Karl 
Loewenstein) as Constituições podem ser classificadas como normativa, nominalista ou semântica; 

a) I e III estão corretas. 

b) Apenas I está correta. 

c) Apenas II está correta. 

d) Todas estão incorretas. 

e) Todas estão corretas. 
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Questão 53. Acerca do instituto da Súmula Vinculante, assinale a alternativa incorreta: 

a) A previsão constitucional da Súmula Vinculante encontra-se em nosso ordenamento jurídico 
desde a Emenda Constitucional nº 45 de 2004. 

b) A súmula tem por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, 
acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração 
pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre 
questão idêntica. 

c) O Supremo Tribunal Federal pode, de ofício ou por provocação, mediante decisão dois terços 
dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a 
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos 
do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 

d) São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula 
vinculante apenas o Presidente da República; a Mesa do Senado Federal; a Mesa da Câmara dos 
Deputados; o Procurador-Geral da República; o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil; partido político com representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou 
entidade de classe de âmbito nacional; a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal; o Governador de Estado ou do Distrito Federal. 

e) Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, 
negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, 
sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 

Direito Administrativo  

Questão 54. A atuação da Administração Pública que extrapola a competência delimitada na lei é 
acometida do seguinte vício: 

a) Desvio de poder 

b) Excesso de fundamentação 

c) Desvio de finalidade 

d) Excesso de poder 

e) Não há vício 

Questão 55. Sobre a desapropriação, aponte a assertiva incorreta: 

a) 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. 
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b) A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, segundo graus e critérios 
estabelecidos na lei, ao menos um dos seguintes requisitos: aproveitamento racional e 
adequado; utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 
ambiente; observância das disposições que regulam as relações de trabalho; e exploração que 
favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

c) A desapropriação por interesse social, aplicável ao imóvel rural que não cumpra sua função 
social, importa prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. 

d) No termos da Lei 8.629/1993 é considerado imóvel rural o prédio rústico de área contínua, 
qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, 
pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial. 

e) Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela 
União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. 

Questão 56. Sobre a improbidade administrativa, aponte a assertiva correta: 

a) É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens 
decretada em ação de improbidade administrativa, inclusive nas demandas ajuizadas com esteio 
na prática de conduta prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, tipificador da ofensa aos 
princípios nucleares administrativos. 

b) Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é vedado o prosseguimento da 
demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, caso as demais sanções sejam 
declaradas prescritas. 

c) O acordo de não persecução cível deve ser apresentado até a prolação da sentença, sendo 
vedado na fase recursal. 

d) Não cabem medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial no cumprimento de 
sentença proferida em ação de improbidade administrativa. 

e) Se houver possibilidade de solução consensual da ação de improbidade administrativa, 
apenas o Ministério Público tem legitimidade para requerer a interrupção do prazo para 
contestar. 

Questão 57. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional aplicável à 
desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou 
atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de: 

a) 20 anos 

b) 5 anos 

c) 10 anos 

d) 3 anos 

e) 50 anos 
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Questão 58. Aponte a assertiva que não representa umas das hipóteses legais de concessão do 
habeas data: 

a) Assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de 
registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. 

b) Retificar dados quando não se prefira fazê-lo por processo judicial sigiloso. 

c) Anotar nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado 
verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. 

d) Alterar dado público, mas que diga respeito ao impetrante, constantes de registro ou banco 
de dados de entidades governamentais ou de caráter público. 

 e) Retificar dados quando não se prefira fazê-lo por processo administrativo sigiloso. 

Questão 59. São requisitos de transparências na gestão das empresas estatais, EXCETO: 

a) Divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. 

b) Adequação de estatuto social à autorização legislativa de sua criação. 

c) Elaboração e divulgação de política de divulgação de informações, em conformidade com a 
legislação em vigor e com as melhores práticas. 

d) Elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas, em conformidade 
com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, 
que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e aprovada pelo Conselho de Administração 

e) Todas as alternativas acima. 

Questão 60. As assertivas a seguir apresentam diretrizes para contratação de parceria público-
privada. Aponte a assertiva que não representa nenhuma dessas diretrizes previstas na Lei 
11.079/2004: 

a) Transparência dos procedimentos e das decisões. 

b) Repartição de riscos entre as partes na medida de sua culpabilidade no evento danoso. 

c) Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados 
incumbidos da sua execução. 

d) Responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias. 

e) Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. 

Questão 61. Nos termos da Lei n° 14.133/2021, são modalidades de licitação, exceto: 

a) Pregão. 

b) Planejamento. 

c) Leilão. 

d) Concorrência. 
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Questão 62. Assinale a alternativa correta: 

a) Imóveis de patrimônio de município não podem ser desapropriados pelo estado. 

b) A instituição de limitação administrativa, ainda que frustre pretensão de particular, não enseja 
o pagamento de indenização. 

c) A servidão administrativa pode ser formalmente estabelecida por edição de decreto do chefe 
do Poder Executivo. 

d) A requisição de bens imóveis particulares é instituída por ato de autorização do Poder 
Judiciário. 

Questão 63. Assinale a alternativa correta acerca dos bens públicos: 

a) Um prédio onde funciona uma autarquia de determinado Estado da Federação pode ser 
classificado como bem público de uso especial. 

b) A alienação de bens de uma sociedade de economia mista depende de autorização 
legislativa. 

c) Os imóveis de Fundações de direito público são considerados bens privados.  

d) Bens públicos estão sujeitos a usucapião. 

Questão 64. Assinale a alternativa correta: 

a) Segundo entendimento pacificado pelo STF, a responsabilidade civil do Estado é objetiva até 
mesmo em conduta omissiva, quando violado um dever de agir esperado. 

b) Se, hipoteticamente, durante a realização de uma obra pública, o maquinário da prefeitura 
tenha derrubado, acidentalmente, parte do muro de um imóvel, o proprietário do imóvel deverá 
comprovar a culpa da prefeitura para que obtenha uma indenização. 

c) Se o ente público for condenado por um dano causado por seu agente, caberá ação de 
regresso contra esse agente, dispensada a comprovação de culpa. 

d) A concessão de um serviço implica a transferência total do risco ao concessionário. 

Questão 65. Na contratação de parcerias público privadas devem ser observadas diversas 
diretrizes. Aponte a assertiva que não representa uma das diretrizes expressas na Lei 11.079/2004: 

a) Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados 
incumbidos da sua execução. 

b) Repartição do ônus tributário entre os parceiros. 

c) Responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias. 

d) Transparência dos procedimentos e das decisões. 

e) Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. 
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Questão 66. Sobre a responsabilidade civil do Estado e improbidade administrativa, aponte a 
assertiva correta: 

a) Prescreve em 5 anos a pretensão para o ajuizamento de ações indenizatórias por danos morais 
e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais 
ocorridos durante o regime militar. 

b) Não se admite a utilização de medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial no 
cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa. 

c) A pessoa jurídica de direito público pode ser vítima de danos morais e ser indenizada pela 
prática de atos que violem a honra ou a imagem, na hipótese da prática de ato que agrida 
fortemente a credibilidade institucional. 

d) O Ministério Público, se não for o autor da ação de improbidade administrativa poderá atuar 
como fiscal da Lei. 

e) A ação de improbidade administrativa pode ser proposta até 10 anos após o término do 
exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 

Direito Civil  

Questão 67. Dentre as características dos direitos da personalidade, não está: 

a) Indisponibilidade. 

b) Intransmissibilidade. 

c) Taxatividade. 

d) Vitaliciedade. 

e) Impenhorabilidade. 

Questão 68. Analise o seguinte caso: 

I- Stefani, 15 anos, foi acometida pelo vírus Sars-Cov2, desenvolvendo quadro grave de Covid-19, 
ainda que não fizesse parte do grupo de risco da doença, tendo sido internada em hospital da 
capital. 
II- Em decorrência da gravidade do quadro, Stefani precisou de transfusões de sangue. 
III- Seus pais professam a religião “Testemunha de Jeová”, e por tal razão negaram autorização 
para que as transfusões fossem feitas, sendo eles os representantes legais da paciente menor. 
A partir do caso, da legislação, doutrina e jurisprudência sobre autodeterminação do paciente, 
assinale a alternativa correta: 

a) Por serem os representantes de Stefani, os pais tem autonomia decisória, sendo a vontade 
deles absoluta, como manifestação da autodeterminação do paciente. 
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b) O corpo médico é quem deverá proceder da forma que achar correta, tendo em vista que 
vige no Brasil o princípio da beneficência. 

c) A conduta dos pais de Stefani repercutem no campo da responsabilidade civil e penal, sendo 
considerada negligência na esfera cível e lesão corporal na esfera penal. 

d) É irrelevante a manifestação de Stefani, por ser absolutamente incapaz. 

e) Os médicos, em se tratando de paciente menor, devem desconsiderar a manifestação da 
família e proceder de maneira a tratar adequadamente o paciente. 

Questão 69. Sobre o direito à integridade física, é correto afirmar que: 

a) Não existe possibilidade de limitação do direito à integridade física. 

b) O transplante entre vivos poderá se dar em qualquer órgão, desde que manifesta a vontade 
por escrito do doador. 

c) No transplante inter vivos é possível que se escolha o beneficiário da doação, enquanto que 
na doação post mortem não. 

d) A cirurgia trangenitalizadora obedece a rígidos critérios de autorização, dentre os quais se 
destacam o acompanhamento multiprofissional e interdisciplinar e a autorização judicial, em se 
tratando de pessoa maior de 16 e menor de 18 anos. 

e) A doação do próprio corpo para fins científicos só poderá ser parcial, não podendo ser doado 
o corpo todo, uma vez que o tal ato afetaria o direito à memória do morto, de titularidade da 
família. 

Questão 70. Sobre a prescrição é incorreto afirmar: 

a) Atinge o interesse processual, obstando propositura de ação que vise adimplemento de 
prestação prescrita. 

b) O devedor poderá pagar dívida prescrita. 

c) Pode se dar de forma tácita ou expressa. 

d) Não poderá ter seus prazos firmados por negócio jurídico entre as partes. 

e) Tem como prazo geral 10 (dez) anos. 

Questão 71. Acerca da prescrição, analise os seguintes itens: 

I- A prescrição de pretensão de haver prestações alimentares se dá em 2 (dois) anos, a partir da 
data de seu vencimento. 

II- Nos termos do artigo 194 do Código Civil, o juiz apenas reconhecerá de ofício a prescrição 
em face de incapaz. 
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III- Não corre prescrição contra quem se encontra servindo as forças armadas, a qualquer tempo. 

Pode-se afirmar que está incorreto: 

a) Todos estão corretos. 

b) I e II. 

c) Apenas I 

d) II e III. 

e) Nenhum está correto. 

Questão 72. Sobre a decadência pode-se afirmar:  

a) Atinge direito prestacional. 

b) Admite impedimento, suspensão ou interrupção nos mesmos termos da prescrição. 

c) Admite renúncia somente quando se tratar de decadência legal. 

d) Pode ser arguida amplamente pelo juiz. 

e) Quando convencional, pode ser alegada pela parte a quem aproveita em qualquer grau de 
jurisdição.  

Questão 73. Acerca do contrato de compra e venda, é incorreto afirmar: 

a) Tem como objetivo a transmissão de posse de uma determinada coisa.  

b) É um contrato consensual, independendo de formalidade específica, via de regra. 

c) Pode ser celebrado tendo como objeto a esperança de um determinado proveito. 

d) Existe em modalidade onde há incerteza da quantidade. 

e) Poderá ser instantâneo ou de trato sucessivo.  

Questão 74. Tendo em mente o consentimento nos contratos de compra e venda, analise os 
seguintes itens: 

I- Nos casos de venda de ascendente para descendente, será necessário o consentimento dos 
demais descendentes do vendedor, sob pena de nulidade.  

II- É vedada a compra e venda entre cônjuges enquanto sobrevier a sociedade conjugal. 

III- A venda de bem imóvel por cônjuge sem autorização do outro acarreta em anulabilidade a ser 
proposta no prazo de 2 (dois) anos, sob risco de decadência. 

IV- Na hipótese em que haja direito de preferência de mais de um condômino, proceder-se-á a 
sorteio. 

Está correto aquilo que se afirma em: 

a) Todos os itens. 
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b) I e II. 

c) II e III. 

d) I e III. 

e) Nenhum dos itens. 

Direitos Humanos  

Questão 75. De acordo com a Carta da ONU, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) a admissão de qualquer Estado como Membro das Nações Unidas será efetuada por decisão 
da Assembleia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança. 

b) a Organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus Membros. 

c) dentre os propósitos das Nações Unidas se incluem a cooperação internacional para resolver 
os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário e centro 
destinado a harmonizar a ação das nações. 

d) a Corte Internacional de Justiça foi criada como o principal órgão judicial das Nações Unidas. 
Como a ONU tem como um de seus propósitos a proteção dos direitos humanos, é possível 
afirmar que a CIJ funciona como um grande tribunal global na matéria de direitos humanos. 

e) o Conselho de Segurança é composto por 15 membros, sendo membros permanentes 
Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França.  

Questão 76. A respeito do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, assinale a 
alternativa INCORRETA:  

a) Mecanismos convencionais são aqueles que se encontram previstos em Tratados, Convenções 
e que são aplicados em relação àqueles Estados que sejam seus signatários, mas, em razão do 
caráter global da ONU, poderão ser impostos a Estados que não sejam parte do tradado. 

b) Mecanismos convencionais são aqueles que se encontram previstos em Tratados, Convenções 
e podem ser aplicados em relação àqueles Estados que sejam seus signatários. 

c) É exemplo de Mecanismo Convencional do Sistema Global o Comitê de Direitos Humanos, 
responsável pelo monitoramento do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP).  

d) Há críticas na doutrina a respeito da denominação “extraconvencional”, haja vista esse 
subsistema também encontrar respaldo normativo num tratado, qual seja, a Carta da ONU.  

e) O monitoramento da aplicação das normas de direitos humanos previstas em tratados é 
realizado pelos Órgãos de Tratado ou treaty bodies. 

Questão 77. Marque a alternativa correta. 
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a) A proteção internacional dos direitos humanos possui três vertentes, quais sejam o direito dos 
refugiados, o direito humanitário e os direitos humanos stricto sensu, cada um deles com 
contornos bem definidos, de modo que a incidência de um afasta a aplicação dos demais. 

b) É possível encontrar precedentes da Corte Internacional de Justiça, afastando a incidência dos 
direitos humanos em sentido estrito quando se reconhece a existência de conflito armado. 

c) A Corte Internacional de Justiça (CIJ) foi estabelecida pela Carta das Nações Unidas e é 
considerada o principal órgão judiciário no âmbito da Organização das Nações Unidas, sendo 
possível extrair fontes do direito internacional público (DIP) do seu estatuto. 

d) A Carta da ONU possibilita a qualquer Membro das Nações Unidas solicitar a atenção do 
Conselho de Segurança para qualquer controvérsia, ainda que se trate de questão jurídica. 

e) O Conselho Econômico e Social criará comissões para os assuntos econômicos e sociais, mas 
não possui competência para instituir órgãos para a proteção dos direitos. 

Questão 78. No tocante à Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) a edição da DUDH é marco histórico na evolução da proteção internacional dos direitos 
humanos, sendo tranquilo na doutrina a afirmação de sua importância para a consagração da 
universalidade e inerência dos direitos humanos. 

b) também pode ser considerada paradigma da generalização da proteção dos direitos 
humanos. 

c) por ostentar a natureza de Tratado formalmente adotado no âmbito da ONU, a DUDH é 
vinculante para todos os Estados membros das Nações Unidas. 

d) a inclusão no texto da DUDH da referência a igualdade entre homens e mulheres reflete 
semelhante previsão da Carta de ONU que é resultado dos esforços de diplomatas latino-
americanas, dentre elas a brasileira Bertha Lutz.  

e) A Declaração Universal dos Direitos Humanos é construída a partir de um repertório 
normativo que vem da Carta da ONU, contemplando a linguagem inclusiva do termo “humanos” 
(em vez de ser uma Declaração de direitos dos homens), que é fruto da vitória nas disputas das 
diplomatas latino-americanas. 

Questão 79. Sobre os direitos elencados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, marque a 
alternativa correta. 

a) A mudança de nacionalidade é direito assegurado pela DUDH. 

b) A DUDH não consagra o direito à nacionalidade como um direito humano. 

c) Em respeito à soberania estatal, a DUDH deixou de contemplar a liberdade ambulatorial de ir, 
vir e permanecer, haja vista que cada Estado tem o arbítrio de permitir ou não o ingresso de 
estrangeiros em seu território.  



 

 

 

 

 

319 
465 

d) Por ser objeto de Convenção específica, a DUDH não trata do direito a asilo político. 

e) A DUDH é impregnada de valores liberais. Por tal motivo, não contempla direitos sociais, a 
exemplo o direito de se organizar em sindicatos.  

Questão 80. No tocante às características dos direitos humanos, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) Parcela da doutrina contesta a característica da universalidade sob o fundamento do 
relativismo cultural, ou seja, que os diferentes povos do mundo possuem valores distintos e que, 
por isso, não seria possível estabelecer uma moral universal única.  

b) Por sua vez, a doutrina universalista sustenta que o relativismo cultural é utilizado como forma 
de justificar violações a direitos humanos, sob o manto da particularidade de cada cultura. 

c) Pela característica da inerência, os direitos humanos pertencem apenas aos nacionais de 
determinado Estado, dependendo ainda da concessão positiva por meio do Ente Estatal. 

d) Na busca pela superação da polêmica entre universalistas e relativistas, Boaventura de Sousa 
Santos propõe a chamada “hermenêutica diatópica” que busca o reconhecimento de que os 
referenciais de uma cultura são tão incompletos quanto a própria cultura a que pertencem.  

e) A Hermenêutica Diatópica tem dois imperativos: o da escolha pelo ponto de vista que 
proporcione maior reciprocidade, ou seja, a que permite ir mais longe no reconhecimento do 
outro; bem como a ideia de que “as pessoas e grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a 
diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza”.  

Questão 81. Acerca do Sistema Internacional dos Direitos Humanos e do Estatuto do Tribunal 
Penal Internacional é correto afirmar que: 

a) o Tribunal Penal Internacional é uma instituição permanente, com jurisdição universal sobre 
Estados, nações, pessoas, coletividades, organizações estatais e não-estatais e demais autores 
ou vítimas de atentados contra os direitos humanos em relação aos crimes graves que prescreve 
o seu respectivo estatuto. 

b) a prostituição forçada e o crime de apartheid são expressamente previstos como crimes 
contra a humanidade no referido Estatuto. 

c) os crimes contra humanidade, pela sua própria natureza infamante, dispensam averiguação 
quanto a quadro de ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil.  

d) a competência ratione materiae do TPI é amplíssima, em razão da relevância dos bens 
jurídicos protegidos. 

e) Tendo em vista a soberania dos Estados, a sujeição à jurisdição do TPI obedece à regra dos 
tribunais internacionais em geral, ou seja, tem caráter facultativo. 

Questão 82. Relativamente à Convenção Relativa aos Estatudo dos Refugiados e a Lei n.º 
13.445/2017, marque a alternativa INCORRETA: 
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a) o texto da Convenção considera “Refugiado” qualquer pessoa que temendo ser perseguida 
por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora 
do país de sua nacionalidade e que não pode valer-se da proteção de seu país, mas não 
contempla os casos em que as pessoas, embora possam, não querem a proteção do Estado de 
que é nacional. 

b) Direito Internacional dos Refugiados visa a facilitar a integração dos refugiados nos Estados 
aonde vieram a buscar abrigo, conferindo-lhes no mínimo os mesmos direitos a que os outros 
estrangeiros fazem jus e dando-lhes um tratamento peculiar em vários outros aspectos, em vista 
de sua situação particular. 

c) “Estatuto dos Refugiados” é nomenclatura comumente utilizada para designar a Convenção e 
o  

d) Convenção centraliza num único órgão da ONU, o ACNUR, juntamente com seus auxiliares, as 
tarefas concernentes à implementação e à aplicação eficaz das normas internacionais protetivas 
dos refugiados. 

e) O Direito Internacional dos Refugiados é guiado pelo princípio do non-refoulement, proibição 
de expulsão ou de rechaço, segundo o qual é vedado o envio de volta ao Estado de onde a 
pessoa refugiada veio e em que corre risco de vida ou de ser perseguido. 

Questão 83. Ainda no tocante à Convenção Relativa aos Estatuto dos Refugiados e ao Protocolo 
Relativa aos Estatuto dos Refugiados marque a alternativa INCORRETA: 

a) A vedação ao rechaço conta com exceção expressa na Convenção. 

b) De acordo com previsão expressa na Convenção, Os Estados Contratantes a aplicarão sem 
discriminação quanto à raça, à religião ou ao país de origem. 

c) Ainda que já reconhecida a condição de refugiado, há discricionariedade do Estado quanto à 
concessão do refúgio, haja vista a soberania estatal.  

d) O regime a ser aplicado aos refugiados, ressalvadas as disposições mais favoráveis previstas 
pela Convenção, é igual ao conferido aos estrangeiros. 

e) A preocupação da comunidade jurídica internacional com a situação dos  

refugiados remonta, historicamente, ao período do pós-Primeira Guerra Mundial, quando, a 
partir de ajustes internacionais, os Estados passaram a instituir parâmetros para que a sociedade 
internacional enfrentasse a questão. 

Questão 84. No tocante à Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, marque a alternativa correta. 

a) em razão da contribuição dos trabalhadores migrantes para a construção da identidade 
nacional, o Brasil foi um dos primeiros países a ratificar a Convenção.  

b) A Convenção foi internalizada mediante o procedimento previsto no §3°, art. 5° da CF, 
possuindo status constitucional. 
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c) a Convenção é um dos poucos tratados de direitos humanos de grande relevância em que o 
Brasil não é parte, demonstrando a indiferença e ausência de preocupação do país com o tema 
das migrações no plano internacional. 

d) Conforme a Convenção, a expressão "trabalhador migrante" designa a pessoa que vai 
exercer, exerce ou exerceu uma atividade remunerada num Estado de que não é nacional. 

e) A Convenção, a despeito de sua relevância, não instituiu órgão de monitoramento. 

Questão 85. No tocante à afirmação histórica dos direitos humanos, assinale a alternativa correta. 

a) O Bill of Rights, de 1689, foi a primeira carta de direitos de que se tem notícia na história. 

b) A Declaração e Programa de Ação de Viena de 1933, ao prever expressamente a 
universalidade dos direitos humanos, tornou superada a crítica feita pelo relativismo cultural. 

c) Os direitos humanos de segunda geração são conquistas das Revoluções Liberais, 
expressamente previstos nas Declarações Francesa e Norte-Americana de direitos humanos. 

d) A Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993 faz referência expressa ao princípio da 
indivisibilidade dos direitos humanos. 

e) A universalidade e a indivisibilidade não são características próprias da concepção 
contemporânea dos direitos humanos, mas sim, da visão liberal/moderna das primeiras 
declarações de direito. 

Questão 86. Relativamente às fontes formais dos direitos humanos e de acordo com o Art. 38 do 
Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinale a alternativa que INCORRETA.  

a) As fontes formais são o modo de revelação e exteriorização da norma jurídica e dos valores 
por ela tutelados, plasmadas nas normas de direito positivo. 

b) O art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça é compreendida pela doutrina como 
um núcleo mínimo de fontes formais não só dos direitos humanos, como também de todo o 
Direito Internacional Público. 

c) É adotada pelo Estatuto da CIJ a diferenciação entre “fontes principais” e “fontes auxiliares”, 
não se tratando, portando, de construção doutrinária. 

d) Não há previsão expressa no Estatuto da CIJ acerca da possibilidade de decisão ex aequo et 
bono. 

e) As fontes também são classificadas como “convencionais” – quando resultantes do acordo de 
vontade dos Sujeitos de DIP, como os tratados; e “não convencionais” – que compreendem 
todas as demais e originam-se da evolução da realidade internacional, a exemplo do jus cogens.  

Medicina Legal 

Questão 87. NÃO é um sinal de lesão provocada por tiro à curta distância: 

a) ferimento com forma arredondada ou elíptica; 
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b) ferimento com bordas invertidas; 

c) ferimento com zona de esfumaçamento; 

d) ferimento com zona de chama; 

e) ferimento com diâmetro menor que o do projétil. 

Questão 88. De acordo com as alterações promovidas no Código de Processo Penal pela Lei 
Federal nº 13.964/2019, assinale a alternativa correta a respeito do exame de corpo de delito, da 
cadeia de custódia e das perícias em geral:  

a) Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, 
independentemente de qualquer relação com a infração penal. 

b) Após a realização da perícia, o material deverá ser destruído.  

c) Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter 
e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, 
para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.  

d) O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados obrigatoriamente por perito 
oficial, portador de diploma de curso superior.  

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

Questão 89. Considere que Madalena chegou a um hospital privado com ferimentos que 
indicavam um possível caso de violência doméstica.  

Diante desse cenário, assinale a alternativa que prevê a conduta que deve ser adotada pelo 
referido hospital.   

a) O hospital apenas poderá notificar o ocorrido caso haja prévia e expressa autorização de 
Madalena, tendo em vista se tratar de informação sensível. 

b) O caso deverá ser objeto de notificação compulsória, ainda que apenas haja indícios de 
violência doméstica. 

c) Não há obrigatoriedade de comunicação do ocorrido, tendo em vista que a notificação 
compulsória apenas se aplica aos serviços públicos de saúde. 

d) O caso deverá ser objeto de notificação compulsória somente após a confirmação da 
violência.  

e) Não existe previsão legal que obrigue o hospital a notificar as autoridades acerca do ocorrido. 

Questão 90. Sobre o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais marque a 
alternativa correta:  

a) É facultada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional 
Multibiométrico e de Impressões Digitais.  
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b) O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais tem como objetivo armazenar 
dados de registros biométricos, de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz, 
para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou municipais.  

c) A integração ou a interoperação dos dados de registros multibiométricos constantes de outros 
bancos de dados com o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será 
compulsória.  

d) Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais, ou com ele 
interoperar, os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas federal, estadual e distrital, inclusive 
pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos Institutos de Identificação Civil. 

e) Apenas poderão ser colhidos os registros biométricos, de impressões digitais, de íris, face e 
voz dos presos definitivos.  

Questão 91. De acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.826/03, alterada pelo Pacote 
Anticrime, assinale a alternativa correta:  

a) A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados 
em ato do Poder Executivo local. 

b) Faculta-se a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional de Perfis 
Balísticos, desde que no interesse na administração da justiça. 

c) O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar 
características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados 
por arma de fogo. 

d) O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela unidade oficial de perícia cível ou 
criminal. 

e) O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de 
munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes ou contravenções penais, para 
subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais.  

Questão 92. Assinale a alternativa correta acerca do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas 
por Crime de Estupro.  

a) É inconstitucional a criação de Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de 
Estupro, tendo em vista a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.  

b) Cada Estado e o Distrito Federal possuem competência para criar Cadastro de Pessoas 
Condenadas por Crime de Estupro. 

c) É vedado o compartilhamento das informações do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas 
por Crime de Estupro entre a União e os demais entes federados. 
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d) Os custos relativos ao desenvolvimento, à instalação e à manutenção da base de dados do 
Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro serão suportados por recursos 
do Fundo Nacional de Segurança Pública. 

e) O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro conterá apenas, as 
características físicas e dados de identificação datiloscópica; identificação do perfil genético; 
fotos; e local de moradia e atividade laboral desenvolvida, nos últimos 3 (três) anos, em caso de 
concessão de livramento condicional. 

Questão 93. As lesões contundentes são aquelas que resultam da transferência da energia cinética 
para o corpo por meio de uma superfície. Essa espécie de lesão poderá ser fechada (a pele da 
região atingida se mantém íntegra, há resistência da pele) ou aberta (há rompimento da pele). 

Sobre o tema, assinale a alternativa que apresenta corretamente a nomenclatura das lesões 
contundentes fechadas apresentadas abaixo:  

I. é a ruptura dos ossos causada por ação direta (o trauma atinge o local fraturado) ou indireta do 
agente contundente. Pode ser aberta (a ferida permite ver o foco da fratura) ou fechada (não se 
comunica com a parte externa do corpo) ou fragmentadas.  

II. trauma leve sem extravasamento de sangue; é aquele vermelhão que aparece no local atingido. 
Esse vermelhão aparece em razão da dilatação dos vasos pequenos e desaparece em cerca de 10 
(dez) minutos a 24 (vinte e quatro) horas dependendo da área que foi atingida, da irrigação 
sanguínea e da intensidade da ação contundente. 

III. o sangue extravasado dos vasos, em razão de terem um maior volume, comprime (afasta) os 
tecidos e ocupam o espaço, formando uma cavidade e infiltrando-se nos tecidos ao redor da 
lesão, formando equimose periférica (bolsas de sangue). São coleções sanguíneas produzidas pelo 
sangue derramado. Poderá ser fatal dependendo de onde ocorrer, como, por exemplo, na 
cabeça. 

IV. é aquela palidez com elevação da pele (inchaço) no local atingido com hiperemia ao redor; é 
um trauma mais intenso que a rubefação. 

V. é a infiltração hemorrágica nas malhas do tecido de sangue que extravasou de pequenos vasos 
que se romperam, com preservação da elasticidade e integridade da pele. A pele não se 
arrebenta, mas sim os vasos abaixo dela e em razão disso é dada coloração à pele. Só aparece se 
a lesão foi feita com a pessoa viva. 

a) Fratura; Rubefação; Hematoma; Tumefação; Equimose. 

b) Sufusão; Rubefação; Equimose; Entorse; Hematoma.  

c) Fratura; Tumefação; Sufusão; Entorse; Hematoma;  

d) Equimose; Fratura; Tumefação; Hematoma; Equimose. 

e) Fratura; Hematoma; Rubefação; Equimose; Sufusão.  
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Questão 94. O ramo da Medicina Legal que analisa os aspectos da morte e do morto sob variados 
aspectos, dentre os quais suas repercussões no âmbito jurídico-social é denominado de   

a) Criminalística. 

b) Vitimologia. 

c) Traumatologia. 

d) Tanatologia. 

e) Toxicologia.  

Questão 95. No estudo da Tanatologia Forense, a doutrina ensina que a morte pode se dar de 
diferentes maneiras. Dentre elas, marque a assertiva que apresenta a correta denominação de 
uma dessas formas: 

a) Morte Real: a interrupção total e permanente das grandes funções do organismo. 

b) Morte Anatômica: se dá com a morte paulatina de células e tecidos de diferentes órgãos. 

c) Morte Intermediária: o indivíduo, aos olhos de seus semelhantes, parece realmente morto, 
mas a morte não se processa instantaneamente e, nesse caso, há a persistência de uma débil 
circulação sanguínea. Este estágio pode durar horas e pode, com o emprego das técnicas 
adequadas, ser revertido. 

d) Morte Aparente: parada cardíaca diagnosticada principalmente pela ausência de pulso em 
artéria calibrosa, associada à perda de consciência, cianose ou palidez. 

e) Morte Real: ato de cessação da personalidade e da conexão orgânica por inibição da força de 
coesão intermolecular. 

Criminologia 

Questão 96.   "Controle social é o conjunto de instituições e sanções da sociedade para submeter 
os indivíduos às normas de convivência em comunidade. O estudo do controle social parte das 
relações do indivíduo com a sociedade para explicar o fenômeno da violência". (FONTES, 
Eduardo. HOFFMANN, Henrique. Criminologia. 4ª ed. rev., atual. e amp. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2021, p. 39) 

Com base no texto, é possível afirmar que forma o controle social "formal", EXCETO:  

a) a Polícia. 

b) o Ministério Público. 

c) a família. 

d) a Administração Penitenciária. 

e) o Judiciário. 
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Questão 97.   "A teoria (...) parte da ideia segundo a qual o crime não pode ser definido 
simplesmente como disfunção ou inadaptação de pessoas de classes menos favorecidas, não 
sendo ele exclusividade destas. (...) Sutherland supera o conceito acima para falar (...) da 
aprendizagem dos valores criminais. (...) O homem aprende a conduta desviada e associa-se com 
referência nela". (SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 8ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 180) 

O texto faz referência à Escola Sociológica do Crime denominada: 

a) Escola de Chicago. 

b) Teoria da Associação Diferencial. 

c) Teoria da Anomia. 

d) Teoria da Subcultura Delinquente. 

e) Labelling Approach. 

Questão 98.   Assinale a afirmativa correta. 

a) O principal expoente da Escola de Chicago é Émile Durkheim. 

b) A vítima não é considerada objeto da Criminologia. 

c) A Teoria da Subcultura Delinquente foi preconizada por Albert Cohen. 

d) A Teoria do Etiquetamento não pode ser chamada de "Labeling Approach". 

e) A Teoria Crítica critica a teoria de Karl Marx.  

Questão 99.   A Criminologia: 

a) analisa os fatos humanos indesejados e tipifica criminalmente as condutas indevidas por meio 
de normas penais, no plano do dever ser. 

b) tem por objetivo criar estratégias concretas de controle da criminalidade, a fim de manter 
seus índices em níveis toleráveis. 

c) investiga as causas do fenômeno da criminalidade segundo o método experimental, isto é, 
analisando o mundo do ser. 

d) não aborda de maneira científica os fatores que podem levar o homem a delinquir. 

e) tem as normas positivadas como ponto de partida para a solução dos problemas. 

Questão 100.   "Edgard de Moura Bittencourt, destacando as dificuldades para estabelecer um 
conceito único de _____, pondera haver 'o sentido originário, com que se designa a pessoa ou 
animal sacrificado à divindade; o geral, significando a pessoa que sofre os resultados infelizes dos 
próprios atos, dos de outrem ou do acaso; o jurídico-geral, representando aquele que sofre 
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diretamente a ofensa ou ameaça ao bem tutelado pelo direito; o jurídico-penal-restrito, 
designando o indivíduo que sofre diretamente as consequências da violação da norma penal; e, 
por fim, o sentido jurídico-penal-amplo, que abrange o indivíduo e a comunidade que sofrem 
diretamente as consequências do crime'". (SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 8ª ed. rev., 
atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 53) 

O texto faz referência ao conceito de: 

a) delito. 

b) delinquente. 

c) vítima. 

d) controle social. 

e) criminologia. 
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28. E 
29. D 
30. D 
31. C 
32. A 
33. A 
34. C 
35. D 
36. E 
37. A 
38. C 
39. B 
40. C 
41. C 
42. A 
43. C 
44. C 
45. E 
46. D 

47. B 
48. B 
49. D 
50. C 
51. D 
52. A 
53. D 
54. D 
55. B 
56. A 
57. B 
58. D 
59. E 
60. B 
61. B 
62. B 
63. A 
64. A 
65. B 
66. C 
67. C 
68. E 
69. C 
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70. A 
71. D 
72. E 
73. A 
74. D 
75. D 
76. B 
77. C 
78. C 
79. A 
80. C 

81. B 
82. A 
83. C 
84. D 
85. D 
86. D 
87. E 
88. C 
89. B 
90. D 
91. C 

92. D 
93. A 
94. D 
95. E 
96. C 
97. B 
98. C 
99. C 
100. C 

 

QUESTÕES COMENTADAS 

Direito Penal  

Questão 1. Sobre a justiça restaurativa, assinale a alternativa correta: 

a) Busca-se assistir o autor, representando, assim, uma terceira via na função da pena. 

b) Com origem no Estados Unidos, busca uma participação do infrator e da vítima como forma 
de se amenizar os efeitos do delito e de se buscar a reeducação do criminoso. 

c) É adequada para todas as espécies de crimes. 

d) A Justiça Restaurativa visa à reparação do dano, especialmente o chamado dano patrimonial. 

e) A Justiça Restaurativa busca estudar o crime como evento que afeta autor, vítima e sociedade. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. Muita atenção com a pegadinha! Na verdade, busca-se assistir à 
vítima, mas de fato, representa uma terceira via na função da pena. Traz-se a ideia de 
responsabilidade social pelo crime. 

A alternativa B está incorreta. A justiça restaurativa pode ser definida como um processo de 
colaboração para sanar o conflito gerado pelo cometimento de um delito e tem origem no 
Canadá e na Nova Zelândia, não nos Estados Unidos.  

A alternativa C está incorreta. Nas experiências feitas no Brasil, temos vários casos em que há, 
em um ambiente controlado, a oportunidade de o autor do delito ouvir a sua vítima, 
entendendo os efeitos que ela sofreu e a forma como ela vivenciou o fato criminoso. No entanto, 
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não é adequado para todas as espécies de crimes, mas há relatos de êxito nos casos de delitos 
patrimoniais, por exemplo. 

A alternativa D está incorreta. Novamente, cuidado com a pegadinha aqui. A Justiça Restaurativa 
visa à reparação do dano, especialmente o chamado dano emocional, não o patrimonial. Sua 
experiência pode se tornar mais ampla, por exemplo, nos casos de disponibilidade da ação 
penal, ou seja, dos delitos de ação penal privada, em que pode haver transação entre o réu e a 
vítima. 

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão. 

Questão 2. Julgue os itens abaixo, assinale a alternativa correta: 

I. Nos termos da Constituição Federal de 1988 a lei regulará a individualização da pena.  

II. O art. 5º XLVI da Constituição prevê, em rol taxativo, como espécies de pena a privação ou 
restrição da liberdade; a perda de bens; a multa; a prestação social alternativa e a suspensão ou 
interdição de direito. 

III. O artigo 32, do Código Penal, traz as espécies de pena, classificando-as em três grupos, as 
privativas de liberdade; as restritivas de direitos e a de multa.  

Estão corretas: 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas I e III. 

d) Todas estão corretas 

e) Nenhuma está correta. 

Comentários 

A alternativa C está correta e o gabarito.  

As penas podem ser de diversas espécies, sendo que a Constituição Federal já prevê as penas 
possíveis em seu artigo 5º, inciso XLVI, que trata da individualização da pena: 

Art. 5º XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as 
seguintes: 

a) privação ou restrição da liberdade; 

b) perda de bens; 
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c) multa; 

d) prestação social alternativa; 

e) suspensão ou interdição de direito 

O artigo 32, do Código Penal, por sua vez, traz as espécies de pena, classificando-as em três 
grupos: 

Art. 32 - As penas são: 

I - privativas de liberdade; II - restritivas de direitos; III - de multa. 

O Item II está incorreto. Na verdade, o rol constitucional não é taxativo, conforme se retira do 
termo "entra outras" empregado pelo constituinte.  

Questão 3. Assinale a alternativa incorreta: 

a) As penas privativas de liberdade podem ser de reclusão e de detenção, reguladas no Código 
Penal, e de prisão simples, prevista na Lei das Contravenções Penais. 

b) O Código Penal prevê o rol das penas restritivas de direitos em seu artigo 43. 

c) As penas privativas de liberdade são manifestação da Primeira Velocidade. 

d) As penas restritivas de direitos são consideradas parte da chamada Terceira Velocidade do 
Direito Penal. 

e) As penas de multa não se confundem com a pena restritiva de direitos denominada de 
prestação pecuniária. 

A alternativa D está incorreta e é o gabarito.  

As penas privativas de liberdade podem ser de reclusão e de detenção, reguladas no Código 
Penal, e de prisão simples, prevista na Lei das Contravenções Penais. 

Quanto às penas restritivas de direitos, podemos mencionar a prestação pecuniária, a perda de 
bens e valores, a limitação de fim de semana, a prestação de serviço à comunidade ou a 
entidades pública, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana. O Código 
Penal prevê o rol das penas restritivas de direitos em seu artigo 43. 

Por fim, há as penas pecuniárias, chamadas, mais frequentemente, de penas de multa. Não 
confundir com a pena restritiva de direitos denominada de prestação pecuniária. 
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Importante mencionar que, as penas privativas de liberdade são manifestação do Direito Penal 
Tradicional ou da Primeira Velocidade, as penas restritivas de direitos, também chamadas de 
alternativas, são consideradas parte da chamada Segunda Velocidade do Direito Penal, na 
classificação do jurista Jesús- María Silva Sanchez. 

Questão 4. Sobre o tempo de pena, assinale a alternativa incorreta: 

a) As penas têm sua duração reguladas pelo artigo 10 do Código penal, de forma que o dia do 
começo inclui-se no cômputo do prazo. 

b) Nos termos do art. 75 do Código Penal, o tempo de cumprimento das penas privativas de 
liberdade não pode ser superior a 30 anos. 

c) A duração de cada pena é determinada de acordo com a sua espécie. 

d) Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova 
unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido. 

e) No Brasil, é vedada a pena de caráter perpétuo. crime de responsabilidade o ato do 
Presidente da República que atente contra a existência dos Estados e Municípios. 

Comentários 

A alternativa B está incorreta.  

As penas têm sua duração reguladas pelo artigo 10 do Código penal. 

Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os 
meses e os anos pelo calendário comum. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 

Quanto à duração de cada pena, de fato é determinado de acordo com a sua espécie. 

O "Pacote Anticrime" alterou uma série de leis brasileiras, merecendo destaque para o presente 
trabalho a mudança relativa ao art. 75, do Código Penal Brasileiro, no qual houve o aumento de 
10 anos no tempo máximo de cumprimento de pena, totalizando 40 anos. 

Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser 
superior a 40 (quarenta) anos.            (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja 
superior a 40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite 
máximo deste artigo.             (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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§ 2º - Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, 
far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já 
cumprido. 

Ademais, de fato a CFRB veda as penas de caráter perpétuo.  

Art. 5º, XLVII - não haverá penas: 

b) de caráter perpétuo; 

Questão 5. Julgue os itens abaixo, assinale a alternativa correta: 

I. O método trifásico se inicia com a fase das circunstâncias judiciais, prevista no artigo 59 do Código 

Penal.  

II. O artigo 68 do Código Penal, institui o sistema trifásico de cálculo da pena. 

III. Na primeira fase, o juiz não se pode ultrapassar os limites mínimo e máximo da pena, conforme as 

balizas fixadas de forma abstrata pelo legislador. 

IV. A jurisprudência não aceita a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base em conceitos 

vagos, especialmente se baseados na gravidade em abstrato do próprio crime.  

Estão corretas: 

a) Apenas I, II e IV. 

b) Apenas II e III. 

Apenas I, II e III. 

c) I, II, III e IV. 

d) Nenhuma está correta. 

Comentários 

A alternativa D está correta e o gabarito. 

A aplicação da pena é chamada de dosimetria, por envolver o cálculo da pena nos termos do 
método trifásico. Começando pela pena privativa de liberdade, sua fixação, pelo juiz, deve ter 
como parâmetros os limites mínimo e máximo previstos na lei e ser realizado em três fases. 

O método trifásico se inicia com a fase das circunstâncias judiciais, prevista no artigo 59 do 
Código Penal. Na sequência, há a aplicação das agravantes e das atenuantes, com a estipulação 
da pena intermediária. Por fim, a terceira fase envolve a aplicação das causas de aumento e de 
diminuição de pena. 
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Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, 
bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 
suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela 
Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, 
se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

É o que prevê o artigo 68 do Código Penal, que institui o sistema trifásico de cálculo da pena. 

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; 
em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, 
as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na 
parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, 
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei 
nº 7.209, de 11.7.1984) 

 

DOSIMETRIA 

1ª FASE Circunstâncias 
judiciais 

2ª FASE Agravantes e 
atenuantes 

3ªFASE Causas de aumento 
e de diminuição 
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Cumpre ressaltar que a jurisprudência não aceita a fixação da pena-base acima do mínimo legal 
com base em conceitos vagos, especialmente se baseados na gravidade em abstrato do próprio 
crime. 

Na primeira fase, o juiz não se pode ultrapassar os limites mínimo e máximo da pena, conforme 
as balizas fixadas de forma abstrata pelo legislador. 

Questão 6. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. O crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, aponta como conduta incriminada 
subtrair coisa alheia móvel, de forma que o objeto material é coisa alheia móvel. 

II. Em qualquer hipótese, no furto estão excluídas as coisas de uso comum; 

III. Não podem ser objeto do furto a res derelicta, a coisa abandonada, por não possuir 
proprietário, a res nullius, que é a coisa de ninguém, nem a res desperdita, que é a coisa perdida e 
cuja apropriação pode configurar o delito do artigo 169, parágrafo único, II, do Código Penal. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas III está correta. 

d) Apenas I e II estão corretas. 

e) Todas estão corretas 

Comentários 

A alternativa D está correta e é o gabarito. Vejamos: 

O crime de furto está previsto no artigo 155 do Código Penal. A conduta incriminada é subtrair 
coisa alheia móvel.  

Subtrair é apropriar-se, pegar de outrem ou apoderar- se. A conduta pode ser realizada direta 
ou indiretamente. O objeto material é coisa alheia móvel.  

Em regra, estão excluídas as coisas de uso comum, como o ar ou a água. Há, entretanto, 
possibilidade, se houver o seu destacamento para uso, como no caso de furto de mil litros de 
água mineral no estoque da engarrafadora. O ser humano não pode ser objeto de furto, mas o 
seu cadáver, se destacado para uso científico, pode ser subtraído. 

Não podem ser objeto do furto a res derelicta, a coisa abandonada, por não possuir 
proprietário, a res nullius, que é a coisa de ninguém, nem a res desperdita, que é a coisa perdida 
e cuja apropriação pode configurar o delito do artigo 169, parágrafo único, II, do Código Penal. 
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Questão 7. Sobre o crime de furto, assinale a alternativa incorreta: 

a) São móveis todos aqueles que podem ser transportados sem sua destruição ou desnaturação. 

b) O elemento subjetivo do tipo penal de furto é o dolo. 

c) É punível o chamado furto de uso. 

d) O desejo de se apoderar definitivamente da coisa alheia móvel é denominada de animus 
furandi. 

e) O STF tem adotado a teoria da amotio ou aprehensio, considerando consumado o delito de 
furto com a inversão da posse. 

Comentários 

A alternativa C está incorreta, sendo o gabarito.  

A coisa deve ser móvel, sendo que os penalistas não se utilizam do conceito do Direito Civil. 
Deste modo, são móveis todos aqueles que podem ser transportados sem sua destruição ou 
desnaturação. Incluem-se os navios e aeronaves, considerados imóveis por ficção legal na esfera 
cível. Também estão abrangidos os semoventes, como cavalos e bois. 

A coisa também deve ser alheia. A esse respeito existem duas posições: 

1)A coisa deve ser de propriedade de outrem. Deste modo, se o sujeito se apropria 
de coisa sua, mas em poder de terceiro, pode cometer o delito do artigo 345 ou o 
previsto no artigo 346 do Código Penal. É a posição majoritária, defendida por Nelson 
Hungria. 
2)A coisa pode ser do próprio sujeito ativo, pois o termo “alheio” também pode ser 
referir à legítima posse de outrem. Por isso, o proprietário que se apodera de coisa 
sua, que foi dada em penhor por exemplo, comete o crime de furto. É o 
entendimento de Magalhães Noronha. 

Cuidado! Se a coisa for um bem público ou um bem particular que está em poder da 
Administração Pública e for subtraída pelo funcionário público, valendo-se de suas funções, 
configura-se o crime de peculato. Se a coisa for comum, o crime será o previsto no artigo 156 do 
Código Penal. 

O elemento subjetivo é o dolo. É necessário o desejo de apropriação definitiva, devido ao tipo 
penal exigir que a vontade livre e consciente de subtração seja para si ou para outrem. O desejo 
de se apoderar definitivamente da coisa alheia móvel é denominada de animus furandi. 
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Em razão da exigência de referido elemento subjetivo especial do tipo, não é punível o chamado 
furto de uso. Furto de uso é a apropriação realizada com a intenção de uso meramente 
momentâneo, de coisa alheia móvel não consumível e que seja devolvida no mesmo estado. 

O STF tem adotado a teoria da amotio ou aprehensio, considerando consumado o delito de 
furto com a inversão da posse 

Seguindo o mesmo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou a posição, ao julgar 
recurso representativo da controvérsia, de que o furto se reputa consumado quando o agente 
tem a posse de fato sobre o bem. 

Questão 8. Sobre o crime de roubo, assinale a alternativa correta: 

a) O crime de roubo é o crime complexo que deriva da reunião do furto e do constrangimento 
ilegal, do furto e da ameaça ou do furto e do crime relativo à violência. 

b) Apesar de similares, o núcleo do tipo não se confunde com o do furto. 

c) A conduta pode ser realizada apenas diretamente. 

d) Trata-se de crime comum, pois qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo, até mesmo o 
proprietário. 

e) Há previsão da modalidade culposa. 

Comentários 

A alternativa A está correta e é o gabarito. 

O crime de roubo é o crime complexo que deriva da reunião do furto e do constrangimento ilegal, 
do furto e da ameaça ou do furto e do crime relativo à violência (lesão corporal, por exemplo). 
Está tipificado no artigo 157 do Código Penal. 

O núcleo do tipo é o mesmo do furto, qual seja: subtrair. Subtrair é apropriar-se, pegar de 
outrem ou apoderar-se. A conduta pode ser realizada direta ou indiretamente. 

Cuida-se de crime comum, pois qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo, menos o proprietário. 
Os sujeitos passivos, por sua vez, são tanto o proprietário, o possuidor ou o mero detentor da 
coisa, como a pessoa sobre a qual recai a violência, a grave ameaça ou que é reduzida à 
impossibilidade de resistência. 

O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia 
móvel, utilizando-se de violência, grave ameaça ou redução da vítima à impossibilidade de 
resistência. Não há previsão da modalidade culposa. 
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Questão 9. Assinale a alternativa incorreta: 

a) A subtração, no roubo próprio, pode ser praticada mediante violência, grave ameaça ou outro 
meio de reduzir a vítima à incapacidade de resistência. 

b) O Roubo impróprio ou por aproximação é àquele no qual o agente que, logo depois de 
subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a 
impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. 

c) Com o advento da Lei 13.964/2019, o Código Penal passou a prever apenas a majorante de 
emprego de arma de fogo. 

d) O STJ consolidou o entendimento de ser desnecessária a prova pericial, desde que outros 
elementos de prova demonstrassem a utilização da arma pelo agente ou por um deles. 

e) Não é possível a forma tentada do roubo impróprio. 

Comentários 

A alternativa C está incorreta.  

O roubo próprio é aquele previsto no caput do artigo 157, a subtração, portanto, pode ser 
praticada mediante: 

• Violência: vis absoluta. É a chamada violência própria, consistente no emprego da 
força física, do constrangimento físico sobre a vítima. 
• Grave ameaça: vis relativa. É a promessa de mal injusto e grave. 
• Outro meio de reduzir a vítima à incapacidade de resistência: sonífero, drogas, etc. 

Roubo impróprio ou por aproximação, por sua vez, está previsto no parágrafo primeiro do artigo 
157 que traz a forma equiparada do crime de roubo. O dispositivo prevê incorrer na mesma 
pena o agente que, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave 
ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para 
terceiro. 

A violência ou grave ameaça contra a pessoa não é utilizada para a subtração da coisa, mas sim 
para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Se não houve subtração, que foi 
frustrada, o agente deve responder por furto tentado e pela violência. Consuma-se o roubo 
impróprio com o emprego da violência ou grave ameaça. Em razão disto, não seria possível a 
forma tentada, conforme já decidiu o STJ. 

Antes da lei 13.654/2018, a majorante apenas se referia ao emprego de arma, sem qualquer 
especificação. De forma que haveria a majorante no caso de emprego de arma de fogo (como 
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um revólver), de arma branca (como um punhal) ou de arma imprópria (como uma garrafa 
utilizada para tal fim). Referida Lei revogou tal majorante. 

Com o advento da Lei 13.964/2019, buscou-se a correção da alteração legislativa anterior, 
incluindo-se mais uma majorante, a do emprego de arma branca. 

Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, houve a revogação do 
inciso I do parágrafo segundo e o acréscimo do parágrafo 2º-A, inciso I, tratando do emprego de 
arma. Vejamos a modificação com relação ao tratamento do emprego de arma no roubo: 

 

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça 
ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 
impossibilidade de resistência: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega 
violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime 
ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. 

§ 2º  A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:   (Redação dada pela Lei nº 
13.654, de 2018) 

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; 

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal 
circunstância. 

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro 
Estado ou para o exterior;     (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996) 

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.     (Incluído 
pela Lei nº 9.426, de 1996) 
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VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou 
isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.(Incluído pela Lei 
nº 13.654, de 2018) 

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;  
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 2º-A  A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):   (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) 

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;   (Incluído pela 
Lei nº 13.654, de 2018) 

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo 
ou de artefato análogo que cause perigo comum.   (Incluído pela Lei nº 13.654, de 
2018) 

§ 2º-B.  Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de 
uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.  
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 3º  Se da violência resulta:   (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018) 

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;    
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) 

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.   (Incluído pela 
Lei nº 13.654, de 2018) 

Questão 10. Sobre o delito de apropriação indébita, assinale a alternativa incorreta: 

a) Protegem-se a propriedade e os direitos reais de garantia. 

b) Não se exige confiança ou fidúcia entre o sujeito ativo e o passivo, sendo suficiente que haja 
posse justa ou mera detenção do agente sobre a coisa. 

c) Exige-se a anterior posse ou detenção lícita ou ilícita da coisa, em nome alheio, ou seja, o 
agente deve ter, anteriormente à conduta típica, a posse justa ou a detenção lícita da coisa, sem 
que tenha a disponibilidade jurídica sobre a coisa. 

d) A inversão do título ou da natureza da posse pode se consubstanciar na recusa em devolvê-la. 

e) O STJ já aceitou a configuração do crime de apropriação indébita em caso de bem fungível. 

Comentários 
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Atenção, pois até bem pouco tempo atrás, o STF conferia uma interpretação restritiva art. 102, I, 
“r”, da CRFB.  

O delito de apropriação indébita está previsto no artigo 168 do Código Penal. 

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

Aumento de pena 

§1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa: I - em 
depósito necessário; 

II - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro 
ou depositário judicial; 

III - em razão de ofício, emprego ou profissão. 

Protegem-se a propriedade e os direitos reais de garantia. Não se exige confiança ou fidúcia 
entre o sujeito ativo e o passivo, sendo suficiente que haja posse justa ou mera detenção do 
agente sobre a coisa. 

A ação nuclear é apropriar-se (apoderar-se, assenhorear-se, arrogar-se a posse) de coisa alheia 
móvel. Exige-se a anterior posse ou detenção lícita da coisa, em nome alheio, ou seja, o agente 
deve ter, anteriormente à conduta típica, a posse justa ou a detenção lícita da coisa, sem que 
tenha a disponibilidade jurídica sobre a coisa. 

Deste modo, a consumação do delito se dá com a inversão do título da posse, isto é, o agente 
deixa de possuir em nome alheio (alieno domine) para possuir como dono (causa dominii). 
Portanto, é um elemento subjetivo, que deve ser demonstrado por um ato exterior, algo que 
transcenda o simples elemento anímico, a mera vontade do agente. 

A inversão do título ou da natureza da posse pode se consubstanciar na recusa em devolvê-la, 
quando o agente demonstra que a tomou para si, ou em algum ato de disponibilidade, em razão 
de só o proprietário poder dispor da coisa. 

Ainda que haja divergências, parece prevalecer o entendimento segundo o qual é possível a 
tentativa de apropriação indébita, apesar de ser difícil sua configuração. 

A apropriação indébita é crime doloso, exigindo o animus rem sibi habendi. 

Vale ressaltar que o STJ já aceitou a configuração do crime de apropriação indébita em caso de 
bem fungível. 
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Dessa forma, as alternativa A, B, D e E estão corretas. 

Já a alternativa C está incorreta e é o gabarito, pois na realidade exige-se a anterior posse ou 
detenção lícita da coisa, em nome alheio, ou seja, o agente deve ter, anteriormente à conduta 
típica, a posse justa ou a detenção lícita da coisa, sem que tenha a disponibilidade jurídica sobre 
a coisa. 

Questão 11. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. É inconstitucional o preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, do CP, devendo ser aplicada a 
pena prevista antes da Lei 9.677/98, qual seja, de 1 a 3 anos; 

II. Para a configuração do crime previsto no art. 273, §§ 1º e 1º B, I, não se exige perícia, bastando 
a ausência de registro na ANVISA, obrigatório na hipótese de insumos destinados a fins 
terapêuticos ou medicinais; 

III. A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores não 
está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. 

a) I e III estão corretas. 

b) Apenas I está correta. 

c) Apenas II está correta. 

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas 

Comentários 

A alternativa D está correta e é o gabarito. Tratam-se de entendimentos dos tribunais superiores, 
vejamos: 

É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, 
com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à 
hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem 
registro no órgão de vigilância sanitária. 

Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na 
redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa). 

STF. Plenário. RE 979962/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/3/2021 
(Repercussão Geral – Tema 1003) (Info 1011). 



 

 

 

 

 

342 
465 

Para a configuração do crime previsto no art. 273, §§ 1º e 1º B, I, não se exige perícia, 
bastando a ausência de registro na ANVISA, obrigatório na hipótese de insumos 
destinados a fins terapêuticos ou medicinais. 

STJ. 5ª Turma. HC 177972-BA, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 28/8/2012. 

A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus 
seguidores não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade 
de expressão. 

Assim, é possível, a depender do caso concreto, que um líder religioso seja 
condenado pelo crime de racismo (art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/89) por ter proferido 
discursos de ódio público contra outras denominações religiosas e seus seguidores. 

STF. 2ª Turma. RHC 146303/RJ, rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, 
julgado em 6/3/2018 (Info 893). 

Atenção. Compare com RHC 134682/BA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 
29/11/2016 (Info 849). 

Questão 12. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. A retratação da calúnia, feita antes da denúncia, acarreta a extinção da punibilidade do agente 
independente de aceitação do ofendido. 

II. Difamação pode ser praticada mediante a publicação de vídeo no qual o discurso da vítima seja 
editado; 

III. A ausência de previsibilidade de que a ofensa chegue ao conhecimento da vítima afasta o dolo 
específico do delito de injúria, tornando a conduta atípica; 

a) I e III estão corretas. 

b) Apenas I está correta. 

c) Apenas II está correta. 

d) Apenas II e III estão incorretas. 

e) Apenas I está incorreta. 

Comentários 

A alternativa E está correta e é o gabarito. Na realidade, a retratação da calúnia, feita antes da 
sentença e não da denúncia, acarreta a extinção da punibilidade do agente independente de 
aceitação do ofendido. 
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A retratação da calúnia, feita antes da sentença, acarreta a extinção da punibilidade 
do agente independente de aceitação do ofendido. 

O art. 143 do CP autoriza que a pessoa acusada do crime de calúnia ou de difamação 
apresente retratação e, com isso, tenha extinta a punibilidade: 

Art. 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da 
difamação, fica isento de pena. 

Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a 
difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim 
desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. 

A retratação não é ato bilateral, ou seja, não pressupõe aceitação da parte ofendida 
para surtir seus efeitos na seara penal, porque a lei não exige isso. 

O Código, quando quis condicionar o ato extintivo da punibilidade à aceitação da 
outra parte, o fez de forma expressa, como no caso do perdão ofertado pelo 
querelante depois de instaurada a ação privada. 

O art. 143 do CP exige apenas que a retratação seja cabal, ou seja, deve ser clara, 
completa, definitiva e irrestrita, sem remanescer nenhuma dúvida ou ambiguidade 
quanto ao seu alcance, que é justamente o de desdizer as palavras ofensivas à honra, 
retratando-se o ofensor do malfeito. 

STJ. Corte Especial. APn 912/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 03/03/2021 (Info 
687). 

O item II e III estão corretos, nos termos da jurisprudência atual. 

Difamação pode ser praticada mediante a publicação de vídeo no qual o discurso da 
vítima seja editado. 

Configura difamação a conduta do agente que publica vídeo de um discurso no qual a 
frase completa do orador é editada, transmitindo a falsa ideia de que ele estava 
falando mal de negros e pobres. 

A edição de um vídeo ou áudio tem como objetivo guiar o espectador e, quando feita 
com o objetivo de difamar a honra de uma pessoa, configura dolo da prática 
criminosa. 
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Vale ressaltar que esta conduta do agente, ainda que praticada por Deputado 
Federal, não estará protegida pela imunidade parlamentar. 

Caso concreto: durante a reunião de uma CPI, o então Deputado Federal Jean Wyllys 
proferiu a seguinte frase: “tem um imaginário impregnado, sobretudo nos agentes 
das forças de segurança, de que uma pessoa negra e pobre é potencialmente 
perigosa. É mais perigosa do que uma pessoa branca de classe média. Esse é um 
imaginário que está impregnado na gente”. 

O Deputado Federal Eder Mauro publicou, em sua página no Facebook, um vídeo no 
qual o discurso de Jean Wyllys é editado. No vídeo publicado, a parte inicial e final da 
frase são cortadas e ouve-se apenas: “Uma pessoa negra e pobre é potencialmente 
perigosa. É mais perigosa do que uma pessoa branca de classe média”. 

Para o STF, essa conduta configurou o crime de difamação agravada. 

STF. 1ª Turma. AP 1021/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/8/2020 (Info 987). 

A ausência de previsibilidade de que a ofensa chegue ao conhecimento da vítima 
afasta o dolo específico do delito de injúria, tornando a conduta atípica. 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. 

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA ORIGEM. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA. 

1. A absolvição sumária operada pelo Juízo de piso afastou o dolo específico de 
ofender a honra subjetiva da vítima, em razão da ausência de previsibilidade de que as 
palavras injuriosas chegassem ao seu conhecimento. As palavras injuriosas foram 
proferidas em conversa telefônica com outra interlocutora, razão pela qual a vítima só 
teve conhecimento por as ter ouvido, acidentalmente, pela extensão telefônica. 

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que o momento da 
consumação do delito de injúria acontece quando a vítima toma conhecimento da 
ofensa (precedentes). 

3. A recorrente, ao saber que o seu superior hierárquico, vítima no caso, não havia 
abonado sua falta, proferiu palavras injuriosas por meio telefônico, não sendo 
previsível que a vítima estivesse ouvindo o teor da conversa pela extensão telefônica. 
Como a injúria se consuma com a ofensa à honra subjetiva de alguém, não há falar em 
dolo específico no caso em que a vítima não era seu interlocutor na conversa 
telefônica. 
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4. Recurso especial provido. 

(REsp 1765673/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado 
em 26/05/2020, DJe 29/05/2020) 

Questão 13. Sobre o conceito e objeto do Direito Penal, assinale a alternativa incorreta: 

a) O Direito Penal é um ramo do Direito Público. 

b) O Direito Penal possui institutos e normatividade próprios. 

c) O Direito Penal disciplina os crimes e as contravenções penais de modo geral. 

d) O Direito Penal regulamenta as penas e as medidas de segurança. 

e) Política criminal é a ciência empírica que busca analisar o crime, o criminoso, a vítima e os 
meios de controle social. 

Comentários 

A alternativa A está correta. O Direito Penal regulamenta as sanções mais graves que podem ser 
impostas aos indivíduos, sendo, por isso, considerado a ultima ratio. Isto significa que o Direito 
Penal é o último recurso dentre os ramos do Direito para se coibir determinada conduta. Caso 
uma multa administrativa ou uma indenização cível sejam suficientes para orientar a conduta dos 
indivíduos, não se deve recorrer às normas penais, que devem ser resguardadas como última 
forma, para se lançar mão, de imposição do interesse público. 

Por tratar de restrição de direitos individuais dos indivíduos, como o da liberdade, o Direito 
Penal representa uma ingerência muito forte na vida das pessoas, razão pela qual se submete a 
princípios e regras rígidos, que determinam e limitam o direito de punir. Como referido direito 
pertence exclusivamente ao Estado, referida disciplina é parte do Direito Público. 

A alternativa B está correta. Para que uma disciplina seja considerada autônoma, distinta das 
demais, é necessário que possua institutos e normas próprios. Só assim haverá autonomia 
científica e didática.  

A alternativa C está correta. Os crimes e as contravenções penais são espécies do gênero 
infração penal. O Direito Penal determina como podem e devem ser previstas as infrações 
penais e quais são os requisitos da lei penal, seja em relação à sua aplicação temporal e espacial, 
seja no que se refere às pessoas por ela abrangidas. Os princípios constitucionais devem ser 
observados pelo legislador ao se criar um novo tipo penal, ou seja, uma norma que cria um novo 
crime ou uma nova contravenção penal.  

A alternativa D está correta. É o Direito Penal que determina as sanções que devem ser aplicadas 
para aqueles que cometem crimes ou contravenções penais. As sanções penais se subdividem 
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em penas e medidas de segurança. A aplicação de cada uma delas e suas características serão 
vistas no decorrer do curso.  

A alternativa E está incorreta e é o gabarito da questão. Na realidade, na alternativa está 
descrito o conceito de criminologia e não de política criminal. Política criminal é a ciência que 
busca a aplicação prática dos estudos da criminologia, valorando-os, para a criação e 
reelaboração de estratégias de intervenção estatal na atividade da repressão dos delitos. 

Questão 14. Julgue os itens abaixo, assinale a alternativa correta: 

I. Sanção penal é gênero, do qual são espécies a pena e a medida de segurança.  

II. Sanção penal é a coação ou a resposta do Estado imposta àqueles que violam as normas 
jurídicas. 

III. Pena é a sanção imposta pelo Estado ao condenado pela prática de infração penal, que 
consiste na privação ou restrição de determinados bens jurídicos do agente. 

IV. Medida de segurança é a sanção imposta pelo Estado ao agente não imputável, pela violação 
da norma penal incriminadora, com finalidade exclusivamente preventiva. Pode ser imposta, ainda, 
ao semi- imputável. 

Estão corretas: 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas II, III e IV. 

c) Apenas I, III e IV. 

d) Apenas I, II e III. 

e) Nenhuma está correta. 

Comentários 

A alternativa C está correta e o gabarito.  

O Direito Penal é a disciplina que estuda as infrações penais – crimes e contravenções penais – e 
regulamenta as respectivas sanções, consistentes nas penas e nas medidas de segurança. 
Portanto, sanção penal é gênero, do qual são espécies a pena e a medida de segurança. 

Sanção penal, portanto, é a coação ou a resposta do Estado imposta àqueles que violam as 
normas penais incriminadoras. Cuida-se de gênero, do qual são espécies as penas, aplicadas aos 
indivíduos imputáveis que cometem crimes ou contravenções penais, e as medidas de 
segurança, impostas para os sujeitos inimputáveis, que cometem crimes (teoria bipartida) ou 
injusto penal (fato típico e ilícito – teoria tripartida). 
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Pena: é a sanção imposta pelo Estado ao condenado pela prática de infração penal, 
que consiste na privação ou restrição de determinados bens jurídicos do agente. 
 
Medida de segurança: é a sanção imposta pelo Estado ao agente não imputável, pela 
violação da norma penal incriminadora, com finalidade exclusivamente preventiva. 
Pode ser imposta, ainda, ao semi- imputável. 

O Item II está incorreto, na verdade, sanção penal, portanto, é a coação ou a resposta do Estado 
imposta àqueles que violam as normas penais incriminadoras, e não toda e qualquer norma 
jurídica.   

Direito Processual Penal 

Questão 15. A respeito do controle externo da atividade investigativa policial das Polícias Civis e 
Federal: 

a) Compete ao juiz ao qual o inquérito policial foi distribuído e também ao juiz de correições que 
pode realizar auditoria de quaisquer procedimentos investigatórios presentes nas delegacias de 
polícias civis. 

b) Compete a Corregedoria de Polícia ao qual a delegacia de polícia está vinculada. 

c) Compete ao Tribunal de Contas ao qual a delegacia de polícia está vinculada. Nos casos de 
delegacias de polícia civil, será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado e em casos de 
delegacias de polícia federal, será realizado pelo Tribunal de Contas da União. 

d) Compete ao Ministério Público que poderá requisitar quaisquer informações e ter acesso a 
quaisquer documentos produzidos nas delegacias de polícia, incluindo documentos de 
inteligência, documentos de natureza administrativa e documentos de Polícia Judiciária. 

e) O controle externo da atividade investigativa policial será exercido pelo Ministério Público 
que possui acesso a documentos relacionados a atividade policial. 

Comentários 

a. Falsa. A alternativa coloca a figura do juiz como órgão encarregado do controle externo da 
atividade policial. Em que pese o juiz poder realizar o controle da atividade investigativa, em 
essência, essa atividade compete ao Ministério Público. 

b. Falsa. A Corregedoria é órgão de controle interno, dentro da Polícia Judiciária. O controle 
externo se refere ao controle da atividade investigativa promovida por um órgão externo. No 
caso da Polícia Judiciária, o controle externo é realizado pelo Ministério Público. 
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c. Falsa. A alternativa traz órgãos responsáveis por fiscalizações contábeis, financeiras e 
orçamentárias. O enunciado requer que seja assinalada o órgão que seja encarregado pelo 
controle da atividade investigativa policial. 

d. Falsa. De fato, cabe ao Ministério Público realizar o controle externo da atividade policial. 
Entretanto, não é correto afirmar que o Ministério Público terá acesso a quaisquer documentos 
produzidos nas delegacias de polícia, existem documentos de natureza administrativa, por 
exemplo, que não guardam relação com a atividade de investigação e que não serão fornecidos 
ao Ministério Público. 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 
535 DO CPC/1973. ARGUIÇÃO GENÉRICA. OFENSA A RESOLUÇÕES. ANÁLISE. 
IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE EXTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RELATÓRIOS 
AVULSOS DE INTELIGÊNCIA POLICIAL. ACESSO IRRESTRITO. DIREITO. 
INEXISTÊNCIA. 

(...) 

4. Entre as funções institucionais atribuídas ao Ministério Público pela Constituição 
Federal está o controle externo da atividade policial (CF, art. 129, VII), o que abrange 
o acesso a quaisquer documentos relativos àquela atividade-fim (art. 9º da LC n. 
75/1993). 

5. A atividade de inteligência, disciplinada pela Lei n. 9.883/1999, que instituiu o 
Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) e criou a Agência Brasileira de Inteligência 
(ABIN), consiste na "obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e 
fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência 
sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a 
segurança da sociedade e do Estado". 

6. "O controle e fiscalização externos da atividade de inteligência serão exercidos 
pelo Poder Legislativo na forma a ser estabelecida em ato do Congresso Nacional" 
(art. 6º daquele diploma legal). 

7. A inclusão do Departamento de Polícia Federal entre os órgãos integrantes do 
SISBIN (art. 4º do Decreto n. 4.376/2002) permitiu àquela unidade a elaboração de 
relatório de inteligência (RELINT), que, de acordo com a União, "pode transcender o 
âmbito policial". 

8. O controle externo da atividade policial exercido pelo Parquet deve circunscrever-
se à atividade de polícia judiciária, conforme a dicção do art. 9º, da LC n. 75/1993, 
cabendo-lhe, por essa razão, o acesso aos relatórios de inteligência policial de 
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natureza persecutório-penal, ou seja, relacionados com a atividade de investigação 
criminal. 

(...) 

(REsp 1439193/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
14/06/2016, DJe 09/08/2016) 

e. VERDADEIRA. O controle exercido pelo Ministério Público diz respeito a atividade policial 
(atividade-fim da Polícia Judiciária). A Polícia Federal, por exemplo, também produz relatórios de 
inteligência. Segundo o julgado do STJ transcrito acima, não compete ao MP a atividade 
fiscalizatória dessa atividade e sim ao Poder Legislativo. 

Questão 16. A respeito do sigilo do inquérito policial, assinale a alternativa verdadeira: 

a) Com o advento da Súmula Vinculante 14, fornecendo acesso pela defesa dos elementos de 
prova já concluídos e documentados nos autos do inquérito policial, o inquérito policial deixou 
de ser um procedimento sigiloso. 

b) O inquérito policial, segundo posicionamento pacífico na doutrina, deixou de ser um 
procedimento inquisitivo. 

c) O inquérito policial passou a ser um procedimento público, de acesso a toda população. 

d) O inquérito policial é um procedimento público, exceto se o delegado de polícia se 
representar ao juiz para que decrete o sigilo nos autos. 

e) Nos crimes envolvendo organizações criminosas o sigilo poderá ser decretado pela autoridade 
judicial competente. Nesses casos, o acesso aos autos por parte do defensor deve ser precedido 
de autorização judicial. 

Comentários  

a. Falsa. O acesso da defesa aos autos do inquérito policial amplia a presença das partes no bojo 
desse procedimento apuratório. Entretanto, isso não significa dizermos que deixou de ser um 
procedimento sigiloso. O sigilo só é retirado quando as diligências são concluídas. 

b. Falsa. Pelo contrário, a doutrina se manifesta no sentido de que o inquérito policial continua 
sendo um procedimento inquisitivo que deve ser visto a luz do sistema acusatório (adotado pela 
Constituição Federal de 1988). 

c. Falsa. O inquérito policial não é um procedimento público de acesso a toda a população.  

d. Falsa. O inquérito policial não é um procedimento público. O sigilo dos autos pode ser 
determinado tanto pelo delegado de polícia como pelo juiz. 
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e. VERDADEIRA. Trata-se de dispositivo da Lei de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/13): 

Art. 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial 
competente, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, 
assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos 
elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, 
devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às 
diligências em andamento. 

Questão 17. Segundo posicionamento do STF, a ação penal nos crimes contra a honra de 
funcionário público: 

a) O ofendido (funcionário público) poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública 
ainda que esteja pendente o prazo para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. 

b) Segue a regra geral dos crimes contra a honra, somente se procede mediante queixa. 

c) Segue a regra geral dos crimes contra a honra, somente se procede mediante queixa com 
exceção dos crimes praticados contra o Presidente da República, caso em que será processada 
mediante requisição do Ministro da Justiça. 

d) Deverá ser processada mediante ação penal pública condicionada a representação do 
ofendido (funcionário público). 

e) É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, 
condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de 
servidor público em razão do exercício de suas funções. 

Comentários 

A resposta da questão encontra-se na Súmula 714 do STF: 

É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, 
condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a 
honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.  

a. Falsa. A legitimidade é concorrente entre o funcionário público e o MP. Para o primeiro, será 
pela via da queixa-crime e para o segundo pela via da ação penal pública condicionada a 
representação. 

b. Falsa. O Código Penal informa que será processada mediante representação do ofendido 
(funcionário público), a alternativa não se adequa nem ao Código Penal nem a Súmula do STF. 

c. Falsa. Não segue a regra geral do Código Penal e a única exceção não é a que envolve o 
Presidente da República, conforme será visto logo abaixo. 
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d. Falsa. A alternativa está falsa pois informa que “deverá” e, segundo posicionamento 
sumulado pelo STF, trata-se de legitimidade concorrente. 

e. VERDADEIRA. É a alternativa considerada verdadeira na questão. A legitimidade é 
concorrente entre o funcionário público (mediante queixa) e o Ministério Público (mediante 
representação do ofendido). 

Questão 18. Assinale a alternativa FALSA: 

a) Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo 
competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão 
entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado. 

b) Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base 
para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas 
tiver notícia. 

c) Ao ter vista dos autos, se presente os requisitos, o Ministério Público poderá devolver à 
autoridade policial requisitando novas diligências. 

d) Ao ter vista dos autos, o Ministério Público poderá declinar de sua atribuição. 

e) Ao ter vista dos autos, verificando que o inquérito foi relatado sem indiciamento, poderá 
retornar os autos à autoridade policial para que esta indicie. 

Comentários  

a. Verdadeira. É o que diz o Art. 19 do CPP. Nos crimes de ação penal privada, os autos serão 
remetidos ao juízo competente ou fornecidos ao ofendido. 

Art. 19.  Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão 
remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu 
representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado. 

b. Verdadeira. É o que diz o CPP: 

Art. 18.  Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, 
por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas 
pesquisas, se de outras provas tiver notícia. 

Atenção em relação a coisa julgado formal e material sobre os fundamentos que ensejarão a 
decisão de arquivamento. 

c. Verdadeira. O Ministério público poderá requisitar novas diligências à autoridade policial a fim 
de formar sua convicção sobre a ocorrência do delito. 
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CPP, Art. 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à 
autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da 
denúncia. 

d. Verdadeira. Uma das providências que o Ministério Público pode adotar é promover o 
declínio de atribuição, manifestando-se no sentido de não ser o encarregado de atuar no feito. 

e. FALSA. O indiciamento é ato privativo do delegado de polícia não podendo o Ministério 
Público ou o juiz determinar que o delegado indicie (STF, 2ª Turma, HC 115.015/SP, Rel. Min 
Teori Zavascki, j. 27/08/2013). 

Questão 19. A respeito da prisão em flagrante, assinale a alternativa verdadeira: 

a) Os deputados federais não podem ser presos em flagrante delito. Quando o deputado federal 
estiver em situação flagrancial, deve o delegado de polícia comunicar a Câmara dos Deputados 
para que autorize a prisão. 

b) Não perde a imunidade parlamentar o congressista nomeado Ministro de Estado. 

c) O Presidente da República não estará sujeito a prisão. 

d) Os magistrados e membros do Ministério Público somente podem ser presos em flagrante 
por crime inafiançável. 

e) Não há previsão de imunidade relativa à prisão para advogados públicos federais. 

Comentários 

a. Falsa. A alternativa trata de forma equivocada a imunidade parlamentar a prisão. Os 
deputados federais podem ser presos em flagrante delito de crime inafiançável. Além disso, em 
casos de flagrante de crime inafiançável, o delegado pode lavrar o auto de prisão em flagrante 
sem ser necessário autorização prévia da Casa Legislativa. 

Art. 53, § 2º, da CF/88: Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso 
Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse 
caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para 
que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001) 

b. Falsa. O congressista que venha a ser nomeado Ministro de Estado perderá a imunidade 
parlamentar, a súmula 4 do STF foi cancelada: 

Súmula 4 do STF (cancelada): Não perde a imunidade parlamentar o congressista 
nomeado Ministro de Estado. (cancelada) 
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c. Falsa. A alternativa está incompleta, deixa de fazer menção a ressalva expressa no texto da 
Constituição Federal de 1988 no que tange ao “enquanto não sobrevier sentença condenatória”. 

Art. 86, § 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o 
Presidente da República não estará sujeito a prisão. 

d. VERDADEIRA. 

É o que diz a LOMAN quanto aos magistrados e a Lei nº 8.625/93 (LONMP) sobre os 
membros do Ministério Público. 

(LOMAN) Art. 33 - São prerrogativas do magistrado: 

(...) 

II - não ser preso senão por ordem escrita do Tribunal ou do Órgão Especial 
competente para o julgamento, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que 
a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do magistrado ao Presidente 
do Tribunal a que esteja vinculado (VETADO); 

Art. 40. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, além de outras 
previstas na Lei Orgânica: 

(...) 

III - ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de crime 
inafiançável, caso em que a autoridade fará, no prazo máximo de vinte e quatro horas, 
a comunicação e a apresentação do membro do Ministério Público ao Procurador-
Geral de Justiça; 

e. Falsa. A lei nº 13.327/2016 prevê que os advogados públicos federais somente podem ser 
presos ou detidos por ordem escrita do juízo criminal competente, ou em flagrante de crime 
inafiançável: 

Art. 38. São prerrogativas dos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo, sem 
prejuízo daquelas previstas em outras normas: 

(...) 

IV - somente ser preso ou detido por ordem escrita do juízo criminal competente, ou 
em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade policial lavrará o auto 



 

 

 

 

 

354 
465 

respectivo e fará imediata comunicação ao juízo competente e ao Advogado-Geral da 
União, sob pena de nulidade; 

Questão 20. A respeito da prisão temporária, assinale a alternativa verdadeira: 

a) A prisão temporária pode ser decretada em qualquer fase da persecução penal. 

b) O prazo fixado em lei para a duração da prisão temporária é, em regra, de 10 dias 
prorrogáveis por igual período. Em casos envolvendo crime hediondo ou equiparado, o prazo 
será de 30 dias prorrogáveis por igual período. 

c) Decorrido o prazo contido no mandado de prisão temporária, a autoridade responsável pela 
custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente 
o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou 
da decretação da prisão preventiva. 

d) No caso de prisão temporária, quando for por representação de delegado de polícia, é 
desnecessária a oitiva do Ministério Público. 

e) No computo do prazo da prisão temporária é excluído o dia do cumprimento do mandado de 
prisão. 

Comentários 

a. Falsa. A prisão temporária só pode ser decretada na fase de investigação criminal. 

Art. 1° Caberá prisão temporária: 

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários 
ao esclarecimento de sua identidade; 

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na 
legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: 

a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); 

b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°); 

c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); 

d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); 

e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); 
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f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);          
(Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 1940) 

g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, 
caput, e parágrafo único);           (Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 1940) 

h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único);          
(Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 1940) 

i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); 

j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado 
pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285); 

l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; 

m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer 
de sua formas típicas; 

n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976); 

o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986). 

p) crimes previstos na Lei de Terrorismo.           (Incluído pela Lei nº 13.260, de 2016) 

b. Falsa. O prazo da prisão temporária é, em regra, de 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias em 
caso de extrema e comprovada necessidade. A segunda parte da alternativa, em relação aos 
crimes hediondos, está correta. O prazo de vigência da prisão temporária será de 30 dias 
prorrogáveis por mais 30 (lei de prisão temporária): 

Art. 2° A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da 
autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 
(cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada 
necessidade. 

A previsão de 30 dias para o prisão temporária em caso de crimes hediondos está no art. 2º, § 4º 
da lei de crimes hediondos: 

§ 4o  A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 
1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 
por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. (Incluído pela Lei 
nº 11.464, de 2007) 
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c. VERDADEIRA. É o que diz a nova redação do art. 2º da Lei de Prisão Temporária: 

Art. 2º § 7º Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade 
responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade 
judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da 
prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva.     (Incluído 
pela Lei nº 13.869. de 2019) 

d. Falsa. Antes de decidir sobre a prisão temporária, deverá ser ouvido o Ministério Público: 

Art. 2º, § 1° Na hipótese de representação da autoridade policial, o Juiz, antes de 
decidir, ouvirá o Ministério Público. 

e. Falsa. O dia do cumprimento do mandado de prisão temporária é computado no prazo de 
duração da prisão. 

Art. 2º, § 8º  Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do 
prazo de prisão temporária.  (Redação dada pela Lei nº 13.869. de 2019). 

Questão 21. Quando a autoridade policial toma conhecimento da prática de determinado fato 
delituoso em notícias de jornais e instaura o inquérito policial por portaria, diz-se que houve: 

a) Notícia crime inqualificada. 

b) Notícia crime de cognição imediata. 

c) Denúncia apócrifa. 

d) Notícia crime de cognição coercitiva. 

e) Notícia crime de cognição mediata. 

Comentários 

a. Falsa. Notícia crime inqualificada nada mais é do que a denúncia anônima, na qual o 
denunciante do crime não apresenta sua qualificação civil. 

b. VERDADEIRA. Quando o delegado de polícia toma conhecimento da prática de determinado 
fato delituoso e instaura o inquérito policial, fala-se em notícia crime de cognição imediata. 

A autoridade policial teve contatado direto (imediato, sem intermediários) com o fato delituoso. 

c. Falsa. É o mesmo que notícia crime inqualificada, a utilização do termo apócrifa é porque a 
denúncia não foi assinada pelo comunicante. 
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d. Falsa. A notícia crime de cognição coercitiva é a que enseja a instauração do auto de prisão 
em flagrante, quando é apresentado ao delegado de polícia uma pessoa detida pelo 
cometimento de fato delituoso. 

e. Falsa. A notícia crime de cognição mediata ocorre quando o delegado de polícia toma 
conhecimento da prática de determinada infração penal por meios de requisição do juiz ou do 
membro do Ministério Público ou por requerimento do ofendido. 

Questão 22. A respeito da investigação criminal, assinale a alternativa verdadeira: 

a) Havendo nulidades na fase de inquérito policial, a consequente ação penal será considerada 
nula. 

b) A notícia anônima, autoriza, por si só, a instauração de inquérito policial. 

c) Em caso de necessidade, será cabível a decretação de medida cautelar com base 
exclusivamente em denúncia anônima. 

d) É ilegal portaria editada por Juiz Federal que, fundada na Res. CJF n. 63/2009, estabelece a 
tramitação direta de inquérito entre PF e MPF. 

e) O indiciamento é ato privativo da autoridade policial. 

Comentários 

a. Falsa. A alternativa considera como regra um entendimento que é exceção. Em regra, os 
vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal. 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO 
PASSIVA, PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE 
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DELEGADO DE 
POLÍCIA E NULIDADE DAS PROVAS: IMPROCEDÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO 

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016) 

b. Falsa. A denúncia anônima, antes de ensejar a instauração de inquérito policial e adoção de 
outras medidas investigativas, deverá ser precedida de uma verificação preliminar de 
informação, com o objetivo de se apurar a verossimilhança das informações contidas na 
denúncia. 

c. Falsa. A decretação de medida cautelar não poderá ter como base informações 
exclusivamente colhidas em denúncia anônima (informativo 819 do STF) 
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d. Falsa. Pelo contrário, não é ilegal (informativo 574). Na prática, ocorre a tramitação direta dos 
autos do inquérito policial entre polícia e ministério público. 

e. VERDADEIRA. É o posicionamento sedimentado na doutrina e jurisprudência. É importante 
acrescentar ainda que não é cabível que o juiz ou o membro do Ministério Público determine 
que o delegado de polícia realize o indiciamento do investigado. 

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA ORDEM 
TRIBUTÁRIA. REQUISIÇÃO DE INDICIAMENTO PELO MAGISTRADO APÓS O 
RECEBIMENTO DENÚNCIA. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA 
ACUSATÓRIO IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INTELIGÊNCIA DA LEI 
12.830/2013. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. SUPERAÇÃO DO 
ÓBICE CONSTANTE NA SÚMULA 691. ORDEM CONCEDIDA 

(HC 115015, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 
27/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 11-09-2013 PUBLIC 12-09-
2013) 

Questão 23. Assinale a alternativa verdadeira: 

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

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

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

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

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

Comentários 

a. Falsa. A prova será considerada ilícita conforme posicionamento do STJ: 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. 

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

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

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

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

5. Ordem concedida para anular toda a ação penal. 

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

b. Falsa. Conforme decidido pelo STJ (HC 511.484/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019) é possível que o vício ocorrido na fase 
investigativa atinja a ação penal. 
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c. Falsa. O agente de segurança privada não pode realizar revista pessoal (busca pessoal). (HC 
470.937/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, 
DJe 17/06/2019) 

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

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

Questão 24. São providências que NÃO podem ser determinadas diretamente pela autoridade 
policial: 

a) Prorrogação do prazo do inquérito policial. 

b) Instauração de inquérito policial. 

c) Realizar a reprodução simulada dos fatos. 

d) Determinar a restituição de coisas apreendidas. 

e) Determinar que se proceda a exame de corpo de delito. 

Comentários 

a. FALSA. A autoridade policial NÃO poderá, diretamente, prorrogar o prazo inquérito policial. 

Em relação a prorrogação do prazo do inquérito policial, atenção para recente alteração 
promovida pelo “Pacote Anticrime” (a implantação do juiz de garantias encontra-se suspensa 
por decisão do STF): 

CPP, Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da 
investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha 
sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe 
especialmente:     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

(...) 

VIII - prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em 
vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no § 2º 
deste artigo;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

(...) 
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§ 2º Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante 
representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma 
única vez, a duração do inquérito por até 15 (quinze) dias, após o que, se ainda assim 
a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada.    (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019)  (Vigência) 

b. Verdadeira. A instauração de inquérito policial, atendido os requisitos, será realizada 
diretamente pelo delegado de polícia. 

Art. 5o  Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: 

(...) 

§ 3o  Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração 
penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à 
autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará 
instaurar inquérito. 

c. Verdadeira. A autoridade polícia pode, diretamente, realizar a reprodução simulada dos fatos. 

Art. 7o  Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de 
determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos 
fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. 

d. Verdadeira. A restituição de coisas apreendidas poderá ser determinada pela autoridade 
policial: 

Art. 120.  A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial 
ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do 
reclamante. 

e. Verdadeira. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal a autoridade policial 
deverá determinar que se proceda a exame de corpo de delito: 

Art. 6o  Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade 
policial deverá: 

(...) 

VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer 
outras perícias; 
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Questão 25. Considerando a jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a alternativa 
verdadeira: 

a) A periculosidade do agente, aferida por meio de inquéritos policiais e ações penais em 
andamento, não pode ser utilizada para respaldar a decisão que decreta a prisão preventiva. 

b) É o inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante dos acusados quando a 
autoridade policial tenha tomado conhecimento prévio dos fatos por meio de denúncia anônima. 

c) O fundamento da garantia da ordem pública para decretação da prisão preventiva pode ser 
extraído da credibilidade da justiça e da gravidade do crime. 

d) A invocação de clamor público e da repercussão social do fato delituoso não constituem 
fundamentos idôneos à decretação de prisão cautelar. 

e) A sentença de pronúncia, por si só, autoriza a prisão preventiva em desfavor do réu. 

Comentários 

a. Falsa. A existência de inquéritos policiais e ações penais em andamento pode ser utilizado 
para fundamentar a necessidade da prisão preventiva. 

A periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos 
concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento 
que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus 
antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia 
preventiva. Diante do disposto no art. 156 do CPP, não se reveste de ilegalidade a 
atuação de ofício do magistrado que, em pesquisa a banco de dados virtuais, verifica 
a presença de registros criminais em face do paciente. 

[HC 126.501, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 14-6-2016, 1ª T, DJE de 4-10-2016.] 

Vide RHC 100.973, rel. min. Ellen Gracie, j. 4-5-2010, 2ª T, DJE de 28-5-2010 

b. Falsa. Não é causa de nulidade da prisão em flagrante o conhecimento prévio dos fatos pela 
autoridade policial. 

Não é nulo o inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante dos 
acusados, ainda que a autoridade policial tenha tomado conhecimento prévios dos 
fatos por meio de denúncia anônima. 

[HC 90.178, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 26-3-2010.] 
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c. Falsa. A garantia da ordem pública deve estar demonstrada com elementos concretos que 
ensejem a prisão preventiva. Credibilidade da justiça e gravidade do crime não são fundamentos 
idôneos para fundamentar a decretação da custódia preventiva. 

O fundamento da garantia da ordem pública é inidôneo quando alicerçado na 
credibilidade da justiça e na gravidade do crime. De igual modo, circunstâncias 
judiciais como a gravidade do crime, o motivo, a frieza, a premeditação, o emprego 
de violência e o desprezo pelas normas que regem a vida em sociedade não conferem 
base concreta à prisão preventiva para garantia da ordem pública. Circunstâncias 
dessa ordem hão de refletir-se – e apenas isso – na fixação a pena. 

[HC 99.379, rel. min. Eros Grau, j. 8-9-2009, 2ª T, DJE de 23-10-2009.] 

= HC 95.290, rel. min. Celso de Mello, j. 1º-3-2012, 2ª T, DJE de 1º-8-2012 

d. Verdadeira. A simples invocação de clamor público ou repercussão social do crime não são 
idôneos a fundamentar a prisão cautelar. [HC 85.046, rel. min. Eros Grau, j. 15-3-2005, 1ª T, DJ 
de 10-6-2005.] = HC 95.290, rel. min. Celso de Mello, j. 1º-3-2012, 2ª T, DJE de 1º-8-2012 

e. Falsa. A sentença de pronúncia não é capaz de ensejar, por si só, a prisão preventiva do réu. 
Devem estar presentes os requisitos da prisão preventiva. 

[HC 96.182, rel. min. Menezes Direito, j. 2-12-2008, 1ª T, DJE de 20-3-2009.] 

= HC 101.350, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j. 31-5-2011, 1ª T, DJE de 1º-8-2011 

Vide HC 97.649 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 15-9-2009, 2ª T, DJE de 9-10-2009 

Questão 26. A respeito do Habeas Corpus assinale a alternativa verdadeira: 

a) Pode ser manejado para promover a revisão, em tese, de súmulas dos tribunais superiores. 

b) Pode ser utilizado quando já extinta a pena privativa de liberdade. 

c) Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo 
em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. 

d) É meio adequado para questionar direito de visita de preso. 

e) Pode ser utilizado para questionar afastamento ou perda de cargo de juiz federal. 

Comentários 

a. Falsa. O Habeas Corpus não se presta a revisão de súmulas dos tribunais superiores. 
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O habeas corpus não se presta à revisão, em tese, do teor de súmulas da 
jurisprudência dos tribunais. 

[RHC 92.886 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 21-9-2010, 2ª T, DJE de 22-10-2010.] 

b. Falsa. Por não haver risco a liberdade de locomoção, não é cabível habeas corpus: 

Súmula 694 do STF: Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão 
de militar ou de perda de patente ou de função pública. 

c. VERDADEIRA. É a alternativa correta da questão, não cabe HC nessas hipóteses pois não há 
risco a liberdade de locomoção. 

Súmula 693 do STF: Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de 
multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja 
a única cominada. 

d. Falsa. O HC não é meio adequado para questionar direito de visita de preso [HC 145.118 
AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 6-10-2017, 2ª T, DJE de 26-10-2017.] 

e. Falsa. Não é meio adequado para questionar afastamento ou perda de cargo de juiz federal 
(não há risco a liberdade de locomoção). 

[HC 99.829, rel. min. Gilmar Mendes, j. 27-9-2011, 2ª T, DJE de 21-11-2011.] 

= HC 110.537 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 22-10-2013, 1ª T, DJE de 18-11-2013  

Vide HC 95.496, rel. min. Cezar Peluso, j. 10-3-2009, 2ª T, DJE de 17-4-2009 

Questão 27. A respeito da busca e apreensão, assinale a alternativa verdadeira: 

a) Em caso de cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar que autoriza a 
apreensão de telefone celular, é necessária nova ordem judicial para acessar o conteúdo das 
conversas armazenadas no aparelho. 

b) A busca pessoal depende de mandado judicial especifico para ser realizada. 

c) Quando não for possível indicar o endereço onde será cumprido o mandado judicial de busca 
e apreensão domiciliar, é admissível o mandado de busca e apreensão genérico. 

d) O mandado de busca domiciliar deverá indicar, o mais precisamente possível, a casa que será 
realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador. 

e) As provas encontradas fortuitamente no cumprimento de mandado de busca e apreensão 
domiciliar serão consideras ilícitas e deverão ser desentranhadas do processo. 
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Comentários 

a. Falsa. Uma vez autorizada judicialmente a apreensão do celular, é desnecessária nova ordem 
judicial para ter acesso ao conteúdo das conversas armazenadas no telefone (a autorização para 
acesso ao telefone é implícita). 

b. Falsa. A busca pessoal independe de autorização judicial. 

c. Falsa. Não é admissível a expedição de busca e apreensão genérico. 

d. VERDADEIRA. O mandado de busca domiciliar deverá indicar o mais precisamente possível o 
endereço onde será realizada a diligência. 

Art. 243. O mandado de busca deverá: 

I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o 
nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome 
da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem; 

e. Falsa. As provas encontradas de modo fortuito, o que o STF chama de “crime achado”, não 
serão consideradas provas ilícitas. 

Legislação Especial  

Questão 28. Não é considerado crime hediondo ou equiparados o seguinte delito: 

a) Tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição 

b) Organização criminosa, mas somente quando direcionado à prática de crime hediondo ou 
equiparado 

c) Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou 
medicinais 

d) Roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. 

e) Furto de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem 
sua fabricação, montagem ou emprego.  

Comentários 

A alternativa “A” está incorreta pois o crime está previsto no art. 1º, Parágrafo Único, inciso IV da 
Lei 8.072/90; 

A alternativa “B” está incorreta, pois o crime está previsto no art. 1º, Parágrafo Único, inciso V da 
Lei 8.072/90; 
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A alternativa “C” está incorreta, pois o crime está previsto no art. 1º, inciso VII-B, da Lei 
8.072/90; 

A alternativa “D” é incorreta, pois o crime está previsto no art. 1º, inciso II, “a” da Lei 8.072/90; 

A alternativa “E” está correta e é o gabarito da questão. Em realidade, o crime de furto de 
explosivo e semelhantes é tipificado como furto qualificado, com pena de 4 a 10 anos, mas não 
adentrou o rol de crimes hediondos. Entretanto, deve ser ressalto que, se o furto ocorrer 
mediante a utilização de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, será então 
enquadrado como crime hediondo (art. 1º, inciso IX, da Lei nº 8.072/90), atraindo todo o 
rigoroso trâmite do âmbito processual e material desses crimes. 

Questão 29. Jesuíno integra organização criminosa especializada em cometer crimes de 
estelionato, oferecendo crédito a pensionista mediante uma entrada de 20% do valor total, sendo 
que, após o pagamento do valor inicial, os integrantes da organização encerram qualquer contato 
com a vítima. Foi deflagrada uma operação policial que desmascarou o esquema criminoso, 
prendendo Jesuíno em flagrante. Já na delegacia, em consulta com seu advogado, Jesuíno foi 
aconselhado a pleitear pela Colaboração premiada. Sobre a situação, assinale a questão 
INCORRETA: 

a) Caso haja o recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração, aí será 
demarcado o início das negociações, constituindo também marco de confidencialidade, 
configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas 
iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. 

b) Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar Termo de Confidencialidade 
para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e 
impedirá o indeferimento posterior sem justa causa.  

c) Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão 
elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor 
público com poderes específicos. 

d) Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até dois terços ou será 
admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos. 

e) Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de 
advogado constituído ou defensor público. 

Comentários 

A alternativa A está correta. Inclusive, na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa 
do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas 
pelo colaborador (acusado), de boa-fé, para qualquer outra finalidade. Ainda, devido as 
tratativas do acordo, o prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao 
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colaborador, poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que 
sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional.   

A alternativa B está correta. O termo de confidencialidade perdurará até o recebimento da 
denúncia ou da queixa, conforme o art. 7º, §3º da Lei 12.850: O acordo de colaboração 
premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da 
denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em 
qualquer hipótese.  (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). 

Durante a fase de tratativas, inaugurada com o recebimento pelos celebrantes (delegado de 
polícia e MP) da proposta de acordo de colaboração premiada, reinará o sigilo absoluto, 
somente tendo acesso aos autos o Ministério Público e/ou o delegado de polícia e o juiz – sendo 
que esse atuará apenas para analisar os aspectos legais a fim de conceder ou não a 
homologação. O juiz não participa das tratativas. 

A alternativa C está correta, é a redação do Art. 3-C da Lei 12.850/13. Deste modo, a proposta 
de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes 
específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada 
pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Caso 
haja eventual conflito de interesses, ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá 
solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público, sendo seu dever 
zelar pela legalidade do acordo. 

A alternativa “D” está incorreta e é o gabarito da questão. Em realidade, o quantum de redução 
máximo que poderá ser aplicado a colaboração realizada após a sentença é ATÉ A METADE, 
sendo possível a progressão de regime mesmo sem os requisitos previstos em lei. A redução de 
até 2/3 se dá quando a colaboração ocorre durante a persecução criminal. Veja o art. 4º da Lei 
12.850: 

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir 
em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de 
direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e 
com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos 
seguintes resultados: 

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das 
infrações penais por eles praticadas; II - a revelação da estrutura hierárquica e da 
divisão de tarefas da organização criminosa; III - a prevenção de infrações penais 
decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação total ou 
parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; 
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V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. 

§ 1º Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
criminoso e a eficácia da colaboração. 

§ 2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a 
qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a 
manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela 
concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido 
previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do CP. 

A alternativa E está correta. Nenhuma tratativa pode ser feita sem a presença do defensor ou 
advogado. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o 
colaborador deverá estar assistido por defensor. Não obstante, os depoimentos que prestar, o 
colaborador renunciará, também com a presença obrigatória de seu defensor, ao direito ao 
silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. 

Questão 30. Configura crime previsto na Lei de Drogas, EXCETO: 

a) Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial a 
incolumidade de outrem. 

b) Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo 
em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

c) Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para 
juntos a consumirem. 

d) Consentir que outrem utilize local de sua propriedade para o tráfico ilícito de drogas, desde 
que o faça onerosamente.   

e) Semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta, pois está de acordo com o art. 39 da Lei de Drogas.  

A alternativa B está incorreta, pois está de acordo com o art. 38 da Lei de Drogas.  

A alternativa C está incorreta, pois está de acordo com o art. 33, §3 da Lei de Drogas.  

A alternativa D está correta. De acordo com o art. 33, §1, inc. III da Lei de Drogas, nas mesmas 
penas do caput incorre quem utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a 
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propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, 
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. Portanto, o consentimento também pode ser 
gratuito.   

A alternativa E está incorreta, pois está de acordo com o art. 33, §1, inc. II da Lei de Drogas. 

Questão 31. Sobre os crimes hediondos, assinale a alternativa correta: 

a) Os crimes hediondos são imprescritíveis.  

b) O crime de genocídio não admite a forma tentada. 

c) O homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio e ainda que 
cometido por um só agente, é considerado crime hediondo. 

d) Em caso de sentença condenatória, o réu poderá apelar em liberdade. 

e) O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando 
seu desmantelamento, terá a pena reduzida em 2/3. 

Comentários  

A alternativa A está incorreta. Nos termos do art. 5, inc. XLIII da CF, a lei considerará crimes 
inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 

A alternativa B está incorreta. De acordo com o art. 1, parágrafo único da Lei n 8.072/90, 
consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: I - o crime de genocídio, previsto 
nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956. 

A alternativa C está correta. De acordo com o art. 1, inc. I da Lei n 8.072/90, são considerados 
hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, consumados ou tentados: I - homicídio (art. 121), quando praticado em 
atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio 
qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII). 

A alternativa D está incorreta. Segundo o art. 2, §3 da Lei n 8.072/90, em caso de sentença 
condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. 
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A alternativa E está incorreta. A teor do parágrafo único do art. 8, o participante e o associado 
que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a 
pena reduzida de um a dois terços. 

Questão 32. Nos que concerne à penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no Código de Trânsito 
Brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA:  

a) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para 
dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a dez anos.  

b) Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade 
judiciária, em 48 horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação. 

c) Poderá ser requerida pelo Ministério Público, como medida cautelar, em qualquer fase da 
investigação ou da ação penal e havendo necessidade para a garantia da ordem pública. 

d) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 
dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, 
estiver recolhido a estabelecimento prisional. 

e) Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o 
requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo. 

Comentários 

A alternativa A está correta. Segundo o art. 293 do CTB, a penalidade de suspensão ou de 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração 
de dois meses a cinco anos. 

A alternativa B está incorreta, pois está de acordo com o §1 do art. 293 do CTB.  

A alternativa C está incorreta, pois está de acordo com o caput do art. 294 do CTB. 

A alternativa D está incorreta, pois está de acordo com o §2 do art. 293 do CTB. 

A alternativa E está incorreta, pois está de acordo com o art. 294, parágrafo único do CTB.  

Questão 33. No que concerne à Lei n 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, é INCORRETO afirmar 
que: 

a) O juiz determinará a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no 
cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal, por prazo 
indeterminado.  
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b) Não se aplica a Lei dos Juizados Especiais Criminais aos crimes praticados com violência 
doméstica e familiar contra a mulher. 

c) A retenção de documentos pessoais da mulher configura uma das modalidades de violência 
patrimonial.   

d) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos 
direitos humanos. 

e) É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e 
pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo 
feminino, previamente capacitados.   

Comentários 

A alternativa A está correta, pois, a teor do art. 9, §1 da Lei, o juiz determinará, por prazo certo, 
a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas 
assistenciais do governo federal, estadual e municipal.  

A alternativa B está incorreta, pois está de acordo com o art. 41 da Lei. 

A alternativa C está incorreta, pois está de acordo com o art. 7, inc. IV da Lei.  

A alternativa D está incorreta, pois está de acordo com o art. 6 da Lei. 

A alternativa E está incorreta, pois está de acordo com o art. 10-A da Lei.   

Questão 34. Segundo a Lei de Tortura (Lei n 9.455/97), configura crime de tortura, EXCETO: 

a) constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento 
físico ou mental, com o fim de obter informação.  

b) submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por 
intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. 

c) constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento 
físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. 

d) o agente público que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou 
apurá-las. 

e) constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento 
físico ou mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. 

Comentários   

A alternativa A está incorreta, pois está de acordo com o art. 1, inc. I, alínea “a” da Lei.   
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A alternativa B está incorreta, pois está de acordo com o art. 1, §1 da Lei.    

A alternativa C está correta, pois, segundo o art. 1, §1 da Lei, incorre na mesma pena do caput 
do art. 1 “aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou 
apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos”. Portanto, não apenas o agente 
público, mas qualquer pessoa incorre na mesma pena quando tinha o dever de evitar ou apurar 
as condutas típicas previstas na Lei de Tortura.   

A alternativa D está incorreta, pois está de acordo com o art. 1, inc. I, alínea “c” da Lei.    

A alternativa E está incorreta, pois está de acordo com o art. 1, inc. I, alínea “b” da Lei.   

Questão 35. Considerando a Lei das Contravenções Penais, assinale a alternativa INCORRETA:   

a) O condenado a pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados a pena de 
reclusão ou de detenção.  

b) Não é punível a tentativa de contravenção. 

c) A pena poderá deixar de ser aplicada no caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, 
quando escusáveis. 

d) O prazo mínimo de duração da internação em manicômio judiciário ou em casa de custódia e 
tratamento é de um ano. 

e) A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício. 

Comentários 

A alternativa D está correta. O prazo mínimo de duração da internação em manicômio judiciário 
ou em casa de custódia e tratamento é de seis meses (art. 16).   

Questão 36. Segundo o art. 146-B da Lei de Execução Penal, o juiz poderá definir a fiscalização 
por meio da monitoração eletrônica quando:   

a) conceder livramento condicional. 

b) conceder indulto.  

c) autorizar a saída temporária no regime aberto. 

d) substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.  

e) determinar a prisão domiciliar.   

Comentários 
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A alternativa E está correta. Segundo o art. 146-B da LEP, Art. 146-B.  O juiz poderá definir a 
fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime 
semiaberto; ou determinar a prisão domiciliar. 

Questão 37. São circunstâncias agravantes dos crimes contra as relações de consumo, EXCETO: 

a) por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente inferior à da vítima. 

b) serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade. 

c) serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros 
produtos ou serviços essenciais. 

d) quando cometidos em detrimento de operário ou rurícola. 

e) ocasionarem grave dano individual ou coletivo. 

Comentários 

A alternativa A está correta. De acordo com o art. 76 da Lei n 8.078/90, Art. 76. São 
circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código: 

I - serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de 
calamidade; 

II - ocasionarem grave dano individual ou coletivo; 

III - dissimular-se a natureza ilícita do procedimento; 

IV - quando cometidos: 

a) por servidor público, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja 
manifestamente superior à da vítima; 

b) em detrimento de operário ou rurícola; de menor de dezoito ou maior de sessenta 
anos ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não; 

V - serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou 
quaisquer outros produtos ou serviços essenciais. 

Questão 38. Segundo a Lei n 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), é proibido o porte de arma 
de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para: 

I. os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 100 mil e menos de 500.000 
habitantes, quando em serviço; 

II. os integrantes da guardas portuárias. 
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III. os integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil. 

IV. os integrantes das Carreiras de Fiscal de Rendas das Secretarias Estaduais.   

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II  

b) I e III 

c) II e III. 

d) I, II e III 

e) II, III e IV 

Comentários 

A alternativa C está correta. A asserção I está incorreta, pois, de acordo com o art. 6, inc. IV da 
Lei, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos 
previstos em legislação própria e para os integrantes das guardas municipais dos Municípios com 
mais de 50.000 e menos de 500.000 habitantes, quando em serviço.  

A asserção II está correta, pois está de acordo com o art. 6, inc. VII da Lei. 

A asserção II está correta, pois está de acordo com o art. 6, inc. X da Lei. 

A asserção II está incorreta, pois não há previsão de autorização de porte de arma de fogo para 
esta carreira no art. 6 da Lei.   

Questão 39. No que concerne à Lei n 1.521/51 (Crimes contra a Economia Popular), assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) Nos crimes definidos nesta lei, haverá suspensão da pena e livramento condicional em todos 
os casos permitidos pela legislação comum. 

b) Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando celebrar 
ajuste para impor determinado preço de revenda ou exigir do comprador que não compre de 
outro vendedor. 

c) Os juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem os acusados em processo por crime 
contra a economia popular. 

d) O crime de usura cometido por ministro religioso constitui circunstância agravante do crime. 

e) V erificado qualquer crime contra a economia popular ou contra a saúde pública e atendendo 
à gravidade do fato, sua repercussão e efeitos, o juiz, na sentença, declarará a interdição de 
direito, de 6 meses a 1 ano. 
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Comentários 

A alternativa B está correta. De acordo com o art. 4 da Lei, constitui crime da mesma natureza a 
usura pecuniária ou real, assim se considerando: a) cobrar juros, comissões ou descontos 
percentuais, sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei; cobrar ágio superior à 
taxa oficial de câmbio, sobre quantia permutada por moeda estrangeira; ou, ainda, emprestar 
sob penhor que seja privativo de instituição oficial de crédito; b) obter, ou estipular, em qualquer 
contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro 
patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida.   

Questão 40. No delito de tráfico de entorpecente, a pena poderá ser reduzida de 1/6 a 2/3 desde 
que: 

a) o agente seja de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas. 

b) o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem 
integre organização criminosa e colabore voluntariamente com a investigação policial. 

c) o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem 
integre organização criminosa.     

d) o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.     

e) o agente seja de bons antecedentes, não integre organização criminosa e colabore 
voluntariamente com a investigação policial. 

Comentários  

A alternativa C está correta. Segundo o art. 33, §4 da Lei n 11.343/2006, nos delitos definidos 
no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, 
vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons 
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.  

Direito Constitucional  

Questão 41. Sobre as emendas à Constituição e projetos de lei, assinale a alternativa correta: 

a) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, 
secreto, universal e obrigatório. 

b) A proposta de emenda será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois quintos dos votos dos respectivos 
membros. 

c) Se o Presidente da República considerar um projeto de lei, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 
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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. 

d) Nos termos do texto expresso da Constituição, também não será objeto de deliberação a 
proposta de emenda tendente a abolir a forma republicana. 

e) Se o Presidente da República considerar um projeto de lei, 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 Câmara dos Deputados os motivos do veto. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. Muita atenção com a pegadinha! O voto obrigatório não é cláusula 
pétrea! 

Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

A alternativa B está incorreta. Na verdade, o quórum é de três quintos dos votos dos membros 
de cada Casa Legislativa. 

Art. 60, § 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três 
quintos dos votos dos respectivos membros. 

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão. É exatamente esse o texto do art. 66, § 1º 
da CRFB. 

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao 
Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. 

§ 1º - 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. 

A alternativa D está incorreta. Novamente, cuidado com a pegadinha aqui. Apesar de a doutrina 
majoritária defender que a forma republicana é uma cláusula pétrea implícita, o enunciado da 
assertiva se referiu ao texto expresso da Constituição e, na verdade, é a forma federativa de 
Estado que é cláusula pétrea expressa – e não a República. 
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Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

A alternativa E está incorreta, nos termos do comentário da alternativa C. A comunicação dos 
motivos do veto deve ser realizada ao Presidente do Senado e não da Câmara. 

Questão 42. Julgue os itens abaixo, assinale a alternativa correta: 

I. As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que, desde sua criação, possuem 
aplicabilidade imediata, direta e integral. Vale dizer, as normas constitucionais de eficácia plena, 
desde sua gênese, produzem, ou ao menos possuem a possibilidade de produzir, todos os efeitos 
visados pelo constituinte. São, portanto, autoaplicáveis.  

II. As normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que possuem aplicabilidade imediata, 
direta, mas não integral, uma vez que podem ter o seu alcance reduzido por atos do Poder 
Público supervenientes. Ou seja, no caso das normas constitucionais de eficácia contida, o 
legislador constituinte regulou suficientemente a matéria versada, mas possibilitou a atuação 
restritiva posterior por parte do Poder Público. São, também, autoaplicáveis. Parcela da doutrina 
as classificam em normas constitucionais de eficácia redutível ou restringível. 

III. As normas constitucionais de eficácia contida possuem aplicabilidade indireta, uma vez que 
dependem da emissão de uma normatividade futura. Ou seja, essas normas não produzem com a 
simples promulgação da Constituição ou da edição de uma emenda constitucional os seus efeitos 
essenciais, dependendo da regulamentação posterior que lhes entregue a eficácia, sendo 
qualificadas, assim, como normas não autoaplicáveis.  

Estão corretas: 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Todas estão corretas 

e) Nenhuma está correta. 

Comentários 

A alternativa A está correta e o gabarito.  

Muita atenção com a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, as bancas adoram 
trocar as espécies e confundir os candidatos!  



 

 

 

 

 

378 
465 

EFICÁCIA PLENA: aquelas que, desde sua criação, possuem aplicabilidade imediata, 
direta e integral.  
EFICÁCIA CONTIDA: aquelas que possuem aplicabilidade imediata, direta, mas não 
integral, uma vez que podem ter o seu alcance reduzido por atos do Poder Público 
supervenientes. O legislador constituinte regulou suficientemente a matéria versada, 
mas possibilitou a atuação restritiva posterior por parte do Poder Público. São, 
também, autoaplicáveis. Parcela da doutrina as classificam em normas constitucionais 
de eficácia redutível ou restringível. 
EFICÁCIA LIMITADA: possuem aplicabilidade indireta, uma vez que dependem da 
emissão de uma normatividade futura. Ou seja, dependem da regulamentação 
posterior que lhes entregue a eficácia, sendo qualificadas, assim, como normas não 
autoaplicáveis. A utilização de certas expressões como “a lei regulará”, “a lei 
disporá”, ou “na forma da lei” indicam a eficácia limitada.  

O Item II e III estão incorretas. Na verdade, os conceitos foram trocados. 

Questão 43. Assinale a alternativa correta: 

a) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante o plebiscito, o referendo, a iniciativa 
popular e a ação popular. 

b) O alistamento eleitoral e o voto é obrigatório para os maiores de dezesseis anos. 

c) 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. 

d) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e os conscritos, em qualquer 
circunstância. 

e) É condições de elegibilidade, a idade mínima de 35 anos para Governador e Vice-Governador 
de Estado e do Distrito Federal. 

A alternativa A está incorreta. Nos termos do art. 14 da CRFB, a soberania popular será exercida 
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da 
lei, mediante o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular.  

Por sua vez, a ação popular se consubstancia em um direito constitucional político de efetiva 
fiscalização da administração pública, aliada à garantia processual constitucional de ação para 
exercício deste direito político, visando o exercício pleno da cidadania como forma de 
efetivação, através do Poder Judiciário, do Estado Democrático de Direito. 

A alternativa B está incorreta. 
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Art. 14, § 1º da CRFB. O alistamento eleitoral e o voto é obrigatório para os maiores 
de dezoito anos; 

II - facultativos para: 

a) os analfabetos; 

b) os maiores de setenta anos; 

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.    

A alternativa C está correta e é o gabarito. 

Art. 14, § 6º da CRFB 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. 

A alternativa D está incorreta. 

Art. 14, § 2º da CRFB Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante 
o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. 

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: 

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; 

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, 
se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 

A alternativa E está incorreta. 

Art. 14, § 3º da CRFB São condições de elegibilidade, na forma da lei: 

VI - a idade mínima de: 

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; 

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, 
Vice-Prefeito e juiz de paz; 
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d) dezoito anos para Vereador. 

Questão 44. Sobre a normativa constitucional acerca do Presidente da República, assinale a 
alternativa correta: 

a) O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso 
Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias úteis, sob pena de perda do 
cargo. 

b) Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República nos primeiros dois anos do 
período presidencial, far-se-á eleição trinta dias depois de aberta a última vaga. 

c) Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos 
Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal, nos crimes de 
responsabilidade. E, o Chefe do Poder Executivo ficará suspenso de suas funções, nos crimes de 
responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. 

d) Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da 
República não estará sujeito a prisão, salvo por prisão em flagrante decorrente de delito 
inafiançável. 

e) É crime de responsabilidade o ato do Presidente da República que atente contra a existência 
dos Estados e Municípios. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. De fato, o prazo é de quinze dias, mas corridos – e não úteis! 

Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do 
Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena 
de perda do cargo. 

A alternativa B também está incorreta. No caso de vacância durante os dois primeiros anos de 
mandato, a eleição deve se realizar 90 dias após aberta a última vaga. O prazo de 30 dias diz 
respeito à eleição indireta, ocorrida nos dois últimos anos de mandato. Memorize muito bem 
esses prazos: 

Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á 
eleição noventa dias depois de aberta a última vaga. 

§ 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição 
para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso 
Nacional, na forma da lei. 
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A alternativa C está correta. Preste atenção, pois nos casos de crime de responsabilidade, o 
Presidente da República não ficará suspenso após a admissão da acusação pela Câmara dos 
Deputados, mas somente após a instauração do processo pelo Senado Federal. 

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da 
Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal 
Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de 
responsabilidade. 

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções: 

I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo 
Tribunal Federal; 

II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado 
Federal. 

Ainda, a alternativa D é incorreta. Para o Presidente da República, a Constituição não ressalvou a 
possibilidade de prisão nem nos casos de flagrante por crime inafiançável, como fez para os 
parlamentares federais. Cuidado! 

Art. 86, § 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o 
Presidente da República não estará sujeito a prisão. 

Por fim, a alternativa E é incorreta. Na realidade, nos termos do art. 85, I da CRFB, é crime de 
responsabilidade ato do Presidente que atente contra a existência da União. 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que 
atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: 

I - a existência da União; 

II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e 
dos Poderes constitucionais das unidades da Federação; 

III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; 

IV - a segurança interna do País; 

V - a probidade na administração; 

VI - a lei orçamentária; 
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VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as 
normas de processo e julgamento. 

Questão 45. Assinale a assertiva correta: 

a) É possível o aditamento à inicial após o recebimento das informações requeridas e das 
manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. 

b) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que 
não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, desde que haja prévio 
aviso à autoridade competente e sua autorização. 

c) O direito de reunião, constitucionalmente consagrado, não pode ser restringido ou mesmo 
suspenso, nem mesmo no estado de defesa e estado de sítio. 

d) O direito de reunião, constitucionalmente consagrado, pode ser restringido, apenas no estado 
de sítio. 

e) A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com 
a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de 
forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. “Não se admite o aditamento à inicial após o recebimento das 
informações requeridas e das manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-
Geral da República.” (STF. Plenário. ADI 4541/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 
16/4/2021) 

A alternativa B está incorreta, pois o direito de reunião independe de autorização do poder 
público. 

Art. 5º (...) 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 
autoridade competente. 

A alternativa C está incorreta. Nos casos de estado de defesa e estado de sítio, o direito de 
reunião pode ser restringido (estado de defesa) ou mesmo suspenso (estado de sítio). 
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Art. 136, § 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua 
duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da 
lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: 

I - restrições aos direitos de: 

a) reunião, ainda que exercida no seio das associações; 

Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só 
poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: 

IV - suspensão da liberdade de reunião; 

A alternativa D está incorreta, conforme comentários acima (alternativa C). 

A alternativa E é a correta, sendo o gabarito. A exigência constitucional de aviso prévio 
relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao 
poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra 
reunião no mesmo local. (STF. Repercussão Geral – Tema 855). 

Questão 46. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. É possível que haja emenda parlamentar em um projeto de lei de iniciativa reservada ao Chefe 
do Poder Executivo, desde que haja pertinência temática e que a emenda não acarrete aumento 
de despesas; 

II. Nos projetos de lei de iniciativa do Chefe do Executivo, o parlamentar pode propor emendas, 
mas estas deverão respeitar as restrições trazidas pelo art. 63, I, da CRFB; 

III. É possível a criação da gratificação aos servidores do Poder Executivo estadual, por meio de 
emenda parlamentar em medida provisória destinada a estabelecer o subsídio mensal como forma 
de remuneração da carreira de procurador do estado. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas III está correta. 

d) Apenas I e II estão corretas. 

e) Todas estão corretas 

Comentários 

A alternativa D está correta e é o gabarito. Vejamos: 
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É possível que haja emenda parlamentar em um projeto de lei de iniciativa reservada ao Chefe 
do Poder Executivo, desde que cumpridos dois requisitos: 

a)      haja pertinência temática (a emenda não trate sobre assunto diferente do 
projeto original);  
b)      a emenda não acarrete aumento de despesas (art. 63, I, da CF/88). 

Assim, nos projetos de lei de iniciativa do Chefe do Executivo, o parlamentar pode até propor 
emendas, mas estas deverão respeitar as restrições trazidas pelo art. 63, I, da CF/88. 

É possível que haja emendas parlamentares em projetos de lei de iniciativa dos 
Poderes Executivo e Judiciário, desde que cumpram dois requisitos: a) guardem 
pertinência temática com a proposta original (tratem sobre o mesmo assunto); b) não 
acarretem em aumento de despesas. 

STF. Plenário. ADI 5087 MC/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 27/8/2014 (Info 
756). STF. Plenário. ADI 1333/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 29/10/2014 (Info 
765). STF. Plenário. ADI 3942/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, jugado em 5/2/2015 (Info 
773). STF. Plenário. ADI 2810/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/4/2016 
(Info 822). 

O STF julgou essa lei inconstitucional por vício formal de iniciativa, pois a proposta de 
aumento de remuneração, tema de iniciativa privativa do Poder Executivo (art. 61, § 
2º, II, “b”, da CF/88), foi incluída durante a tramitação na Assembleia Legislativa, 
desrespeitando o princípio da independência dos poderes, prevista no art. 2º da 
CF/88. 

A relatora observou ainda a falta de pertinência temática, pois a criação da 
gratificação aos servidores do Poder Executivo estadual foi incluída por meio de 
emenda parlamentar em medida provisória destinada a estabelecer o subsídio mensal 
como forma de remuneração da carreira de procurador do estado. 

STF. Plenário. ADI 4433/SC, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 18/6/2015 (Info 790). 

Questão 47. Dentre as competências privativas do Presidente da República, qual das elencadas a 
seguir não pode ser objeto de delegação? 

a) dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, 
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. 

b) conferir condecorações e distinções honoríficas. 

c) prover cargos públicos federais, na forma da lei. 
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d) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em 
lei. 

e) nomear e exonerar os Ministros de Estado. 

Comentários 

A alternativa B está incorreta. Todas as outras podem ser objeto de delegação. Veja: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado 

VI – dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; 

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;    

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos 
instituídos em lei; 

XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei; 

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições 
mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao 
Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os 
limites traçados nas respectivas delegações. 

Questão 48. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos 
assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele 
participam como membros natos, exceto: 

a) o Vice-Presidente da República. 

b) os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal. 

c) o Presidente da Câmara dos Deputados. 

d) o Presidente do Senado Federal. 

e) o Ministro da Justiça. 

Comentários 
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A alternativa B está incorreta. Os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal compõem o 
Conselho da República, e não o Conselho de Defesa Nacional. 

Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da 
República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado 
democrático, e dele participam como membros natos: 

I - o Vice-Presidente da República; 

II - o Presidente da Câmara dos Deputados; 

III - o Presidente do Senado Federal; 

IV - o Ministro da Justiça; 

V - o Ministro de Estado da Defesa; 

VI - o Ministro das Relações Exteriores; 

VII - o Ministro do Planejamento. 

VIII - os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.    

Questão 49. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e 
dele participam, exceto: 

a) o Presidente do Senado Federal. 

b) os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados. 

c) os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal. 

d) o Ministro das Relações Exteriores. 

e) o Presidente da Câmara dos Deputados. 

Comentários 

A alternativa D está incorreta. O Ministro das Relações Exteriores participa apenas do Conselho 
de Defesa Nacional, mas não do Conselho da República. Neste, o Ministro que é membro nato é 
o Ministro da Justiça. 

Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da 
República, e dele participam: 

I - o Vice-Presidente da República; 
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II - o Presidente da Câmara dos Deputados; 

III - o Presidente do Senado Federal; 

IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados; 

V - os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal; 

VI - o Ministro da Justiça; 

VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo 
dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois 
eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a 
recondução. 

Questão 50. Sobre a competência do STF, assinale a alternativa correta: 

a) Compete ao STF processar e julgar originalmente somente o mandado de segurança, o 
habeas corpus e o habeas data contra o CNJ e o CNMP. 

b) Não compete ao STF julgar as ações ordinárias contra o CNJ e o CNMP, mas sim ao Juiz 
Federal de 1ª instância. 

c) Compete ao STF processar e julgar originariamente ações propostas contra o CNJ e contra o 
CNMP no exercício de suas atividades-fim. 

d) O STF confere interpretação restritiva ao art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 

e) Não compete ao STF julgar as ações ordinárias contra o CNJ e o CNMP, mas sim ao Juiz 
Estadual de 1ª instância 

Comentários 

Atenção, pois até bem pouco tempo atrás, o STF conferia uma interpretação restritiva art. 102, I, 
“r”, da CRFB.  

O STF entendia que ele somente seria competente para julgar as ações em que o próprio CNJ 
ou CNMP  figurassem no polo passivo. Seria o caso de mandados de segurança, habeas corpus e 
habeas data contra os Conselhos. Por sua vez, na hipótese de serem propostas ações ordinárias 
para impugnar atos do CNJ e CNMP, quem irá figurar como ré no processo é a União, já que os 
Conselhos são órgãos federais. Logo, tais demandas, segundo essa interpretação restritiva, 
seriam julgadas pela Justiça Federal de 1ª instância, com base no art. 109, I, da CRFB. 

Porém, no final de 2020 o Supremo alterou seu entendimento.  
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Compete ao STF processar e julgar originariamente ações propostas contra o CNJ e 
contra o CNMP no exercício de suas atividades-fim. 

Nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, é competência exclusiva do 
STF processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do 
Conselho CNJ e do CNMP proferidas no exercício de suas competências 
constitucionais, respectivamente, previstas nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da 
CF/88. 

STF. Plenário. Pet 4770 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/11/2020 
(Info 1000). 

STF. Plenário. Rcl 33459 AgR/PE, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
18/11/2020 (Info 1000). 

STF. Plenário. ADI 4412/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/11/2020 (Info 
1000). 

Dessa forma, as alternativa A, B, D e E estão incorretas uma vez que representam entendimento 
superado do STF.  

Já a alternativa C está correta e é o gabarito, uma vez que representa entendimento atual do 
STF. 

Questão 51. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. Compete à União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de 
bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal 
para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; 

II. Compete à União executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; 

III. Compete privativamente à União legislar sobre competência da polícia federal e das polícias 
rodoviária e ferroviária federais; 

IV. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 
organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. 

a) I e III estão corretas. 

b) Apenas I está correta. 

c) II e IV estão corretas 

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas 
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Comentários 

A alternativa D está correta e é o gabarito. É extremamente importante saber as competências 
dos entes da federação, principalmente em relação à carreira policial.  

Art. 21. Compete à União: 

XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de 
bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao 
Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio;            
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019) 

XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;            
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais; 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. 

Questão 52. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. Quanto à origem as Constituições podem ser classificadas como outorgada, promulgada , 
cesarista (bonapartista) ou pactuada (dualista); 

II. Quanto ao conteúdo as Constituições podem ser classificadas como dogmática (sistemática) ou 
histórica; 

III. Quanto à correspondência com a realidade, ou seja relativo ao critério ontológico (Karl 
Loewenstein) as Constituições podem ser classificadas como normativa, nominalista ou semântica; 

a) I e III estão corretas. 

b) Apenas I está correta. 

c) Apenas II está correta. 

d) Todas estão incorretas. 

e) Todas estão corretas. 

Comentários 
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A alternativa A está correta e é o gabarito.  

O item I e III estão corretos, conforme ensina a doutrina no tocante à classificação das 
constituições quanto à sua origem e sua correspondência com a realidade. 

Por sua vez, o item II  está incorreto, pois confunde a classificação quanto ao conteúdo com a 
classificação quanto ao modo de elaboração. 

 quanto à origem: outorgada, promulgada , cesarista (bonapartista) ou pactuada 
(dualista); 

 quanto à forma: escrita (instrumental) ou costumeira (consuetudinária, não escrita); 
 quanto à extensão: sintética (concisa, breve, sumária, sucinta, básica) ou analítica 

(ampla, extensa, larga, prolixa, longa, desenvolvida, volumosa, inchada) ; 
 quanto ao conteúdo: formal ou material (tendência para um critério misto — EC n. 

45/2004); 
 quanto ao modo de elaboração: dogmática (sistemática) ou histórica; 
 quanto à alterabilidade: rígida , flexível, semirrígida (semiflexível), fixa (silenciosa), 

transitoriamente flexível, imutável (permanente, granítica, intocável), “super-rígida”; 
 quanto à sistemática (Pinto Ferreira): reduzida (unitária) ou variada; 
 quanto à dogmática (Paulino Jacques): ortodoxa ou eclética (destaque para o caráter 

compromissório do texto de 1988); 
 quanto à correspondência com a realidade (critério ontológico — essência — Karl 

Loewenstein): normativa (pretende ser) , nominalista ou semântica; 
 quanto ao sistema: principiológica ou preceitual;  
 quanto à função: pré-Constituição, Constituição provisória, ou Constituição 

revolucionária, e Constituição definitiva , ou de duração indefinida para o futuro ; 
 quanto à origem de sua decretação: heterônoma (“heteroconstituição”) ou 

autônoma (“autoconstituição” ou “homoconstituição”); 
 Manoel Gonçalves Ferreira Filho: garantia , balanço e dirigente ; 
 André Ramos Tavares (conteúdo ideológico das Constituições): liberais (negativas) e 

sociais (dirigentes) ; 
 Raul Machado Horta: expansiva. 

Questão 53. Acerca do instituto da Súmula Vinculante, assinale a alternativa incorreta: 

a) A previsão constitucional da Súmula Vinculante encontra-se em nosso ordenamento jurídico 
desde a Emenda Constitucional nº 45 de 2004. 

b) A súmula tem por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, 
acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração 
pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre 
questão idêntica. 
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c) O Supremo Tribunal Federal pode, de ofício ou por provocação, mediante decisão dois terços 
dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a 
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos 
do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 

d) São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula 
vinculante apenas o Presidente da República; a Mesa do Senado Federal; a Mesa da Câmara dos 
Deputados; o Procurador-Geral da República; o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil; partido político com representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou 
entidade de classe de âmbito nacional; a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal; o Governador de Estado ou do Distrito Federal. 

e) Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, 
negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, 
sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 

Comentários 

A alternativa A está correta, pois a Súmula Vinculante passou a ter previsão constitucional a partir 
da Emenda Constitucional nº 45 de 2004. 

A alternativa B está correta. É justamente isso que dispõe o art. 103-A, §1º da CRFB. 

A alternativa C está correta, pois nos termos do art. 103-A, caput, da CRFB, o STF pode editar 
súmula vinculante de ofício, desde que cumpridos os demais requisitos para a edição. Ademais, 
o quórum de para aprovação de enunciado de súmula vinculante é de dois terços (2/3) dos 
membros do STF. 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre 
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa 
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem 
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.     

A alternativa D é incorreta e é o gabarito da questão, pois o rol de legitimados para propositura 
de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante é mais amplo que o rol 
de legitimados ativos para propositura de ações do controle concentrado. Essa é uma pegadinha 
de prova que cai muito, cuidado! Vejamos o art. 3º da Lei 11.417/2006: 

Art. 3º São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado 
de súmula vinculante: 
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I - o Presidente da República; 

II - a Mesa do Senado Federal; 

III – a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV – o Procurador-Geral da República; 

V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VI - o Defensor Público-Geral da União; 

VII – partido político com representação no Congresso Nacional; 

VIII – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional; 

IX – a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 

X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 

XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e 
Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os 
Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares. 

A alternativa E está correta. É justamente isso que dispõe o art. 7º da Lei 11.417/2006. 

Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de 
súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação 
ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis 
de impugnação. 

§ 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será 
admitido após esgotamento das vias administrativas. 

§ 2º Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato 
administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja 
proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. 

Direito Administrativo  

Questão 54. A atuação da Administração Pública que extrapola a competência delimitada na lei é 
acometida do seguinte vício: 
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a) Desvio de poder 

b) Excesso de fundamentação 

c) Desvio de finalidade 

d) Excesso de poder 

e) Não há vício 

Comentários 

Gabarito: D 

A resposta da questão é mais uma vez trazida pela doutrina do professor Rafael Carvalho 
Rezende de Oliveira da seguinte forma: 

O exercício abusivo dos poderes administrativos deve ser evitado e reprimido, pois 
revela conduta ilegal. O abuso do poder pode ocorrer em duas hipóteses:  
a) excesso de poder: a atuação do agente público extrapola a competência delimitada 
na lei (ex.: policial que utiliza da força desproporcional para impedir manifestação 
pública); e  
b) desvio de poder (ou de finalidade): quando a atuação do agente pretende alcançar 
finalidade diversa do interesse público (ex.: edição de ato administrativo para 
beneficiar parentes). 

Desta forma, a conduta narrada na assertiva representa excesso de poder, sendo correta a 
alternativa D. 

Questão 55. Sobre a desapropriação, aponte a assertiva incorreta: 

a) 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. 

b) A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, segundo graus e critérios 
estabelecidos na lei, ao menos um dos seguintes requisitos: aproveitamento racional e 
adequado; utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 
ambiente; observância das disposições que regulam as relações de trabalho; e exploração que 
favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

c) A desapropriação por interesse social, aplicável ao imóvel rural que não cumpra sua função 
social, importa prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. 
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d) No termos da Lei 8.629/1993 é considerado imóvel rural o prédio rústico de área contínua, 
qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, 
pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial. 

e) Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela 
União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. 

Comentários 

Gabarito: B 

a) CERTA. Artigo 519 do Código Civil. 

b) ERRADA. Segundo o artigo 9º da Lei 8.629/1993 para que a propriedade rural cumpra sua 
função social é preciso o atendimento simultâneo de todos os requisitos acima referidos. 

c) CERTA. Artigo 5º, caput da Lei 8.629/1993. 

d) CERTA. Artigo 4º, I da Lei 8.629/1993. 

e) CERTA. Artigo 2º do Decreto-Lei 3.365/1941. 

Questão 56. Sobre a improbidade administrativa, aponte a assertiva correta: 

a) É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens 
decretada em ação de improbidade administrativa, inclusive nas demandas ajuizadas com esteio 
na prática de conduta prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, tipificador da ofensa aos 
princípios nucleares administrativos. 

b) Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é vedado o prosseguimento da 
demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, caso as demais sanções sejam 
declaradas prescritas. 

c) O acordo de não persecução cível deve ser apresentado até a prolação da sentença, sendo 
vedado na fase recursal. 

d) Não cabem medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial no cumprimento de 
sentença proferida em ação de improbidade administrativa. 

e) Se houver possibilidade de solução consensual da ação de improbidade administrativa, 
apenas o Ministério Público tem legitimidade para requerer a interrupção do prazo para 
contestar. 

Comentários 

Gabarito: A 
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a) CERTA. O STJ decidiu exatamente desta forma no REsp 1.862.792-PR, Rel. Min. Manoel 
Erhardt (Desembargador convocado do TRF da 5ª Região), Primeira Seção, por unanimidade, 
julgado em 25/08/2021. (Tema 1055). 

b) ERRADA. O STJ decidiu que na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é 
possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda 
que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992 
(REsp 1.899.455-AC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, por unanimidade, julgado 
em 22/09/2021. (Tema 1089) 

c) ERRADA. De acordo com o definido no AREsp 1.314.581/SP (Rel. Min. Benedito Gonçalves, 
Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 23/02/2021) é possível acordo de não persecução 
cível no âmbito da ação de improbidade administrativa em fase recursal. 

d) ERRADA. De acordo com o definido no REsp 1.929.230-MT (Rel. Min. Herman Benjamin, 
Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 04/05/2021) são cabíveis medidas executivas 
atípicas de cunho não patrimonial no cumprimento de sentença proferida em ação de 
improbidade administrativa. 

e) ERRADA. De acordo com o artigo 17, §10-A da Lei 8.429/1992 havendo a possibilidade de 
solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a 
contestação, por prazo não superior a 90 (noventa) dias. 

Questão 57. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional aplicável à 
desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou 
atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de: 

a) 20 anos 

b) 5 anos 

c) 10 anos 

d) 3 anos 

e) 50 anos 

Comentários 

Gabarito: B 

O STJ, ao julgar o REsp 1.757.352-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, por maioria, 
julgado em 12/02/2020, DJe 07/05/2020 (Tema 1019) decidiu que o prazo prescricional aplicável 
à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou 
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atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme 
parágrafo único do art. 1.238 do CC. 

Vejamos o inteiro teor do acórdão proferido: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. REALIZAÇÃO 
DE OBRAS E SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO 
PRAZO DE 10 ANOS PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO 
CC/2002. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 
2.028 DO CC/2002. 

1.Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de 
origem que manteve a sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão 
indenizatória por desapropriação indireta, ajuizada contra o Departamento Estadual 
de Infraestrutura de Santa Catarina (Deinfra), em virtude da implantação de rodovia 
sobre parte de seu imóvel, com base no prazo decenal previsto no art. 1.238, 
parágrafo único, do Código Civil. 

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 1.036 DO 
CPC/2015 E DA RESOLUÇÃO STJ 8/2008 

2.Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida: "Definição 
do prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta na hipótese em que o Poder 
Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou 
de interesse social ao imóvel, se de 15 anos, previsto no caput do art. 1.238 do CC, ou 
de 10 anos, nos termos do parágrafo único". 

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ 

3. A Corte Especial, em Embargos de Divergência, pacificou a presente questão, 
adotando a prescrição decenal, entendimento esse a ser seguido no Superior Tribunal 
de Justiça: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de 
que, 'considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras 
pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública/interesse social, 
com base no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às expropriatórias 
indiretas passou a ser de 10 (dez anos)', observada a regra de transição do art. 2.028 
do Código Civil de 2002"(AgInt nos EAREsp 815.431/RS, Ministro Felix Fischer, Corte 
Especial, DJe 27/10/2017).  
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4. Da mesma sorte, a Primeira Seção, recentemente, definiu, em caso idêntico, no 
mesmo sentido que o presente Voto (EREsp 1.575.846/SC, Rel. Ministro Og 
Fernandes, Primeira Seção, DJe 30/9/2019).  

5. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.712.697/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 
Segunda Turma, DJe 5/6/2018; Aglnt no AREsp 1.100.607/SC, Segunda Turma, Rel. 
Min. Assusete Magalhães, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp 1.508.606/SC, Primeira 
Turma, Rel Min. Gurgel de Faria, DJe 7/8/2017; REsp 1.449.916/PB, Primeira Turma, 
Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 19/4/2017; REsp 1.300.442/SC, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/6/2013; REsp 1.654.965/SP, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; REsp 944.351/PI, Rel. Ministro 
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15/4/2013; AgRg no REsp 1.514.179/SC, Rel. 
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/2/2016; AgRg no AREsp 
815.431/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11/2/2016; 
AgRg no REsp 1.568.828/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 
18/2/2016; REsp 1.386.164/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 
3/10/2013; AgRg no REsp 1.536.890/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 
DJe de 18/11/2015; REsp 1.699.652/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 
DJe 6/3/2018; REsp 1.185.335/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 
3/4/2018; AgInt no AREsp 973.683/RS, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, 
DJe 28/8/2017; AREsp 1.074.604, Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 11/4/2017; 
AREsp 855.977, Ministro Mauro Campbell Marques; DJ 15/3/2016; RESOLUÇÃO DO 
CASO CONCRETO 

6. Especificamente na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou no voto 
condutor que a prescrição está configurada porque iniciado o prazo em 12/1/2003, 
data de entrada em vigor do CC, o prazo decenal se finalizou em 12/1/2013, e o 
ajuizamento da ação ocorreu em 6/5/2013 (fls. 199), quando nitidamente já escoado o 
prazo prescricional de 10 anos. Dessa feita, não merece reforma o acórdão 
hostilizado.  

TESE REPETITIVA 

7. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese no 
julgamento deste recurso repetitivo: "O prazo prescricional aplicável à desapropriação 
indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou 
atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, 
conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC".  

CONCLUSÃO 
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8. Recurso Especial não provido, sob o regime dos arts. 1.036 e seguintes do 
CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ. 

Questão 58. Aponte a assertiva que não representa umas das hipóteses legais de concessão do 
habeas data: 

a) Assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de 
registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. 

b) Retificar dados quando não se prefira fazê-lo por processo judicial sigiloso. 

c) Anotar nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado 
verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. 

d) Alterar dado público, mas que diga respeito ao impetrante, constantes de registro ou banco 
de dados de entidades governamentais ou de caráter público. 

 e) Retificar dados quando não se prefira fazê-lo por processo administrativo sigiloso. 

Comentários 

Gabarito: D 

A resposta está no artigo 7º da Lei 9.507/1997 que assim prevê: 

Art. 7° Conceder-se-á habeas data: 

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público; 

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 
judicial ou administrativo; 

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação 
sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou 
amigável. 

Assim, a única situação não prevista na Lei 9.507/1997 é a prevista no item D das alternativas da 
questão. 

Questão 59. São requisitos de transparências na gestão das empresas estatais, EXCETO: 

a) Divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. 

b) Adequação de estatuto social à autorização legislativa de sua criação. 
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c) Elaboração e divulgação de política de divulgação de informações, em conformidade com a 
legislação em vigor e com as melhores práticas. 

d) Elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas, em conformidade 
com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, 
que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e aprovada pelo Conselho de Administração 

e) Todas as alternativas acima. 

Comentários 

Gabarito: E 

A resposta está no artigo 8º da Lei 13.303/2016, in verbis: 

Art. 8º As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no 
mínimo, os seguintes requisitos de transparência: 

I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, 
com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas 
públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas 
subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança 
nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição 
clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos 
econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de 
indicadores objetivos; 

II - adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação; 

III - divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as 
relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados 
econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, 
políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da 
remuneração da administração; 

IV - elaboração e divulgação de política de divulgação de informações, em 
conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas; 

V - elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz do interesse público 
que justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista; 
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VI - divulgação, em nota explicativa às demonstrações financeiras, dos dados 
operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de 
interesse coletivo ou de segurança nacional; 

VII - elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas, em 
conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, 
equidade e comutatividade, que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e 
aprovada pelo Conselho de Administração; 

VIII - ampla divulgação, ao público em geral, de carta anual de governança 
corporativa, que consolide em um único documento escrito, em linguagem clara e 
direta, as informações de que trata o inciso III; 

IX - divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. 

Questão 60. As assertivas a seguir apresentam diretrizes para contratação de parceria público-
privada. Aponte a assertiva que não representa nenhuma dessas diretrizes previstas na Lei 
11.079/2004: 

a) Transparência dos procedimentos e das decisões. 

b) Repartição de riscos entre as partes na medida de sua culpabilidade no evento danoso. 

c) Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados 
incumbidos da sua execução. 

d) Responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias. 

e) Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. 

Comentários 

Gabarito: B 

a) CERTA. Artigo 4º, V da Lei 11.079/2004. 

b) ERRADA. O inciso VI da Lei 11.079/2004 prevê que a repartição dos riscos entre as partes se 
dará de forma objetiva. 

c) CERTA. Artigo 4º, II da Lei 11.079/2004. 

d) CERTA. Artigo 4º, IV da Lei 11.079/2004. 

e) CERTA. Artigo 4º, VII da Lei 11.079/2004. 

Questão 61. Nos termos da Lei n° 14.133/2021, são modalidades de licitação, exceto: 



 

 

 

 

 

401 
465 

a) Pregão. 

b) Planejamento. 

c) Leilão. 

d) Concorrência. 

Comentários 

A alternativa a está correta. 

Nos termos do art. 6°, XLI, da Lei n° 14.133/2021, pregão é a modalidade de licitação 
obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o 
de menor preço ou o de maior desconto. 

A alternativa b está incorreta. 

Planejamento é, em realidade, um princípio que podemos extrair do art. 5° da Lei n° 
14.133/2021 (Nova Lei de Licitações): 

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da 
probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da 
eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do 
julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da 
proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional 
sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 
1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 

A alternativa c está correta. 

Leilão é, nos termos da Nova Lei de Licitações (art. 6º, XL), a modalidade de licitação para 
alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem 
oferecer o maior lance. 

A alternativa d está correta. 

Concorrência é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de 
obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser, 
conforme disposto no art. 6º, XXXVIII, da Lei n° 14.133/2021. 

Resposta: alternativa b 
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Questão 62. Assinale a alternativa correta: 

a) Imóveis de patrimônio de município não podem ser desapropriados pelo estado. 

b) A instituição de limitação administrativa, ainda que frustre pretensão de particular, não enseja 
o pagamento de indenização. 

c) A servidão administrativa pode ser formalmente estabelecida por edição de decreto do chefe 
do Poder Executivo. 

d) A requisição de bens imóveis particulares é instituída por ato de autorização do Poder 
Judiciário. 

Comentários 

A alternativa a está incorreta. 

Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios poderão ser 
desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, dependendo, contudo, de prévia 
autorização legislativa. 

A alternativa b está correta. 

As limitações administrativas são decorrentes do poder de polícia, e considerando que tal poder 
é inerente à atividade da administração pública, não há que se falar em indenização ao 
particular, uma vez que o que ocorre em tal instituto é uma restrição de um direito individual em 
prol do bem-estar da população.  

Excepcionalmente, quando a limitação resultar no dano ao particular, deve o Poder Público 
proceder à devida indenização, oportunidade em que os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade devem ser levados em conta, esse entendimento pode ser observado no 
julgamento do AgRg no REsp 1317806-MG. 

A alternativa c está incorreta. 

A instituição de uma servidão pode ocorrer de duas formas:  

I) acordo administrativo, por meio de uma escritura pública, firmada por acordo entre a 
administração e o particular proprietário do imóvel, precedida da declaração de necessidade 
pública de instituição da servidão; e 

II) sentença judicial, quando não há acordo entre a administração e o particular, situação em que 
a administração aciona a Justiça no intuito de comprovar a necessidade pública da instituição da 
servidão, e obtê-la por decisão de um juiz. 
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A alternativa d está incorreta. 

Considerada a urgência da necessidade de atuação do Poder Público, a intervenção é instituída 
por meio de ato administrativo. 

Resposta: alternativa B 

Questão 63. Assinale a alternativa correta acerca dos bens públicos: 

a) Um prédio onde funciona uma autarquia de determinado Estado da Federação pode ser 
classificado como bem público de uso especial. 

b) A alienação de bens de uma sociedade de economia mista depende de autorização 
legislativa. 

c) Os imóveis de Fundações de direito público são considerados bens privados.  

d) Bens públicos estão sujeitos a usucapião. 

Comentários 

A alternativa a está correta. 

Nos termos do art. 99, II, do CC/2002: 

Art. 99. São bens públicos: 

[...] 

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive 
os de suas autarquias; 

A alternativa b está incorreta. 

Só dependerá de autorização legislativa quando se tratar de alienação para órgãos da 
administração direta, entidade autárquica e fundacional, nos termos do art. 17, I, da Lei n° 
8.666/93. 

A alternativa c está incorreta. 

Conforme dispõe o art. 98 do CC, são públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de 
direito público interno, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que 
pertencerem. 
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A alternativa d está incorreta. 

Nos termos do art. 102 do CC, os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 

Resposta: alternativa a 

Questão 64. Assinale a alternativa correta: 

a) Segundo entendimento pacificado pelo STF, a responsabilidade civil do Estado é objetiva até 
mesmo em conduta omissiva, quando violado um dever de agir esperado. 

b) Se, hipoteticamente, durante a realização de uma obra pública, o maquinário da prefeitura 
tenha derrubado, acidentalmente, parte do muro de um imóvel, o proprietário do imóvel deverá 
comprovar a culpa da prefeitura para que obtenha uma indenização. 

c) Se o ente público for condenado por um dano causado por seu agente, caberá ação de 
regresso contra esse agente, dispensada a comprovação de culpa. 

d) A concessão de um serviço implica a transferência total do risco ao concessionário. 

Comentários 

A alternativa a está correta. 

Segundo entendimento do STF, a responsabilidade civil do Estado é objetiva em se tratando de 
conduta omissiva quando violado um dever de agir esperado: 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, 
XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, 
segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria 
do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as 
omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama 
nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder 
Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado 
danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se 
dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de 
ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da 
Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se 
considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus 
direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da 
responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição 
Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é 
possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o 
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preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a 
responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio 
doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do 
detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou 
morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que 
adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas 
hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva 
do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de 
inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da 
Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o 
tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem 
outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito 
ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. 
Recurso extraordinário DESPROVIDO. 

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159  DIVULG 29-07-2016  
PUBLIC 01-08-2016) 

A alternativa b está incorreta. 

Responsabilidade pelo fato da obra é objetiva, dispensada a demonstração de dolo ou culpa. 

A alternativa c está incorreta. 

Nos termos do art. 37, §6°, da CF/88, 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. 

A alternativa d está incorreta. 

Não há a transferência integral do risco ao concessionário, uma vez que o órgão Estatal ainda 
responderá de maneira subsidiária. 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PODER CONCEDENTE. 
CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

1. Há responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, em situações em que o 
concessionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu 
causa. Precedentes. 
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2. No que tange à alegada ofensa ao art. 1º, do Decreto 20.910/32, mostra-se 
improcedente a tese de contagem da prescrição desde o evento danoso, vez que os 
autos revelam que a demanda foi originalmente intentada em face da empresa 
concessionária do serviço público, no tempo e no modo devidos, sendo que a 
pretensão de responsabilidade subsidiária do Estado somente surgira no momento 
em que a referida empresa tornou-se insolvente para a recomposição do dano. 

3. Em apreço ao princípio da actio nata que informa o regime jurídico da prescrição 
(art. 189, do CC), há de se reconhecer que o termo a quo do lapso prescricional 
somente teve início no momento em que se configurou o fato gerador da 
responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, in casu, a falência da empresa 
concessionária, sob pena de esvaziamento da garantia de responsabilidade civil do 
Estado nos casos de incapacidade econômica das empresas delegatárias de serviço 
público. 

4. Recurso especial não provido. 

(REsp 1135927/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 
10/08/2010, DJe 19/08/2010) 

Resposta: alternativa a 

Questão 65. Na contratação de parcerias público privadas devem ser observadas diversas 
diretrizes. Aponte a assertiva que não representa uma das diretrizes expressas na Lei 11.079/2004: 

a) Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados 
incumbidos da sua execução. 

b) Repartição do ônus tributário entre os parceiros. 

c) Responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias. 

d) Transparência dos procedimentos e das decisões. 

e) Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. 

Comentários 

Gabarito: B 

A resposta é extraída da literalidade do artigo 4º da Lei 11.079/2004 que assim prevê: 

Art. 4º Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes 
diretrizes: 
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I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da 
sociedade; 

II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes 
privados incumbidos da sua execução; 

III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de 
polícia e de outras atividades exclusivas do Estado; 

IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias; 

V – transparência dos procedimentos e das decisões; 

VI – repartição objetiva de riscos entre as partes; 

VII – sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de 
parceria. 

a) CERTA. Artigo 4º, I da Lei 11.079/2004. 

b) ERRADA. A previsão da assertiva não foi trazida pela Lei 11.079/2004. 

c) CERTA. Artigo 4º, IV da Lei 11.079/2004. 

d) CERTA. Artigo 4º, V da Lei 11.079/2004. 

e) CERTA. Artigo 4º, VII da Lei 11.079/2004. 

Questão 66. Sobre a responsabilidade civil do Estado e improbidade administrativa, aponte a 
assertiva correta: 

a) Prescreve em 5 anos a pretensão para o ajuizamento de ações indenizatórias por danos morais 
e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais 
ocorridos durante o regime militar. 

b) Não se admite a utilização de medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial no 
cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa. 

c) A pessoa jurídica de direito público pode ser vítima de danos morais e ser indenizada pela 
prática de atos que violem a honra ou a imagem, na hipótese da prática de ato que agrida 
fortemente a credibilidade institucional. 

d) O Ministério Público, se não for o autor da ação de improbidade administrativa poderá atuar 
como fiscal da Lei. 
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e) A ação de improbidade administrativa pode ser proposta até 10 anos após o término do 
exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 

Comentários 

Gabarito: C 

a) ERRADA. De acordo com a súmula 647 do STJ é imprescritível a ação indenizatória por danos 
morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos 
fundamentais ocorridos durante o regime militar. 

b) ERRADA. O STJ, no bojo do REsp 1.929.230/MT, entendeu que são cabíveis medidas 
executivas atípicas de cunho não patrimonial no cumprimento de sentença proferida em ação de 
improbidade administrativa. 

c) CERTA. A assertiva está alinhada com a decisão do STJ tomada no REsp 1.722.423/RJ que 
concluiu que a Pessoa Jurídica de Direito Público tem direito à indenização por danos morais 
relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institucional for 
fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente. 

d) ERRADA. De acordo com o artigo 17, §4º da Lei 8.429/1992 o Ministério Público, se não 
intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de 
nulidade. 

e) ERRADA. De acordo com o artigo 23, I da Lei 8.429/1992, a ação de improbidade 
administrativa pode ser proposta até cinco anos após o término do exercício de mandato, de 
cargo em comissão ou de função de confança. 

Direito Civil  

Questão 67. Dentre as características dos direitos da personalidade, não está: 

a) Indisponibilidade. 

b) Intransmissibilidade. 

c) Taxatividade. 

d) Vitaliciedade. 

e) Impenhorabilidade. 

Comentários 

A alternativa a está correta.  
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Em se tratando de um núcleo de direitos protetivos à dignidade do indivíduo, além de ser 
vedada a transmissão, não poderão estes direitos serem objeto de disposição ou renúncia. 

A alternativa b está correta.  

A ideia principal é que a transmissão e a alienação se dão apenas sobre direitos de cunho 
patrimonial/econômico, o que não é o caso dos direitos da personalidade, não sendo possível 
que haja a transmissão inter vivos ou causa mortis. 

A alternativa c está incorreta.  

O rol de direitos da personalidade trazido pelo Código Civil não é taxativo, mas sim meramente 
exemplificativo, é o que parte da doutrina chama de “tipicidade aberta”. 

A alternativa d está correta.  

A vitaliciedade garante que os direitos da personalidade sejam inatos e que sua titularidade não 
convalesça com o tempo. Desta forma, esta classe de direitos é resguardada à pessoa durante 
toda sua vida, desde a concepção naquilo que cabível (direitos do nascituro), sendo ainda alguns 
deles garantidos depois da morte (memória do morto);    

A alternativa e está correta.  

Por serem altamente protegidos e não possuírem valor econômico, não são passíveis de 
expropriação / penhora pelo (ou a mando) do Estado. 

Resposta: alternativa c. 

Questão 68. Analise o seguinte caso: 

I- Stefani, 15 anos, foi acometida pelo vírus Sars-Cov2, desenvolvendo quadro grave de Covid-19, 
ainda que não fizesse parte do grupo de risco da doença, tendo sido internada em hospital da 
capital. 
II- Em decorrência da gravidade do quadro, Stefani precisou de transfusões de sangue. 
III- Seus pais professam a religião “Testemunha de Jeová”, e por tal razão negaram autorização 
para que as transfusões fossem feitas, sendo eles os representantes legais da paciente menor. 
A partir do caso, da legislação, doutrina e jurisprudência sobre autodeterminação do paciente, 
assinale a alternativa correta: 

a) Por serem os representantes de Stefani, os pais tem autonomia decisória, sendo a vontade 
deles absoluta, como manifestação da autodeterminação do paciente. 

b) O corpo médico é quem deverá proceder da forma que achar correta, tendo em vista que 
vige no Brasil o princípio da beneficência. 
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c) A conduta dos pais de Stefani repercutem no campo da responsabilidade civil e penal, sendo 
considerada negligência na esfera cível e lesão corporal na esfera penal. 

d) É irrelevante a manifestação de Stefani, por ser absolutamente incapaz. 

e) Os médicos, em se tratando de paciente menor, devem desconsiderar a manifestação da 
família e proceder de maneira a tratar adequadamente o paciente. 

Comentários 

A alternativa a está incorreta.  

Com base no Enunciado 403 do CJF, o Direito à inviolabilidade de consciência e de crença, 
previsto no art. 5º, VI, da Constituição Federal, aplica-se também à pessoa que se nega a 
tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, com ou sem risco de morte, em razão do 
tratamento ou da falta dele, contudo, há que se observar a capacidade civil plena, excluído o 
suprimento pelo representante ou assistente. 

A alternativa b está incorreta.  

Naquilo que diz respeito à autodeterminação do paciente (ou livre consentimento informado), o 
Código Civil determina que ninguém poderá ser constrangido a submeter-se a tratamento 
médico ou intervenção cirúrgica que importe em risco de vida. Desta forma, houve uma 
mudança paradigmática em relação à autonomia do paciente, uma vez que antigamente vigia o 
princípio da beneficência, isto é, a escolha cabia ao médico, independentemente da vontade do 
paciente. 

A alternativa c está incorreta.  

Em se tratando de criança ou adolescente, o STJ entendeu (sob o campo do direito penal), que a 
conduta dos pais que recusam o tratamento em nome do filho é atípica. (STJ, HC 268.459, DJe 
28/10/2014). 

A alternativa d está incorreta.  

O Enunciado 138 do CJF, por sua vez, é importante por dispor acerca da importância dada à 
manifestação de vontade do absolutamente incapaz (menor de 16 anos), impondo que se deve 
observa-la, tendo em consideração a necessidade de discernimento por parte do menor: 

A alternativa e está correta.  

Em se tratando de criança ou adolescente, o STJ entendeu que devem os médicos 
desconsiderar a manifestação deles, procedendo ao tratamento necessário (STJ, HC 268.459, 
DJe 28/10/2014). 
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Resposta: alternativa e. 

Questão 69. Sobre o direito à integridade física, é correto afirmar que: 

a) Não existe possibilidade de limitação do direito à integridade física. 

b) O transplante entre vivos poderá se dar em qualquer órgão, desde que manifesta a vontade 
por escrito do doador. 

c) No transplante inter vivos é possível que se escolha o beneficiário da doação, enquanto que 
na doação post mortem não. 

d) A cirurgia trangenitalizadora obedece a rígidos critérios de autorização, dentre os quais se 
destacam o acompanhamento multiprofissional e interdisciplinar e a autorização judicial, em se 
tratando de pessoa maior de 16 e menor de 18 anos. 

e) A doação do próprio corpo para fins científicos só poderá ser parcial, não podendo ser doado 
o corpo todo, uma vez que o tal ato afetaria o direito à memória do morto, de titularidade da 
família. 

Comentários 

A alternativa a está incorreta.  

É possível, tatuagens, piercings, cirurgias plásticas e transplantes são exemplos disso. 

A alternativa b está incorreta.  

A doação de órgãos inter vivos apenas será possível em se tratando de partes renováveis 
(sangue, medula, fígado) ou órgãos duplos (rins). 

A alternativa c está correta.  

Nos casos de transplante inter vivos, o doador poderá escolher o beneficiário de seu órgão, que, 
em princípio, deverá ser alguém da família. Em casos excepcionais e justificáveis será possível 
que outra pessoa receba. Importa elucidar que a mesma disposição não se aplica à doação de 
sangue ou medula que, via de regra, será destinada a alguém compatível e que precise da 
doação. 

A alternativa d está incorreta.  

O procedimento cirúrgico independe de autorização judicial, contudo, só poderá ser realizado 
após acompanhamento prévio mínimo de 1 (um) ano por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar, nos termos da resolução n° 2.265/2019. 
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A alternativa e está incorreta.  

Naquilo que diz respeito à tutela sobre o corpo morto, o Código Civil determina ser admitida a 
disposição do próprio corpo (no todo ou em parte) quando se tratar de fins científicos ou 
altruísticos, se tratando de ato necessariamente gratuito e revogável a qualquer tempo, nos 
termos do art. 14. 

Resposta: alternativa c. 

Questão 70. Sobre a prescrição é incorreto afirmar: 

a) Atinge o interesse processual, obstando propositura de ação que vise adimplemento de 
prestação prescrita. 

b) O devedor poderá pagar dívida prescrita. 

c) Pode se dar de forma tácita ou expressa. 

d) Não poderá ter seus prazos firmados por negócio jurídico entre as partes. 

e) Tem como prazo geral 10 (dez) anos. 

Comentários 

A alternativa a está incorreta.  

A prescrição pode ser compreendida como a perda do exercício da pretensão pelo fato de o seu 
titular não a ter exercido, necessariamente, dentro de um prazo fixado legalmente. A pretensão 
deve ser entendida como o poder outorgado ao credor, por lei, para exigir em juízo o 
cumprimento da prestação que lhe é devida, e, portanto, não atinge direito de ação, mas tão 
somente o direito material. 

A alternativa b está correta.  

A partir do entendimento no sentido de que a prescrição atinge a pretensão, o credor, mesmo 
após a prescrição, continua na titularidade do direito de crédito, desta forma, o devedor poderá, 
eventualmente, pagar uma dívida prescrita, nos termos do artigo 882, CC. 

A alternativa c está correta.  

A renúncia é um ato de natureza unilateral pelo qual o beneficiário abre mão daquilo que lhe é 
vantajoso, podendo se dar de forma tácita ou expressa, nos termos do artigo 191, CC. 

A alternativa d está correta.  
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Não existe prazo prescricional previsto em acordo de vontades, ou seja, não é possível que se 
convencione prazo prescricional a partir de negócio jurídico, por força do artigo 192, CC. 

A alternativa e está correta.  

O artigo 205 estabelece prazo geral de 10 anos para o exercício de qualquer pretensão que não 
goze de prazo especial previsto no artigo 206. 

Resposta: alternativa a. 

Questão 71. Acerca da prescrição, analise os seguintes itens: 

I- A prescrição de pretensão de haver prestações alimentares se dá em 2 (dois) anos, a partir da 
data de seu vencimento. 

II- Nos termos do artigo 194 do Código Civil, o juiz apenas reconhecerá de ofício a prescrição 
em face de incapaz. 

III- Não corre prescrição contra quem se encontra servindo as forças armadas, a qualquer tempo. 

Pode-se afirmar que está incorreto: 

a) Todos estão corretos. 

b) I e II. 

c) Apenas I 

d) II e III. 

e) Nenhum está correto. 

Comentários 

O Item I está correto.  

O artigo 206 traz os prazos especiais que variam de 1 (um) a 5 (cinco) anos, em seu §2°, define 
que a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem se dará 
em 2 (dois) anos. 

O Item II está incorreto.  

A lei estabelece a possibilidade de a prescrição ser reconhecida de ofício pelo juiz, 
configurando-se, portanto, uma dupla natureza do instituto, uma vez que carrega traços de 
direito privado e de direito público. Até 2006 não era possível que houvesse o reconhecimento 
de ofício da prescrição, contudo, após a revogação do artigo 194, CC, pela Lei n. 11.280/2006, 
abriu-se esta possibilidade. 
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O Item III está incorreto.  

Quem está servindo as forças armadas em tempo de guerra, e apenas em tempo de guerra, 
encontra-se impedido de exercer sua pretensão, e, nesse sentido, o artigo 198, inciso III, garante 
que contra eles não correrá prescrição. 

Resposta: alternativa d. 

Questão 72. Sobre a decadência pode-se afirmar:  

a) Atinge direito prestacional. 

b) Admite impedimento, suspensão ou interrupção nos mesmos termos da prescrição. 

c) Admite renúncia somente quando se tratar de decadência legal. 

d) Pode ser arguida amplamente pelo juiz. 

e) Quando convencional, pode ser alegada pela parte a quem aproveita em qualquer grau de 
jurisdição.  

Comentários 

A alternativa a está incorreta.  

A decadência pode ser conceituada como a perda do direito potestativo pelo não exercício no 
prazo determinado em lei ou pelo negócio jurídico firmado, isto é, direitos sem prestação. 

A alternativa b está incorreta.  

Nos termos do artigo 207, CC, via de regra, não há impedimento, suspensão ou interrupção de 
prazo decadencial. Contudo, excepcionalmente, a lei, pode trazer hipóteses de impedimento, 
suspensão ou impedimento, como faz o artigo 208, CC. 

A alternativa c está incorreta.  

A decadência legal é mais rígida que aquela convencional, neste sentido, o artigo 209 impede 
que haja renúncia desta. 

A alternativa d está incorreta.  

Pela mesma razão da alternativa anterior, o artigo 210 impõe o dever ao juiz que reconheça de 
ofício a decadência legal, contudo, o artigo 211 veda tal reconhecimento em se tratando de 
decadência convencional.  

A alternativa e está correta.  
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A decadência convencional, poderá ser arguida pela parte que dela aproveita em qualquer grau 
de jurisdição, não podendo ser reconhecida de ofício, nos termos do artigo 211, CC. 

Resposta: alternativa e. 

Questão 73. Acerca do contrato de compra e venda, é incorreto afirmar: 

a) Tem como objetivo a transmissão de posse de uma determinada coisa.  

b) É um contrato consensual, independendo de formalidade específica, via de regra. 

c) Pode ser celebrado tendo como objeto a esperança de um determinado proveito. 

d) Existe em modalidade onde há incerteza da quantidade. 

e) Poderá ser instantâneo ou de trato sucessivo.  

Comentários 

A alternativa a está incorreta.  

A finalidade do contrato de compra e venda é a alienação de bens, decorrendo da vontade de 
alguém em se desfazer e de outro em adquirir a coisa em questão, sendo categorizado como um 
contrato para consumo, desta forma, o direito brasileiro conferiu a este tipo de contrato, em 
face dos contratantes, efeitos meramente obrigacionais, não possuindo caráter de 
transmissibilidade de propriedade (caráter real), de forma que a transferência de propriedade é 
uma consequência da tradição, sendo esta última a obrigação assumida quando da contratação. 

A alternativa b está correta.  

O contrato de compra e venda é classificado como contrato consensual, pois não se exige, em 
regra, forma ou solenidade específicas, bastando o consenso entre as partes sobre o preço e a 
coisa, tal afirmação decorre da interpretação do art. 482, que determina que a compra e venda, 
quando pura, será perfeita e obrigatória desde que as partes estejam em consenso sobre preço 
e coisa. 

A alternativa c está correta.  

Emptio spei é o nome dado à espécie de contrato pelo qual se vende a esperança do proveito e 
não o resultado em si. 

A alternativa d está correta.  

Emptio rei speratae é o nome dado à espécie de contrato pelo qual se vende determinada coisa, 
porém com a incerteza quanto à quantidade, dependendo, portanto, da futura produção. 
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A alternativa e está correta.  

O contrato de compra e venda pode tanto ser instantâneo, como de trato sucessivo, uma vez 
que o cumprimento da obrigação pode se dar em ato único ou de forma diferida no tempo. 

Questão 74. Tendo em mente o consentimento nos contratos de compra e venda, analise os 
seguintes itens: 

I- Nos casos de venda de ascendente para descendente, será necessário o consentimento dos 
demais descendentes do vendedor, sob pena de nulidade.  

II- É vedada a compra e venda entre cônjuges enquanto sobrevier a sociedade conjugal. 

III- A venda de bem imóvel por cônjuge sem autorização do outro acarreta em anulabilidade a ser 
proposta no prazo de 2 (dois) anos, sob risco de decadência. 

IV- Na hipótese em que haja direito de preferência de mais de um condômino, proceder-se-á a 
sorteio. 

Está correto aquilo que se afirma em: 

a) Todos os itens. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) I e III. 

e) Nenhum dos itens. 

Comentários 

O item I está correto.  

Por força do art. 496, CC, a venda feita por ascendente a descendente será anulável, salvo se os 
demais descendentes anuírem com o negócio.   

O item II está incorreto.  

O Código Civil é expresso no sentido de que seja possível a compra e venda entre cônjuges, 
devendo se observar, contudo, que apenas há esta possibilidade em relação aos bens excluídos 
da comunhão, nos termos do art. 499. 

O item III está correto.  

A venda de bem imóvel sem consentimento poderá acarretar em anulabilidade do negócio, 
tendo o prazo decadencial de dois anos, a contar do fim da sociedade conjugal, nos termos do 
art. 1.649, caput, CC. 
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O item IV está incorreto. Na hipótese em que haja mais de um condômino com direito de 
preferência será observada a seguinte ordem: 

i. Aquele que tiver o maior número de benfeitorias; 
ii. Aquele que tiver o maior quinhão; 
iii. Todos tendo a mesma fração, direito de preferência proporcional ao quinhão. 

Resposta: alternativa d. 

Direitos Humanos  

Questão 75. De acordo com a Carta da ONU, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) a admissão de qualquer Estado como Membro das Nações Unidas será efetuada por decisão 
da Assembleia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança. 

b) a Organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus Membros. 

c) dentre os propósitos das Nações Unidas se incluem a cooperação internacional para resolver 
os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário e centro 
destinado a harmonizar a ação das nações. 

d) a Corte Internacional de Justiça foi criada como o principal órgão judicial das Nações Unidas. 
Como a ONU tem como um de seus propósitos a proteção dos direitos humanos, é possível 
afirmar que a CIJ funciona como um grande tribunal global na matéria de direitos humanos. 

e) o Conselho de Segurança é composto por 15 membros, sendo membros permanentes 
Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França.  

Comentários  

Gabarito: Letra “d”. Comentários 

a) CORRETA. Art. 4.2 da Carta da ONU. 

b) CORRETA. Art. 2.1 da Carta da ONU. 

c) CORRETA. Art.1.3 e art. 1.4 da Carta da ONU. 

d) ERRADA. A CIJ NÃO pode ser considerada um Tribunal de Direitos Humanos, pois ela só 
exerce sua jurisdição em demandas entre Estados e somente de forma tangencial ela protege 
direitos humanos. Na parte em que afirma que a CIJ é o principal órgão judicial da ONU, a 
alternativa está correta. 

e) CORRETA. Artigo 23. 1. Da Carta da ONU.  
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Questão 76. A respeito do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, assinale a 
alternativa INCORRETA:  

a) Mecanismos convencionais são aqueles que se encontram previstos em Tratados, Convenções 
e que são aplicados em relação àqueles Estados que sejam seus signatários, mas, em razão do 
caráter global da ONU, poderão ser impostos a Estados que não sejam parte do tradado. 

b) Mecanismos convencionais são aqueles que se encontram previstos em Tratados, Convenções 
e podem ser aplicados em relação àqueles Estados que sejam seus signatários. 

c) É exemplo de Mecanismo Convencional do Sistema Global o Comitê de Direitos Humanos, 
responsável pelo monitoramento do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP).  

d) Há críticas na doutrina a respeito da denominação “extraconvencional”, haja vista esse 
subsistema também encontrar respaldo normativo num tratado, qual seja, a Carta da ONU.  

e) O monitoramento da aplicação das normas de direitos humanos previstas em tratados é 
realizado pelos Órgãos de Tratado ou treaty bodies. 

Comentários 

Gabarito: Letra “b”.  

O Sistema Global de proteção dos Direitos Humanos é dividido em Sistema Extraconvencional – 
seus órgãos e mecanismos de proteção encontram base em atos normativos criados pelos 
órgãos principais da ONU, via Resoluções; e Sistema Convencional – assim chamado por 
encontrar base em tratados e convenções específicos, a exemplo do que ocorre com o Comitê 
de Direitos Humanos (órgão de Monitoramento do PIDCP). André de Carvalho Ramos faz uma 
crítica à denominação “Extraconvencional” porque, em última instância, todos encontram 
respaldo na Carta da ONU. Outra característica do Sistema Convencional é justamente o de 
submeter os Estados que sejam parte no tratado, razão pela qual a alternativa “b” é equivocada.  

Questão 77. Marque a alternativa correta. 

a) A proteção internacional dos direitos humanos possui três vertentes, quais sejam o direito dos 
refugiados, o direito humanitário e os direitos humanos stricto sensu, cada um deles com 
contornos bem definidos, de modo que a incidência de um afasta a aplicação dos demais. 

b) É possível encontrar precedentes da Corte Internacional de Justiça, afastando a incidência dos 
direitos humanos em sentido estrito quando se reconhece a existência de conflito armado. 

c) A Corte Internacional de Justiça (CIJ) foi estabelecida pela Carta das Nações Unidas e é 
considerada o principal órgão judiciário no âmbito da Organização das Nações Unidas, sendo 
possível extrair fontes do direito internacional público (DIP) do seu estatuto. 

d) A Carta da ONU possibilita a qualquer Membro das Nações Unidas solicitar a atenção do 
Conselho de Segurança para qualquer controvérsia, ainda que se trate de questão jurídica. 
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e) O Conselho Econômico e Social criará comissões para os assuntos econômicos e sociais, mas 
não possui competência para instituir órgãos para a proteção dos direitos. 

Comentários 

Gabarito: Letra “C”.  

a) e b) ERRADAS. De fato, existem três eixos protetivos do ser humano no plano internacional, 
no entanto não há qualquer prejudicialidade da incidência das normas gerais de direitos 
humanos às situações que provoquem a incidência do direito dos refugiados e do direito 
humanitário. Inexiste posicionamento da CIJ nesse sentido. Deve-se evitar qualquer segregação 
entre essas esferas, pois todas objetivam a proteção do ser humano. 

c) CORRETA. Art. 38 da Carta da CIJ.  

d) ERRADA. O art. 35.1 e 35.3 da Carta da ONU. O Conselho de Segurança deverá observar a 
competência da CIJ para resolução de controvérsias de caráter jurídico. 

e) ERRADA. Artigo 68 da Carta da ONU. 

Questão 78. No tocante à Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) a edição da DUDH é marco histórico na evolução da proteção internacional dos direitos 
humanos, sendo tranquilo na doutrina a afirmação de sua importância para a consagração da 
universalidade e inerência dos direitos humanos. 

b) também pode ser considerada paradigma da generalização da proteção dos direitos 
humanos. 

c) por ostentar a natureza de Tratado formalmente adotado no âmbito da ONU, a DUDH é 
vinculante para todos os Estados membros das Nações Unidas. 

d) a inclusão no texto da DUDH da referência a igualdade entre homens e mulheres reflete 
semelhante previsão da Carta de ONU que é resultado dos esforços de diplomatas latino-
americanas, dentre elas a brasileira Bertha Lutz.  

e) A Declaração Universal dos Direitos Humanos é construída a partir de um repertório 
normativo que vem da Carta da ONU, contemplando a linguagem inclusiva do termo “humanos” 
(em vez de ser uma Declaração de direitos dos homens), que é fruto da vitória nas disputas das 
diplomatas latino-americanas. 

Comentários 

Gabarito: letra “c”.  
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A letra “c” está equivocada porque a DUDH foi adotada como Resolução da Assembleia Geral da 
ONU, não possuindo natureza de tratado. No entanto, é importante ressaltar que a DUDH 
possui, sim, natureza vinculante. Há duas correntes sobre o tema: 1ª) O conteúdo da DUDH teria 
adquirido natureza de costume internacional (e, portanto, vinculante); 2ª) a DUDH é norma de jus 
cogens, daí seu caráter vinculante.  

d) e e) CORRETAS. Destaco essa informação para vocês, queridas e queridos, porque raramente 
se encontra menção à contribuição de atores latino-americanos na construção dos DH no marco 
da Carta da ONU e menos ainda de mulheres. E o papel delas na inclusão da temática dos 
direitos humanos foi fundamental na primeira linha no tema de igualdade de gênero. Eram 
representantes mulheres que, além de ter que enfrentar os representantes masculinos (apenas 4 
mulheres assinaram a Carta da ONU), ainda tiveram que se deparar com a resistência de 
Diplomatas Mulheres (Britânicas e Norte-Americana). Deixo, para quem se interessar, texto do 
site da ONU que reconhece a importância de Bertha Lutz14.  

Questão 79. Sobre os direitos elencados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, marque a 
alternativa correta. 

a) A mudança de nacionalidade é direito assegurado pela DUDH. 

b) A DUDH não consagra o direito à nacionalidade como um direito humano. 

c) Em respeito à soberania estatal, a DUDH deixou de contemplar a liberdade ambulatorial de ir, 
vir e permanecer, haja vista que cada Estado tem o arbítrio de permitir ou não o ingresso de 
estrangeiros em seu território.  

d) Por ser objeto de Convenção específica, a DUDH não trata do direito a asilo político. 

e) A DUDH é impregnada de valores liberais. Por tal motivo, não contempla direitos sociais, a 
exemplo o direito de se organizar em sindicatos.  

Comentários 

Gabarito: letra “a”.  

a) CORRETA. Art. 15, parágrafo 22 da DUDH. 

b) ERRADA. Art. 15, parágrafo 1 e 22 da DUDH. 
                                            

 

14 https://nacoesunidas.org/exclusivo-diplomata-brasileira-foi-essencial-para-mencao-a-igualdade-de-genero-na-
carta-da-onu/  

https://nacoesunidas.org/exclusivo-diplomata-brasileira-foi-essencial-para-mencao-a-igualdade-de-genero-na-carta-da-onu/
https://nacoesunidas.org/exclusivo-diplomata-brasileira-foi-essencial-para-mencao-a-igualdade-de-genero-na-carta-da-onu/
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c) ERRADA. O art. 13, II da DUDH prevê que “todo homem tem o direito de deixar qualquer 
país, inclusive o próprio, e a este regressar”. Em tese, a referida norma consagraria um amplo 
direito de ir e vir. No entanto, a realidade internacional revela que os entes estatais ainda 
exercem o controle sobre entrada e permanência de estrangeiros em seus territórios. 

d) ERRADA. O art. 15 da DUDH contempla a previsão do asilo como direito humano 
fundamental. 

e) ERRADA. Art. 24, IV da DUDH. 

Questão 80. No tocante às características dos direitos humanos, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) Parcela da doutrina contesta a característica da universalidade sob o fundamento do 
relativismo cultural, ou seja, que os diferentes povos do mundo possuem valores distintos e que, 
por isso, não seria possível estabelecer uma moral universal única.  

b) Por sua vez, a doutrina universalista sustenta que o relativismo cultural é utilizado como forma 
de justificar violações a direitos humanos, sob o manto da particularidade de cada cultura. 

c) Pela característica da inerência, os direitos humanos pertencem apenas aos nacionais de 
determinado Estado, dependendo ainda da concessão positiva por meio do Ente Estatal. 

d) Na busca pela superação da polêmica entre universalistas e relativistas, Boaventura de Sousa 
Santos propõe a chamada “hermenêutica diatópica” que busca o reconhecimento de que os 
referenciais de uma cultura são tão incompletos quanto a própria cultura a que pertencem.  

e) A Hermenêutica Diatópica tem dois imperativos: o da escolha pelo ponto de vista que 
proporcione maior reciprocidade, ou seja, a que permite ir mais longe no reconhecimento do 
outro; bem como a ideia de que “as pessoas e grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a 
diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza”.  

Comentários 

Gabarito: letra “c”.  

A letra “C” está ERRADA. A característica da inerência significa que os direitos humanos 
pertencem a todos os indivíduos pela simples circunstância de serem pessoas humanas, não 
dizendo respeito à meras concessões estatais. Aproveitei a questão para tratar com vocês das 
questões mais doutrinárias atinentes às características dos Direitos Humanos, notadamente para 
introduzir o pensamento de Boaventura de Sousa Santos e sua Hermenêutica Diatópica, que é 
tema expresso no edital da DPE/BA.  

Questão 81. Acerca do Sistema Internacional dos Direitos Humanos e do Estatuto do Tribunal 
Penal Internacional é correto afirmar que: 
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a) o Tribunal Penal Internacional é uma instituição permanente, com jurisdição universal sobre 
Estados, nações, pessoas, coletividades, organizações estatais e não-estatais e demais autores 
ou vítimas de atentados contra os direitos humanos em relação aos crimes graves que prescreve 
o seu respectivo estatuto. 

b) a prostituição forçada e o crime de apartheid são expressamente previstos como crimes 
contra a humanidade no referido Estatuto. 

c) os crimes contra humanidade, pela sua própria natureza infamante, dispensam averiguação 
quanto a quadro de ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil.  

d) a competência ratione materiae do TPI é amplíssima, em razão da relevância dos bens 
jurídicos protegidos. 

e) Tendo em vista a soberania dos Estados, a sujeição à jurisdição do TPI obedece à regra dos 
tribunais internacionais em geral, ou seja, tem caráter facultativo. 

Comentários 

Gabarito: Letra “b”. Comentários: 

a) ERRADA. Artigo 25.1 do Estatuto de Roma. O TPI não julga Estados, mas apenas indivíduos.  

b) CORRETA. Artigo 7.8 e 7.11 do Estatuto de Roma. 

c) ERRADA. Artigo 7°, caput, do Estatuto de Roma. 

d) ERRADA. A competência do TPI, em razão da matéria, é limitada aos crimes expressamente 
previstos no Estatuto de Roma, a saber genocídio, contra a humanidade, de guerra e de 
agressão. Os três primeiros foram definidos pelo próprio Estatuto, o que não ocorreu com o 
crime de agressão que só foi definido posteriormente na Conferência de Revisão de Campala, de 
2010. A limitação da competência do TPI tem uma razão utilitária: angariar o maior número de 
assinaturas e adesões por parte dos Estados.  

e) ERRADA. O TPI foi criado com a função específica de ser um tribunal internacional, razão pela 
qual a jurisdição é obrigatória para os Estados-parte. 

Questão 82. Relativamente à Convenção Relativa aos Estatudo dos Refugiados e a Lei n.º 
13.445/2017, marque a alternativa INCORRETA: 

a) o texto da Convenção considera “Refugiado” qualquer pessoa que temendo ser perseguida 
por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora 
do país de sua nacionalidade e que não pode valer-se da proteção de seu país, mas não 
contempla os casos em que as pessoas, embora possam, não querem a proteção do Estado de 
que é nacional. 
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b) Direito Internacional dos Refugiados visa a facilitar a integração dos refugiados nos Estados 
aonde vieram a buscar abrigo, conferindo-lhes no mínimo os mesmos direitos a que os outros 
estrangeiros fazem jus e dando-lhes um tratamento peculiar em vários outros aspectos, em vista 
de sua situação particular. 

c) “Estatuto dos Refugiados” é nomenclatura comumente utilizada para designar a Convenção e 
o  

d) Convenção centraliza num único órgão da ONU, o ACNUR, juntamente com seus auxiliares, as 
tarefas concernentes à implementação e à aplicação eficaz das normas internacionais protetivas 
dos refugiados. 

e) O Direito Internacional dos Refugiados é guiado pelo princípio do non-refoulement, proibição 
de expulsão ou de rechaço, segundo o qual é vedado o envio de volta ao Estado de onde a 
pessoa refugiada veio e em que corre risco de vida ou de ser perseguido. 

Comentários 

Gabarito: Letra “a”.  

a) ERRADA. Artigo 1.2 da Convenção. Inclui a pessoa “que não pode ou, em virtude desse 
temor, não quer valer-se da proteção desse país (...)”. As demais alternativas estão corretas e 
dizem respeito a conceitos importantes na matéria de refugiados e costumam ser cobradas em 
provas! Então, memorizem! 

Questão 83. Ainda no tocante à Convenção Relativa aos Estatuto dos Refugiados e ao Protocolo 
Relativa aos Estatuto dos Refugiados marque a alternativa INCORRETA: 

a) A vedação ao rechaço conta com exceção expressa na Convenção. 

b) De acordo com previsão expressa na Convenção, Os Estados Contratantes a aplicarão sem 
discriminação quanto à raça, à religião ou ao país de origem. 

c) Ainda que já reconhecida a condição de refugiado, há discricionariedade do Estado quanto à 
concessão do refúgio, haja vista a soberania estatal.  

d) O regime a ser aplicado aos refugiados, ressalvadas as disposições mais favoráveis previstas 
pela Convenção, é igual ao conferido aos estrangeiros. 

e) A preocupação da comunidade jurídica internacional com a situação dos  

refugiados remonta, historicamente, ao período do pós-Primeira Guerra Mundial, quando, a 
partir de ajustes internacionais, os Estados passaram a instituir parâmetros para que a sociedade 
internacional enfrentasse a questão. 

Comentários 



 

 

 

 

 

424 
465 

Gabarito: letra “c”. Comentários: 

a) CORRETA. Artigo 33.2 excepciona a hipótese em que “um refugiado que por motivos sérios 
seja considerado um perigo à segurança do país no qual ele se encontre OU que, tendo sido 
condenado definitivamente por um crime ou delito particularmente grave, constitua ameaça para 
a comunidade do referido país”. 

b) CORRETA. Art. 3° da Convenção. 

c) ERRADA. Art. 1 “A”, atualizado pelo Protocolo de 1967 (art. I). 

d) CORRETA. Art. 7.1 da Convenção. 

e) CORRETA. 

Questão 84. No tocante à Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, marque a alternativa correta. 

a) em razão da contribuição dos trabalhadores migrantes para a construção da identidade 
nacional, o Brasil foi um dos primeiros países a ratificar a Convenção.  

b) A Convenção foi internalizada mediante o procedimento previsto no §3°, art. 5° da CF, 
possuindo status constitucional. 

c) a Convenção é um dos poucos tratados de direitos humanos de grande relevância em que o 
Brasil não é parte, demonstrando a indiferença e ausência de preocupação do país com o tema 
das migrações no plano internacional. 

d) Conforme a Convenção, a expressão "trabalhador migrante" designa a pessoa que vai 
exercer, exerce ou exerceu uma atividade remunerada num Estado de que não é nacional. 

e) A Convenção, a despeito de sua relevância, não instituiu órgão de monitoramento. 

Comentários 

Gabarito: letra “d”.  

a) e b) ERRADAS. O Brasil não é parte nessa convenção! Cuidado com essa pegadinha! 

c) ERRADA. Apesar de não ter sequer assinado a Convenção em estudo, o Brasil possui 
preocupações com o tema das migrações, tanto que é membro da OIM (Organização 
Internacional para as Migrações), bem como é parte da Convenção 97 da OIT sobre os 
trabalhadores migrantes. 

d) CORRETA. Art. 2° da Convenção. 
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e) ERRADA. A Convenção instituiu o Comitê para a Proteção dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias em seu art. 72. Além disso, adotou 
diversos mecanismos de monitoramento, a saber o mecanismo dos relatórios (art. 73), o 
mecanismo das denúncias interestatais (art.76) e o mecanismo das denúncias individuais (art. 77). 

Questão 85. No tocante à afirmação histórica dos direitos humanos, assinale a alternativa correta. 

a) O Bill of Rights, de 1689, foi a primeira carta de direitos de que se tem notícia na história. 

b) A Declaração e Programa de Ação de Viena de 1933, ao prever expressamente a 
universalidade dos direitos humanos, tornou superada a crítica feita pelo relativismo cultural. 

c) Os direitos humanos de segunda geração são conquistas das Revoluções Liberais, 
expressamente previstos nas Declarações Francesa e Norte-Americana de direitos humanos. 

d) A Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993 faz referência expressa ao princípio da 
indivisibilidade dos direitos humanos. 

e) A universalidade e a indivisibilidade não são características próprias da concepção 
contemporânea dos direitos humanos, mas sim, da visão liberal/moderna das primeiras 
declarações de direito. 

Comentários 

Gabarito: letra “”.  

a) ERRADA. Segundo a doutrina majoritária, a primeira carta de direitos historiada é a Magna 
Carta de 1215. 

b) ERRADA. O debate referido subsiste. 

c) ERRADA. Os direitos de segunda geração são próprios do Constitucionalismo Social, do qual 
são marcos a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. 

d) CORRETA. O ponto 5 da Declaração de Viena elenca as características dos direitos humanos. 
“Todos os direitos humanos são universais, INDIVISÍVEIS, interdependentes e interrelacionados. A 
comunidade internacional deve tratar os direitos humanos de forma global, justa e equitativa, em 
pé de igualdade e com a mesma ênfase. Embora particularidades nacionais e regionais devam 
ser levadas em consideração, assim como diversos contextos históricos, culturais e religiosos, é 
dever dos Estados promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, 
sejam quais forem seus sistemas políticos, econômicos e culturais”. 

e) ERRADA. a concepção contemporânea dos direitos humanos é inaugurada pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948 e reforçada pela Declaração de Direitos Humanos de 
Viena de 1993, prevendo a indivisibilidade e a universalidade como características centrais. 
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Questão 86. Relativamente às fontes formais dos direitos humanos e de acordo com o Art. 38 do 
Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinale a alternativa que INCORRETA.  

a) As fontes formais são o modo de revelação e exteriorização da norma jurídica e dos valores 
por ela tutelados, plasmadas nas normas de direito positivo. 

b) O art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça é compreendida pela doutrina como 
um núcleo mínimo de fontes formais não só dos direitos humanos, como também de todo o 
Direito Internacional Público. 

c) É adotada pelo Estatuto da CIJ a diferenciação entre “fontes principais” e “fontes auxiliares”, 
não se tratando, portando, de construção doutrinária. 

d) Não há previsão expressa no Estatuto da CIJ acerca da possibilidade de decisão ex aequo et 
bono. 

e) As fontes também são classificadas como “convencionais” – quando resultantes do acordo de 
vontade dos Sujeitos de DIP, como os tratados; e “não convencionais” – que compreendem 
todas as demais e originam-se da evolução da realidade internacional, a exemplo do jus cogens.  

Comentários 

Gabarito: letra “d”.  

O Art. 38 da CIJ prevê as chamadas Fontes Estatutárias do DIP, prevendo como fontes principais 
o costume internacional, os princípios gerais de direito e como meios auxiliares a doutrina e 
jurisprudência internacional. A letra “d” está ERRADA pois há previsão expressa no art. 38.2 
autorizando a CIJ a decidir ex aequo et bono, ou seja, por equidade, desde que as partes com 
isso consintam. 

Medicina Legal 

Questão 87. NÃO é um sinal de lesão provocada por tiro à curta distância: 

a) ferimento com forma arredondada ou elíptica; 

b) ferimento com bordas invertidas; 

c) ferimento com zona de esfumaçamento; 

d) ferimento com zona de chama; 

e) ferimento com diâmetro menor que o do projétil. 

Comentários 

A alternativa E está incorreta, pois o diâmetro menor que o do projétil é característica das lesões 
provocadas por tiros à distância. Vejamos as principais características dos tiros à curta distância: 
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 Ferimento com forma arredondada ou elíptica; 
 Orla de escoriação: deve-se ao arrancamento da epiderme motivado pelo movimento 

rotatório do projétil antes de penetrar no corpo; 
 Bordas invertidas; 
 Halo de enxugo: orla de Chavigny – limpa as impurezas do projétil; 
 Halo ou zona de tatuagem; 
 Orla ou zona de esfumaçamento: zona de falsa tatuagem; 
 Zona de queimadura, zona de chama ou zona de chamuscamento: tem como responsável 

a ação superaquecida dos gases; 
 Aréola equimótica: apresentada por uma zona superficial e relativamente difusa, 

decorrente da sufusão hemorrágica oriunda da ruptura de pequenos vasos localizados nas 
vizinhanças do ferimento; 

 Zona de compressão de gases. 

Questão 88. De acordo com as alterações promovidas no Código de Processo Penal pela Lei 
Federal nº 13.964/2019, assinale a alternativa correta a respeito do exame de corpo de delito, da 
cadeia de custódia e das perícias em geral:  

a) Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, 
independentemente de qualquer relação com a infração penal. 

b) Após a realização da perícia, o material deverá ser destruído.  

c) Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter 
e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, 
para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.  

d) O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados obrigatoriamente por perito 
oficial, portador de diploma de curso superior.  

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

Comentários 

A alternativa A está incorreta, de acordo com a previsão contida no art. 158-A, § 3º, do CPP: 
“Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se 
relaciona à infração penal.” 

A alternativa B está incorreta, visto que o material deverá ser devolvido à central de custódia 
após a perícia, na forma do art. 158-F, caput, do CPP: “Após a realização da perícia, o material 
deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer.”  

A alternativa C é a assertiva correta. É o que se extrai do art. 158-A, caput, do CPP: “Considera-
se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e 
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documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para 
rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.” 

A alternativa D está incorreta, pois a lei processual admite que o exame de corpo de delito seja 
realizado por 02 pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, caso não haja perito 
oficial. É o que está previsto no art. 159, § 1º, do CPP: “O exame de corpo de delito e outras 
perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.            

§ 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de 
diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem 
habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.” 

A alternativa E está incorreta, nos termos do art. 158, caput, do CPP: “Quando a infração deixar 
vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-
lo a confissão do acusado.” 

Gabarito: letra C.  

Questão 89. Considere que Madalena chegou a um hospital privado com ferimentos que 
indicavam um possível caso de violência doméstica.  

Diante desse cenário, assinale a alternativa que prevê a conduta que deve ser adotada pelo 
referido hospital.   

a) O hospital apenas poderá notificar o ocorrido caso haja prévia e expressa autorização de 
Madalena, tendo em vista se tratar de informação sensível. 

b) O caso deverá ser objeto de notificação compulsória, ainda que apenas haja indícios de 
violência doméstica. 

c) Não há obrigatoriedade de comunicação do ocorrido, tendo em vista que a notificação 
compulsória apenas se aplica aos serviços públicos de saúde. 

d) O caso deverá ser objeto de notificação compulsória somente após a confirmação da 
violência.  

e) Não existe previsão legal que obrigue o hospital a notificar as autoridades acerca do ocorrido. 

Comentários 

De acordo com a Lei Federal nº 10.778/03, que dispõe sobre a notificação compulsória, no 
território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde 
públicos ou privados, constituem objeto de notificação compulsória, em todo o território 
nacional, os casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher atendida 
em serviços de saúde públicos e privados. 
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Perceba que a notificação compulsória se aplica aos serviços públicos e privados de saúde.  

Assim, o hospital deverá notificar compulsoriamente o caso, independentemente de prévia 
confirmação da violência, tampouco autorização de Madalena, nos termos do art. 1º, caput: 
“Constituem objeto de notificação compulsória, em todo o território nacional, os casos em que 
houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher atendida em serviços de saúde 
públicos e privados.”  

Gabarito: letra B. 

Questão 90. Sobre o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais marque a 
alternativa correta:  

a) É facultada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional 
Multibiométrico e de Impressões Digitais.  

b) O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais tem como objetivo armazenar 
dados de registros biométricos, de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz, 
para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou municipais.  

c) A integração ou a interoperação dos dados de registros multibiométricos constantes de outros 
bancos de dados com o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será 
compulsória.  

d) Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais, ou com ele 
interoperar, os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas federal, estadual e distrital, inclusive 
pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos Institutos de Identificação Civil. 

e) Apenas poderão ser colhidos os registros biométricos, de impressões digitais, de íris, face e 
voz dos presos definitivos.  

Comentários  

A questão pode ser resolvida com a simples leitura do art. 7º-C da Lei Federal nº 12.037/09, com 
redação dada pela Lei 13.964/2019: 

“Art. 7º-C. Fica autorizada a criação, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, do 
Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais.    (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

§ 1º A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de 
Impressões Digitais serão regulamentados em ato do Poder Executivo federal.     
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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§ 2º O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais tem como objetivo 
armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e, quando possível, 
de íris, face e voz, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou 
distritais.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 3º O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será integrado pelos 
registros biométricos, de impressões digitais, de íris, face e voz colhidos em 
investigações criminais ou por ocasião da identificação criminal.      (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019) 

§ 4º Poderão ser colhidos os registros biométricos, de impressões digitais, de íris, face 
e voz dos presos provisórios ou definitivos quando não tiverem sido extraídos por 
ocasião da identificação criminal.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 5º Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais, ou 
com ele interoperar, os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados 
geridos por órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas federal, 
estadual e distrital, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos Institutos de 
Identificação Civil.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 6º No caso de bancos de dados de identificação de natureza civil, administrativa ou 
eleitoral, a integração ou o compartilhamento dos registros do Banco Nacional 
Multibiométrico e de Impressões Digitais será limitado às impressões digitais e às 
informações necessárias para identificação do seu titular.      (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

§ 7º A integração ou a interoperação dos dados de registros multibiométricos 
constantes de outros bancos de dados com o Banco Nacional Multibiométrico e de 
Impressões Digitais ocorrerá por meio de acordo ou convênio com a unidade gestora.    
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 8º Os dados constantes do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais 
terão caráter sigiloso, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins 
diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e 
administrativamente.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 9º As informações obtidas a partir da coincidência de registros biométricos 
relacionados a crimes deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito 
oficial habilitado.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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§ 10. É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco 
Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

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

Assim, está correta a alternativa D.  

Gabarito: letra D. 

Questão 91. De acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.826/03, alterada pelo Pacote 
Anticrime, assinale a alternativa correta:  

a) A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados 
em ato do Poder Executivo local. 

b) Faculta-se a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional de Perfis 
Balísticos, desde que no interesse na administração da justiça. 

c) O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar 
características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados 
por arma de fogo. 

d) O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela unidade oficial de perícia cível ou 
criminal. 

e) O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de 
munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes ou contravenções penais, para 
subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais.  

Comentários 

Para responder a questão, o candidato deveria ter conhecimento da previsão contida no art. 34-
A da Lei Federal nº 10.826/03. Vejamos: 

“Art. 34-A. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados 
no Banco Nacional de Perfis Balísticos.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 1º O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo 
e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de 
munição deflagrados por arma de fogo.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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§ 2º O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de 
elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, para 
subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais.     
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 3º O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela unidade oficial de perícia 
criminal.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 4º Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter sigiloso, 
e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos 
nesta Lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente.       
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 5º É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional 
de Perfis Balísticos.       (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 6º A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão 
regulamentados em ato do Poder Executivo federal.      (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019) 

Assim, está correta a alternativa C. 

Gabarito: letra C. 

Questão 92. Assinale a alternativa correta acerca do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas 
por Crime de Estupro.  

a) É inconstitucional a criação de Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de 
Estupro, tendo em vista a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.  

b) Cada Estado e o Distrito Federal possuem competência para criar Cadastro de Pessoas 
Condenadas por Crime de Estupro. 

c) É vedado o compartilhamento das informações do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas 
por Crime de Estupro entre a União e os demais entes federados. 

d) Os custos relativos ao desenvolvimento, à instalação e à manutenção da base de dados do 
Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro serão suportados por recursos 
do Fundo Nacional de Segurança Pública. 

e) O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro conterá apenas, as 
características físicas e dados de identificação datiloscópica; identificação do perfil genético; 
fotos; e local de moradia e atividade laboral desenvolvida, nos últimos 3 (três) anos, em caso de 
concessão de livramento condicional. 
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Comentários 

A alternativa A está incorreta, pois não há vedação para a criação do Cadastro Nacional de 
Pessoas Condenadas por Crime de Estupro.  

A alternativa B está incorreta, tendo em vista que a Lei Federal nº 14.069/2020 criou o Cadastro 
Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro, que criou referido cadastro de âmbito 
nacional, não estadual ou distrital. 

A alternativa C está incorreta, uma vez que o art. 2º permite o compartilhamento das 
informações, por meio de instrumento de cooperação: “Instrumento de cooperação celebrado 
entre a União e os entes federados definirá: 

I – o acesso às informações constantes da base de dados do Cadastro de que trata 
esta Lei; 

II – as responsabilidades pelo processo de atualização e de validação dos dados 
inseridos na base de dados do Cadastro de que trata esta Lei.” 

A alternativa D é o gabarito da questão, pois está de acordo com o art. 3º da Lei Federal nº 
14.069/2020: “Os custos relativos ao desenvolvimento, à instalação e à manutenção da base de 
dados do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro serão suportados 
por recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.” 

A alternativa E está incorreta, visto que, nos termos do art. 1º, o Cadastro Nacional de Pessoas 
Condenadas por Crime de Estupro conterá, no mínimo, as informações elencadas, sendo 
possível que preveja informações adicionais: “Fica criado, no âmbito da União, o Cadastro 
Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro, o qual conterá, no mínimo, as seguintes 
informações sobre as pessoas condenadas por esse crime: 

I – características físicas e dados de identificação datiloscópica; 

II – identificação do perfil genético; 

III – fotos; 

IV – local de moradia e atividade laboral desenvolvida, nos últimos 3 (três) anos, em 
caso de concessão de livramento condicional.”           

Gabarito: letra D. 
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Questão 93. As lesões contundentes são aquelas que resultam da transferência da energia cinética 
para o corpo por meio de uma superfície. Essa espécie de lesão poderá ser fechada (a pele da 
região atingida se mantém íntegra, há resistência da pele) ou aberta (há rompimento da pele). 

Sobre o tema, assinale a alternativa que apresenta corretamente a nomenclatura das lesões 
contundentes fechadas apresentadas abaixo:  

I. é a ruptura dos ossos causada por ação direta (o trauma atinge o local fraturado) ou indireta do 
agente contundente. Pode ser aberta (a ferida permite ver o foco da fratura) ou fechada (não se 
comunica com a parte externa do corpo) ou fragmentadas.  

II. trauma leve sem extravasamento de sangue; é aquele vermelhão que aparece no local atingido. 
Esse vermelhão aparece em razão da dilatação dos vasos pequenos e desaparece em cerca de 10 
(dez) minutos a 24 (vinte e quatro) horas dependendo da área que foi atingida, da irrigação 
sanguínea e da intensidade da ação contundente. 

III. o sangue extravasado dos vasos, em razão de terem um maior volume, comprime (afasta) os 
tecidos e ocupam o espaço, formando uma cavidade e infiltrando-se nos tecidos ao redor da 
lesão, formando equimose periférica (bolsas de sangue). São coleções sanguíneas produzidas pelo 
sangue derramado. Poderá ser fatal dependendo de onde ocorrer, como, por exemplo, na 
cabeça. 

IV. é aquela palidez com elevação da pele (inchaço) no local atingido com hiperemia ao redor; é 
um trauma mais intenso que a rubefação. 

V. é a infiltração hemorrágica nas malhas do tecido de sangue que extravasou de pequenos vasos 
que se romperam, com preservação da elasticidade e integridade da pele. A pele não se 
arrebenta, mas sim os vasos abaixo dela e em razão disso é dada coloração à pele. Só aparece se 
a lesão foi feita com a pessoa viva. 

a) Fratura; Rubefação; Hematoma; Tumefação; Equimose. 

b) Sufusão; Rubefação; Equimose; Entorse; Hematoma.  

c) Fratura; Tumefação; Sufusão; Entorse; Hematoma;  

d) Equimose; Fratura; Tumefação; Hematoma; Equimose. 

e) Fratura; Hematoma; Rubefação; Equimose; Sufusão.  

Comentários 

A alternativa correta é a letra A. Dentre as diferentes espécies de lesões contundentes fechadas, 
temos:  

 Sufusão - é uma equimose extensa, que se espalha pela superfície do corpo. Aparece 
quando a vítima é atingida por uma superfície plana e larga.  
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 Bossa – aparecem nos locais em que há osso embaixo do local da lesão, o qual 
impossibilita o extravasamento do sangue em razão da compressão. O hematoma faz 
protrusão na pele. São os famosos “galos”. A bossa pode ser:  

 Sanguínea – arroxeada (contém sangue)  
 Linfática – incolor ou amarela (contém linfa)  

 Entorse – estiramento da cápsula de uma articulação, com ou sem rupturas dos 
ligamentos.  

 Luxação – desarticulação total ou parcial (sub-luxação) do osso. 
 Fratura – É a ruptura dos ossos causada por ação direta (o trauma atinge o local fraturado) 

ou indireta do agente contundente. Pode ser aberta (a ferida permite ver o foco da 
fratura) ou fechada (não se comunica com a parte externa do corpo) ou fragmentadas. As 
fraturas podem ocorrer por compressão, flexão ou torção.  

 Fratura exposta é aquela em que os fragmentos ósseos extrapolam os limites do 
corpo da vítima; já fratura cominutiva é aquela em que fragmentos ósseos ficam 
isolados do osso fraturado.  

 Rupturas (roturas) Viscerais – o trauma aqui atinge as vísceras, ocorre a ruptura dos órgãos 
internos em razão de impacto ou por compressão forte e progressiva. Pode ocorrer em 
decorrência da ação de expansão gasosa e onda de vácuo (sucção), causadas, 
sequencialmente por explosão (blast). É possível que haja rotura parcial e que os sinais 
apareçam após algumas horas. 

 Hematoma – o sangue extravasado dos vasos, em razão de terem um maior volume, 
comprime (afasta) os tecidos e ocupam o espaço, formando uma cavidade e infiltrando-se 
nos tecidos ao redor da lesão, formando equimose periférica (bolsas de sangue). Os 
hematomas são coleções sanguíneas produzidas pelo sangue derramado. Poderá ser fatal 
dependendo de onde ocorrer, como, por exemplo, na cabeça. 

 Equimose – é a infiltração hemorrágica nas malhas do tecido de sangue que extravasou de 
pequenos vasos que se romperam, com preservação da elasticidade e integridade da 
pele. A pele não se arrebenta, mas sim os vasos abaixo dela e em razão disso é dada 
coloração à pele. Só aparece se a lesão foi feita com a pessoa viva. Elas podem ser 
superficiais ou profundas (estas podem demorar de 4 a 5 dias para aparecer). 

 Tumefação – é aquela palidez com elevação da pele (inchaço) no local atingido com 
hiperemia ao redor; é um trauma mais intenso que a rubefação. 

 Rubefação – trauma leve sem extravasamento de sangue; é aquele vermelhão que 
aparece no local atingido. Esse vermelhão aparece em razão da dilatação dos vasos 
pequenos e desaparece em cerca de 10 (dez) minutos a 24 (vinte e quatro) horas 
dependendo da área que foi atingida, da irrigação sanguínea e da intensidade da ação 
contundente. A rubefação, por óbvio, somente é possível em pessoa viva. Ex. tapa de 
mão aberta. Não configura lesão corporal, mas pode configurar vias de fato. 

Gabarito: letra A. 
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Questão 94. O ramo da Medicina Legal que analisa os aspectos da morte e do morto sob variados 
aspectos, dentre os quais suas repercussões no âmbito jurídico-social é denominado de   

a) Criminalística. 

b) Vitimologia. 

c) Traumatologia. 

d) Tanatologia. 

e) Toxicologia.  

Comentários 

Segundo Genival França Veloso, “para se constatar a certeza da morte, é necessária a 
observação cuidadosa dos fenômenos que surgem no corpo humano a partir do momento da 
morte, representados por mudanças físicas, química ou estrutural, de origem natural ou 
artificial”.  

A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto define a Tanatologia Forense como “o ramo 
das ciências forenses que, partindo do exame do local, da informação acerca das circunstâncias 
da morte, e atendendo aos dados do exame necroscópico, procura estabelecer a identificação 
do cadáver, o mecanismo da morte, a causa da morte e o diagnóstico diferencial médico-legal 
(acidente, suicídio, homicídio ou morte natural)”.  

Logo, a pesquisa da reação de natureza vital (ou sua ausência) é objeto da prestigiada 
Tanatologia Forense. 

Assim, está correta a alternativa D. 

Gabarito: letra D. 

Questão 95. No estudo da Tanatologia Forense, a doutrina ensina que a morte pode se dar de 
diferentes maneiras. Dentre elas, marque a assertiva que apresenta a correta denominação de 
uma dessas formas: 

a) Morte Real: a interrupção total e permanente das grandes funções do organismo. 

b) Morte Anatômica: se dá com a morte paulatina de células e tecidos de diferentes órgãos. 

c) Morte Intermediária: o indivíduo, aos olhos de seus semelhantes, parece realmente morto, 
mas a morte não se processa instantaneamente e, nesse caso, há a persistência de uma débil 
circulação sanguínea. Este estágio pode durar horas e pode, com o emprego das técnicas 
adequadas, ser revertido. 

d) Morte Aparente: parada cardíaca diagnosticada principalmente pela ausência de pulso em 
artéria calibrosa, associada à perda de consciência, cianose ou palidez. 
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e) Morte Real: ato de cessação da personalidade e da conexão orgânica por inibição da força de 
coesão intermolecular. 

Comentários 

Delton Croce subdivide a morte da seguinte maneira:  

Morte Anatômica: a interrupção total e permanente das grandes funções do organismo;  

Morte Histológica: decorre do momento anterior (morte anatômica), e se dá com a morte 
paulatina de células e tecidos de diferentes órgãos;  

Morte Aparente: o indivíduo, aos olhos de seus semelhantes, parece realmente morto, mas a 
morte não se processa instantaneamente e, nesse caso, há a persistência de uma débil circulação 
sanguínea. Este estágio pode durar horas e pode, com o emprego das técnicas adequadas, ser 
revertido;  

Morte Relativa: aqui se dá a parada cardíaca diagnosticada principalmente pela ausência de 
pulso em artéria calibrosa, associada à perda de consciência, cianose ou palidez;  

Morte Intermediária: admitida por parte da doutrina, referindo-se àquela que precede a absoluta 
e sucede a relativa – eis o verdadeiro estágio inicial da morte definitiva;  

Morte Real: enfim, é o ato de cessação da personalidade e da conexão orgânica por inibição da 
força de coesão intermolecular.           

Desse modo, é correto o que se afirma na assertiva E.  

Gabarito: letra E. 

Criminologia 

Questão 96.   "Controle social é o conjunto de instituições e sanções da sociedade para submeter 
os indivíduos às normas de convivência em comunidade. O estudo do controle social parte das 
relações do indivíduo com a sociedade para explicar o fenômeno da violência". (FONTES, 
Eduardo. HOFFMANN, Henrique. Criminologia. 4ª ed. rev., atual. e amp. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2021, p. 39) 

Com base no texto, é possível afirmar que forma o controle social "formal", EXCETO:  

a) a Polícia. 

b) o Ministério Público. 

c) a família. 
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d) a Administração Penitenciária. 

e) o Judiciário. 

Comentários 

O controle social formal é formado pelos órgãos estatais (Polícia, Ministério Público, 
Administração Penitenciária, Judiciário etc.). Já o controle social informal é aquele exercido de 
forma difusa pela sociedade, através da família, escolas, associações, igrejas, opinião pública etc. 

Logo, deve ser assinalada a alternativa C, pois a "família" forma o controle social "informal", e 
não o "formal".  

Questão 97.   "A teoria (...) parte da ideia segundo a qual o crime não pode ser definido 
simplesmente como disfunção ou inadaptação de pessoas de classes menos favorecidas, não 
sendo ele exclusividade destas. (...) Sutherland supera o conceito acima para falar (...) da 
aprendizagem dos valores criminais. (...) O homem aprende a conduta desviada e associa-se com 
referência nela". (SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 8ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 180) 

O texto faz referência à Escola Sociológica do Crime denominada: 

a) Escola de Chicago. 

b) Teoria da Associação Diferencial. 

c) Teoria da Anomia. 

d) Teoria da Subcultura Delinquente. 

e) Labelling Approach. 

Comentários 

O texto faz referência à Teoria da Associação Diferencial, também chamada de "aprendizado da 
delinquência". Essa teoria defende a ideia de que o comportamento delitivo é passível de 
aprendizagem: o sujeito passa a ter conhecimento das atividades criminosas, da mesma forma 
que poderia aprender a ter um bom comportamento. Tal teoria foi difundida pelo sociólogo 
americano Edwin Sutherland. 

Logo, deve ser assinalada a alternativa B. 

Questão 98.   Assinale a afirmativa correta. 

a) O principal expoente da Escola de Chicago é Émile Durkheim. 
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b) A vítima não é considerada objeto da Criminologia. 

c) A Teoria da Subcultura Delinquente foi preconizada por Albert Cohen. 

d) A Teoria do Etiquetamento não pode ser chamada de "Labeling Approach". 

e) A Teoria Crítica critica a teoria de Karl Marx.  

Comentários 

A alternativa "a" está errada, porque Émile Durkheim desenvolveu a Teoria da Anomia (e não a 
Escola de Chicago), segundo a qual, caso os mecanismos reguladores da vida em sociedade não 
consigam cumprir sua função, instala-se a anomia, ou seja, a ausência ou decomposição das 
normas sociais. Já a Escola de Chicago surgiu com a criação da Universidade de Chicago, em 
1892, e tem como principais nomes Robert Park, Ernest Burgess, Clifford Shaw e Henry McKay. 

A alternativa "b" está errada, pois a vítima é considerada objeto da Criminologia, juntamente 
com o "delito", o "delinquente" e o "controle social". 

A alternativa "c" está certa. A "subcultura" leva à ideia de uma cultura dentro de outra cultura, 
no sentido de um conjunto próprio de valores de determinado grupo social. São exemplos de 
grupos subculturais as máfias e os skinheads. 

A alternativa "d" está errada, uma vez que a Teoria do Etiquetamento também é conhecida 
como "teoria da rotulação", "teoria da reação social" ou "Labeling Approach".  

A alternativa "e" está errada, porque a Teoria Crítica, na verdade, fundamenta-se na ideologia 
de Karl Marx, informando que o rótulo de criminoso atribuído a uma pessoa não decorre da 
prática de um fato intolerável pelo corpo social, mas por servir aos interesses da classe 
dominante. 

Assim sendo, deve ser assinalada a alternativa C. 

Questão 99.   A Criminologia: 

a) analisa os fatos humanos indesejados e tipifica criminalmente as condutas indevidas por meio 
de normas penais, no plano do dever ser. 

b) tem por objetivo criar estratégias concretas de controle da criminalidade, a fim de manter 
seus índices em níveis toleráveis. 

c) investiga as causas do fenômeno da criminalidade segundo o método experimental, isto é, 
analisando o mundo do ser. 

d) não aborda de maneira científica os fatores que podem levar o homem a delinquir. 

e) tem as normas positivadas como ponto de partida para a solução dos problemas. 
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Comentários 

A alternativa "a" está errada, pois é o Direito Penal que analisa os fatos humanos indesejados e 
tipifica criminalmente as condutas indevidas por meio de normas penais, no plano do dever ser. 

A alternativa "b" está errada, pois é a Política Criminal que tem por objetivo criar estratégias 
concretas de controle da criminalidade, a fim de manter seus índices em níveis toleráveis. 

A alternativa "c" está certa, porque, de fato, a Criminologia investiga as causas do fenômeno da 
criminalidade segundo o método experimental, isto é, analisando o mundo do ser15. 

A alternativa "d" está errada, uma vez que a Criminologia aborda de maneira científica os fatores 
que podem levar o homem a delinquir. 

A alternativa "e" está errada, já que é o Direito Penal que tem as normas positivadas como 
ponto de partida para a solução dos problemas. 

Logo, deve ser assinalada a alternativa C.  

Questão 100.   "Edgard de Moura Bittencourt, destacando as dificuldades para estabelecer um 
conceito único de _____, pondera haver 'o sentido originário, com que se designa a pessoa ou 
animal sacrificado à divindade; o geral, significando a pessoa que sofre os resultados infelizes dos 
próprios atos, dos de outrem ou do acaso; o jurídico-geral, representando aquele que sofre 
diretamente a ofensa ou ameaça ao bem tutelado pelo direito; o jurídico-penal-restrito, 
designando o indivíduo que sofre diretamente as consequências da violação da norma penal; e, 
por fim, o sentido jurídico-penal-amplo, que abrange o indivíduo e a comunidade que sofrem 
diretamente as consequências do crime'". (SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 8ª ed. rev., 
atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 53) 

O texto faz referência ao conceito de: 

a) delito. 

                                            

 

15 FONTES, Eduardo. HOFFMANN, Henrique. Criminologia. 4ª ed. rev., atual. e amp. Salvador: Editora 

JusPodivm, 2021, p.  43. 
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b) delinquente. 

c) vítima. 

d) controle social. 

e) criminologia. 

Comentários 

O texto, retirado da obra de Shecaira, faz referência ao conceito de vítima. 

Logo, deve ser assinalada a alternativa C. 

SIMULADO PARA PROVAS PRÁTICAS 

QUESTÕES DISCURSIVAS 

Direito Constitucional 

Questão 1. Considere o seguinte dispositivo da Constituição Federal de 1988: 

Art. 5º, inciso V, da CF/88: é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano material, moral ou à imagem; 

Com base no dispositivo transcrito acima e na jurisprudência do STF, responda aos seguintes 
questionamentos: 

De acordo com a classificação proposta por José Afonso da Silva quanto a eficácia das normas 
constitucionais como o direito de resposta previsto no art. 5º, inciso V, da CF/88 pode ser 
classificado? Explique a classificação e o seu efeito prático. 

Comentários 

a) De acordo com a jurisprudência do STF, o art. 5º, inciso V, da CF/88 é considerada norma 
constitucional de eficácia plena e de aplicabilidade imediata. Isso significa dizer que tal norma é 
completa e autoaplicável, ou seja, não depende de integração legislativa (outro dispositivo de 
lei) para ser aplicada. A sua previsão no texto da Constituição, por si só, já garante a sua 
aplicação. 

O art. 5º, inciso V, da CF/88 prevê o direito de resposta aquele que tiver sua honra objetiva ou 
subjetiva violada. O direito de resposta pode ser exercido de pronto por qualquer pessoa, 
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independentemente de o legislador infraconstitucional ter regulamento esse direito 
fundamental. 

(...) a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre 
e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas 
sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de 
responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e 
responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para 
inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. (...) Sem embargo, a 
excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade 
de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação 
de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a 
indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano, maior a indenização) opera é 
no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. 
Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por 
órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de 
ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de 
expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa 
liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em 
sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isso 
porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E, quando o 
agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu 
atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico 
francamente sindicável pelos cidadãos. (...) Aplicam-se as normas da legislação 
comum, notadamente o CC, o CP, o CPC e o CPP às causas decorrentes das relações 
de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de 
retificar matéria publicada, é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua 
honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da CF. 
Norma, essa, "de eficácia plena e de aplicabilidade imediata", conforme classificação 
de José Afonso da Silva. "Norma de pronta aplicação", na linguagem de Celso Ribeiro 
Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta. 

[ADPF 130, rel. min. Ayres Britto, j. 30-4-2009, P, DJE de 6-11-2009.] 

Vide ADI 4.451, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 21-6-2018, P, DJE de 6-3-2019 

Questão 2. Discorra sobre a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, abordando 
especificamente os deveres de proteção estatais, notadamente pela autoridade policial. 

Comentários 
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Os direitos fundamentais integram a essência do Estado democrático, operando como limite do 
poder e como diretriz para a ação estatal. A Constituição Federal é considerada como uma Carta 
que busca garantir tais direitos, com base em um sistema de valores democráticos que impõe a 
promoção dos direitos fundamentais pelo poder público, ainda que não tenha havido violação a 
direitos subjetivos.  

Nesse sentido, a “dimensão objetiva” é entendida como a dimensão dos direitos fundamentais 
cuja compreensão prescinde de seus próprios titulares do direito. 

A dimensão objetiva dos direitos fundamentais, portanto, é aquela responsável, portanto, por 
dispor ao Poder Público previsão de metas que materializem, no máximo grau possível, os 
direitos fundamentais inerentes à garantia da dignidade da pessoa humana, ainda que não tenha 
ocorrido qualquer violação a direito subjetivo de qualquer cidadão. Assim, a dimensão objetiva 
dos direitos fundamentais transcende à perspectiva de garantia de posições individuais, fazendo 
com que os direitos fundamentais devam ser, por si só, respeitados, preservados e promovidos. 

Ademais, possível afirmar que a dimensão objetiva se destina a organizar uma atividade que 
tenha influência coletiva, funcionando como programa diretor para a realização constitucional. 
De forma que é possível observar rol de consequências da atribuição da dimensão objetiva aos 
direitos fundamentais. 

Destacamos a irradiação e a propagação dos direitos fundamentais ao Direito Privado; a 
elevação de tais direitos à categoria de princípios, buscando efetivar a Constituição; a eficácia 
vinculante de tais Direitos Fundamentais, com respeito aos três Poderes, destacando-se o 
Legislativo; a aplicabilidade direta e a eficácia imediata dos direitos fundamentais conforme 
previsto na própria norma constitucional e a dimensão axiológica, sendo os direitos 
fundamentais postulados sociais que exprimem uma determinada ordem de valores e, da mesma 
forma, são inspiração, impulso e diretriz para a legislação, a administração e a jurisdição, entre 
outras consequências da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. 

A teoria dos deveres de proteção afirma que os direitos fundamentais não cuidam apenas do 
estabelecimento de relações entre os indivíduos e o Estado, impondo a este último abstenções 
ou o fornecimento de prestações positivas. Na lição de Daniel Sarmento16 e Ingo Sarlet17, os 
                                            

 

16 A Dimensão Objetiva dos Direitos Fundamentais: Fragmentos de uma Teoria. In Revista de Direito da 
Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, vol. XII – Direitos Fundamentais: 297/332. Rio 
de Janeiro:  Lumen Juris, 2003, p. 298 e seguintes 
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direitos fundamentais também positivam valores eleitos por uma comunidade como nucleares, 
de maneira a balizar a atuação do poder político e até mesmo dos particulares, de forma que se 
irradiando por todo o ordenamento jurídico. 

Assim, o Estado é ao mesmo tempo obrigado a abster-se da violação dos direitos fundamentais, 
como também a atuar positivamente na proteção de seus titulares diante de lesões e ameaças 
provindas de terceiros, seja no exercício de sua atividade legislativa, administrativa ou 
jurisdicional, assim como na atuação de promoção e garantia dos direitos fundamentais, como 
por exemplo por políticas públicas.  

Outra importante função desenvolvida com base na existência de um dever geral de efetivação 
atribuído ao Estado, por sua vez agregado à perspectiva objetiva dos direitos fundamentais, diz 
com o reconhecimento de deveres de proteção do Estado, a quem incumbe zelar, inclusive 
preventivamente, pela proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos não somente contra os 
poderes públicos, mas também contra agressões provindas de particulares e até mesmo de 
outros Estados. Esta incumbência, por sua vez, desemboca na obrigação de o Estado adotar 
medidas positivas da mais diversa natureza, objetivando proteger de forma efetiva o exercício 
dos direitos fundamentais.  

Da mesma forma, os deveres de proteção do Estado concretizam-se também por intermédio de 
órgãos ou procedimentos estabelecidos para a efetivação dos direitos fundamentais, como 
procedimentos judiciais ou administrativas.  O processo jurisdicional é, por excelência, o locus da 
proteção dos direitos fundamentais. Mas ressalta-se que a atividade estatal como um todo 
precisa estar dirigida à consagração dos direitos fundamentais, o Estado tem o dever de operar 
os instrumentos de fiscalização da proteção, garantia e proteção de tais direitos, em toda a sua 
atuação.  

A Polícia Civil, assim como o Judiciário e o Ministério Público, pertence engrenagem destinada a 
promover a segurança pública do país, conforme a função constitucionalmente definida a cada 
órgão.  

O Inquérito Policial, como investigação policial preliminar, sob a presidência de um Delegado de 
Polícia, é consectário da proteção da sociedade e dos direitos fundamentais, tanto daquele que 

                                                                                                                                                              

 

17 A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 10. edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 141 e 
seguintes 
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está sendo investigado como da vítima e do restante da população. Atuando de forma 
discricionária e de acordo com os ditames legais, o Delegado de Polícia busca esclarecer todos 
os fatos, agindo livremente na investigação para que se produzam provas indispensáveis e 
necessárias, sem vinculação com a defesa ou com o órgão do Ministério Público. Ao final, com a 
conclusão do procedimento e confecção do relatório, encaminhará o inquérito ao juízo 
competente, com as devidas vistas ao Ministério Público. Pode a autoridade policial decidir não 
indiciar algum investigado, convencido de sua inocência ou sobre a falta de provas contra este, 
também como consequência da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, o Delegado de Polícia busca provar não somente fatos que levem à condenação 
do indiciado, mas também, esclarecer questões quanto à autoria e materialidade do delito, 
mesmo que isso leve ao arquivamento do Inquérito Policial ou à absolvição do réu. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, ficou estabelecida a atuação policial 
inspirada nos princípios constitucionais, objetivando defender os Direitos Humanos. Assim, 
incumbe à Policia a difícil missão de preservar a ordem pública e a integridade física das pessoas 
e do patrimônio, bem como a tarefa de auxiliar a Justiça, estando sempre alerta aos seus 
próprios atos. 

Dessa forma, a polícia é uma instituição essencial, sendo guardiã da sociedade e da cidadania. A 
segurança pública, prevista artigo 144 da Constituição da República, tem como objetivo a 
proteção da integridade das pessoas e dos patrimônios. Assim, é possível afirmar que a polícia é 
o primeiro órgão do Estado garantidor dos direitos fundamentais e dos direitos humanos.  

 
 

Abordagem esperada (Estratégia) 
Pontuação 

máxima 
Introdução sobre direitos fundamentais e a sua dimensão objetiva. 0,50 
Consequências da dimensão objetiva dos direitos fundamentais e atuação 
estatal. 

0,75 

Atuação das autoridades policiais diante da dimensão objetiva dos direitos 
fundamentais. 

0,75 

Questão 3. Disserte sobre os legitimados bem como os efeitos da decisão de inconstitucionalidade 
no controle difuso e concentrado. 
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Comentários 

Nos ordenamentos constitucionais ao redor do mundo, normalmente, são utilizados dois 
modelos de controle de constitucionalidade: controle difuso e controle concentrado. 

O controle difuso de constitucionalidade surgiu nos Estados Unidos, em 1803, a partir do famoso 
caso Marbury v. Madison. Esse modelo de atribui competência de fiscalização da validade das 
leis a todos os órgãos do Poder Judiciário, Juízes e Tribunais, uma vez que qualquer lei, para ser 
aplicada, precisa guardar compatibilidade com a Constituição. 

O controle concentrado de constitucionalidade, por sua vez, surgiu na Áustria, em 1920, a partir 
do pensamento defendido por Hans Kelsen, este compreende que um único órgão deve ser 
encarregado de interpretar a Constituição com definitividade. A análise da norma não parte de 
casos concretos, mas da própria norma, em abstrato. 

Ademais, o controle de constitucionalidade de normas pode ocorrer pela via incidental (de 
defesa, de exceção) e pela via principal (abstrata). 

A via incidental é aquela que se materializa a partir de uma situação concreta levada ao 
conhecimento do Poder Judiciário, na qual o objeto da ação não é a declaração de 
inconstitucionalidade da norma, mas o reconhecimento do direito pleiteado pelo autor a partir 
do afastamento de uma determinada lei ao caso concreto.  Por outro lado, na via principal, o 
pedido do autor é objetivo e recai sobre ato normativo, em tese, para resguardar a supremacia 
da Constituição. Questiona-se a lei, em abstrato. O pedido é de declaração de 
inconstitucionalidade da norma. 

No Brasil, o controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário tanto se dá pela via 
principal quanto pela via incidental. Sendo que, na via principal, o órgão de cúpula do Poder 
Judiciário - o STF, aprecia a constitucionalidade da norma, em tese.  Apenas aqueles que foram 
autorizados expressamente pela Constituição Federal têm legitimidade ativa para impulsionar o 
controle abstrato. 

Tomando-se por parâmetro a Constituição Federal, tão somente o Supremo Tribunal Federal 
pode realizar o controle abstrato. Agora, se o parâmetro for a Constituição estadual, o controle 
abstrato será feito pelo Tribunal de Justiça. 

Quanto à legitimidade no controle difuso, a pretensão formulada em juízo se dá por meio de um 
processo constitucional subjetivo, cuja legitimidade ativa é atribuída a qualquer pessoa que teve 
seu direito violado em um caso concreto. Como o controle difuso de constitucionalidade se dá 
pela via incidental, qualquer das partes do processo, os eventuais terceiros interessados e o 
Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, têm legitimidade para provocar o Judiciário e 
requerer, no caso concreto, a declaração de inconstitucionalidade de uma norma. 
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Ainda, cabe ressaltar que juízes e Tribunais poderão, de ofício, declarar a inconstitucionalidade 
de uma lei, afastando-a do caso concreto, uma vez que é dever desses órgãos zelar pela 
supremacia da Constituição. 

Ademais, ainda no controle difuso, a decisão que afasta a aplicação de uma norma ao caso 
concreto só alcança as partes do processo (eficácia inter partes), de modo que a lei atacada 
continua a existir no ordenamento jurídico e a produzir os seus efeitos para terceiros.  

A decisão, em regra, produz efeitos retroativos desde a origem (ex tunc), uma vez que a norma 
declarada inconstitucional é nula. Entretanto, mesmo sem previsão legal expressa, o Supremo 
Tribunal Federal admite a modulação de efeitos da decisão também em controle difuso, de 
modo que por decisão de dois terços de seus membros, em situações excepcionais, tendo em 
vista razões de segurança jurídica ou relevante interesse social, o efeito ex tunc poderá ser 
modulado para ex nunc  ou algum outro definido pelo Tribunal. 

Já no controle abstrato, uma das nítidas diferenças entre o controle difuso de 
constitucionalidade e o controle concentrado é a legitimação ativa. No controle concentrado, o 
rol de legitimados está descrito no artigo 103 da Constituição Federal e é taxativo, isto é, não 
pode ser ampliado por lei infraconstitucional. 

Destacamos que no processo constitucional objetivo, não há partes propriamente ditas (autor e 
réu) e não há interesses subjetivos.  

Podem propor Ação Direta de Inconstitucionalidade o Presidente da República; a Mesa do 
Senado Federal; a Mesa da Câmara dos Deputados; a Mesa de Assembleia Legislativa ou da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal; o Governador de Estado ou do Distrito Federal; o 
Procurador-Geral da República; o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido 
político com representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou entidade de classe 
de âmbito nacional. 

Importante notar nos termos do artigo 133 da CRFB, o advogado é indispensável no processo 
judicial, pois é quem tem a capacidade postulatória, entretanto, há algumas exceções e dentre 
elas, no processo objetivo, há os que têm a chamada capacidade postulatória especial, isto é, 
podem postular em juízo sem a necessidade de estarem inscritos na ordem dos Advogados do 
Brasil. Dentre todos os legitimados da ADI, apenas os partidos políticos com representação no 
Congresso Nacional e as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional 
terão que constituir advogado, com procuração nos autos, para a propositura da ação.  

Ademais, alguns dos legitimados ativos, nos termos da jurisprudência do STF, deverão 
demonstrar o interesse de agir, isto é, demonstrar a pertinência temática para a propositura da 
ação, a relação de pertinência entre o ato impugnado e as funções exercidas pela entidade. 
Esses são chamados legitimados especiais. Já outros, chamados de legitimados universais, 
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poderão impugnar leis e atos normativos federais e estaduais independentemente da matéria, 
sem a necessidade de demonstrar um interesse específico.  

São legitimados universais o Presidente da República; a Mesa do Senado Federal; a Mesa da 
Câmara dos Deputados; o Procurador-Geral da República; o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil; partido político com representação no Congresso Nacional. Por sua vez, 
são legitimados especiais a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal; o Governador de Estado ou do Distrito Federal; a confederação sindical ou entidade de 
classe de âmbito nacional. 

Quanto aos efeitos das decisões no controle concentrado, conforme artigo 102, § 2º, da CRFB, 
as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ações diretas de 
inconstitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas 
federal, estadual e municipal. 

O parágrafo único do artigo 28 da Lei 9.868/1999 dispõe que a declaração de 
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a 
Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia 
contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração 
Pública federal, estadual e municipal. Os dois diplomas tratam dos efeitos erga omnes e 
vinculante. Uma vez declarada a inconstitucionalidade, poderemos também perceber os efeitos 
ex tunc e repristinatório.  

Destacamos que o efeito vinculante não alcança o próprio STF, que poderá mudar de 
posicionamento numa outra oportunidade. Ainda, não alcança o Poder Legislativo em sua função 
normativa, de maneira que poderá o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa editar nova 
lei com idêntico teor daquela que foi declarada inconstitucional. Se isso acontecer, nova ação 
direta poderá ser proposta e o Tribunal poderá novamente declarar a lei inconstitucional ou 
mudar de entendimento e passar a admitir a sua compatibilidade com a Constituição Federal. 

Na ação direta de inconstitucionalidade, a decisão de mérito produz, em regra, efeitos 
retroativos (ex tunc). A lei inconstitucional é retirada do ordenamento jurídico com efeitos 
retroativos desde a origem, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade provoca a 
nulidade da lei (eficácia normativa), ressaltando que não atinge automaticamente os atos e as 
decisões judiciais embasados na lei que foi declarada inconstitucional. 

Ademais, a decisão de mérito, em decorrência do efeito ex tunc, também provoca o efeito 
repristinatório da lei anterior, isto é, devolve ao ordenamento jurídico a norma que havia sido 
revogada por aquela que foi declarada inconstitucional. 
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Por fim, o artigo 27 da Lei 9.868/1999 prevê que, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, 
poderá o STF, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela 
declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 
momento que venha a ser fixado, isto é, poderá modular os efeitos da decisão. 

 
 

Abordagem esperada (Estratégia) 
Pontuação 

máxima 
Introdução sobre controle difuso e concentrado de constitucionalidade. 0,50 
Legitimidade e efeitos da decisão no controle difuso. 

0,75 

Legitimidade e efeitos da decisão no controle concentrado. 
0,75 

Direito Penal 

Questão 1. Estabeleça a distinção entre o desconhecimento da lei, o erro sobre a ilicitude do fato 
e as descriminantes putativas, indicando as respectivas consequências jurídico-penais. 

Comentários 

A falta de conhecimento sobre a ilicitude do fato não se confunde com o desconhecimento da 
lei, também chamado de ignorantia legis. De acordo com o art. 3º da Lei de Introdução às 
normas do Direito Brasileiro, ninguém pode se escusar de sua responsabilidade penal alegando 
tal desconhecimento. Isso significa dizer que a ciência sobre a existência da lei é presumida a 
partir do momento da sua publicação. No entanto, cabe salientar que este fato constitui uma 
circunstância atenuante da pena, nos termos do artigo 65, inciso II, do CP. 

No erro de proibição o agente atua sem consciência potencial da ilicitude, ou seja, o erro de 
proibição consiste em equívoco sobre a interpretação da norma, levando o agente a imaginar 
que sua abrangência é diversa da que efetivamente é. Conforme o artigo 21 do código penal, se 
o erro de proibição for inevitável, há isenção de pena, mas para isso deve restar demonstrado 
que ele, além de não ter conhecimento da proibição, também não tinha condições de adquirir 
este conhecimento. Por outro lado, se o erro for evitável, a pena será diminuída de um sexto a 
um terço. 
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Por fim, as descriminantes putativas caracterizam-se nas situações em que o agente atuou 
pensando estar amparado por alguma causa justificante do crime. O indivíduo supõe estar 
acobertado por uma excludente de ilicitude, mas não está. Isto deriva de sua imaginação, ou 
seja, ele age sob o efeito de um erro. Em outras palavras, o agente, por equívoco, pensa estar 
atuando em legítima defesa, em estado de necessidade, no estrito cumprimento do dever legal 
ou no exercício regular de um direito, quando, na verdade, não estava. Em virtude do seu 
engano, o agente, nos termos do artigo 20, §1°, do CP, pode ficar isento de pena, desde que 
reste caracterizado que se trata de um erro escusável ou justificável. No entanto, em se tratando 
de um erro inescusável, embora o agente tenha agido com dolo, será responsabilidade pelo 
delito culposo, também denominada culpa imprópria. 

Questão 2. Com o emprego de uma chave falsa, José entrou no depósito de um estabelecimento 
comercial de material para construção, de onde subtraiu para si objetos da empresa, avaliados em 
R$ 200, e, também, um telefone celular, avaliado em R$ 100, posteriormente identificado como 
pertencente ao vigia do local, que o havia deixado sobre uma mesa em frente ao depósito, ao sair 
para realizar uma ronda. Em seguida, José empreendeu fuga. Após investigações e a juntada de 
laudo de avaliação dos bens e do laudo que atestou no inquérito ser falsa a chave, José foi 
acusado de ser o autor do fato, oportunidade em que, também, foi devidamente atestada a sua 
primariedade. O inquérito está em fase de elaboração de relatório. 

Com relação à situação hipotética acima descrita, disserte a respeito dos seguintes aspectos: 

 tipificação da conduta de José e possibilidade de coexistência de qualificadora com o 
privilégio no crime em questão; 

 emprego de chave falsa; 

 valor dos bens subtraídos e primariedade do agente; 

 concurso de crimes e sua consequência. 

Comentários 

No que tange ao 1º item, José praticou o crime de furto qualificado e privilegiado previstos nos 
arts. 155, § 2.º e § 4.º, III, do CP, uma vez que a qualificadora do emprego de chave falsa, por ser 
objetiva, pode coexistir com o privilégio, decorrente do pequeno valor dos bens subtraídos, e da 
primariedade do agente, que é uma circunstância subjetiva. Desse modo, o privilégio que versa 
o § 2º do artigo 155 do Código Penal é compatível com as qualificadoras do delito de furto, 
quando estas forem de ordem objetiva, descrita na Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça. 

No item 2, o emprego de chave falsa qualifica o crime de furto, já que é uma das circunstâncias 
objetivas previstas no rol das qualificadoras do crime de furto. Destaque-se que a situação-
hipotética já trouxe como assertiva que se tratava de emprego de chave falsa, portanto, 
desnecessária a existência da perícia. 
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Ademais, segundo o STJ, é dispensável o exame pericial para a Caracterização Da Qualificadora 
Do Crime De Furto. 

Quanto ao 3º item, o valor dos bens subtraídos, somados, totalizam o montante de R$ 300, valor 
esse que não permite a aplicação do princípio da insignificância, pois é superior a 10% do salário 
mínimo vigente, e indica um potencial lesivo e relevante da conduta aos patrimônios das vítimas. 
Contudo, tal quantia, é de pequeno valor, ainda que não insignificante, pois é inferior ao valor 
do salário mínimo vigente, e permite a incidência do privilégio nos furtos cometidos. A 
primariedade do agente, circunstância de natureza subjetiva, uma vez devidamente atestada, 
como o foi, em conjunto com o pequeno valor dos bens, permite a incidência do privilégio nos 
furtos praticados. 

Por fim, no que tange ao item 4, no caso em análise, houve a prática de dois crimes de furto 
qualificado e privilegiado, visto que a conduta do agente atingiu patrimônios diversos: o da 
empresa e o do vigia. 

Observa--se que José tinha consciência de que se tratava de patrimônios distintos, já que o 
estabelecimento vendia material para construção, e não telefones celulares. Logo, temos uma 
hipótese de concurso de crimes, especificamente, o concurso formal. O concurso formal fica 
caracterizado em razão de o agente ter praticado, em uma mesma e única ação, dois crimes 
idênticos de furto, mas que atingiram patrimônios diversos. Nesse caso, tem incidência o art. 70 
do CP, que determina a aplicação de somente uma das penas de um dos crimes de furto, 
aumentada de um sexto até a metade. 

Questão 3. É possível a aplicação das escusas absolutórias do Código Penal referentes aos delitos 
patrimoniais aos casos de violência doméstica e familiar de natureza patrimonial? 

Comentários 

Embora a Lei 11.340/06 estipule a violência patrimonial como sendo uma das espécies peculiares 
de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não afastou a convergência das escusas 
absolutórias do Código Penal. Destarte, nos crimes desprovidos de violência ou grave ameaça 
contra a pessoa, cometidos em desfavor da mulher inserida em situação de relação doméstica e 
familiar, não poderá ser negado ao autor o direito aos ditames benéficos previstos no art. 181 
do Código Penal.  

Essa acabou sendo a posição assentada pelo STJ, já que se trata de uma franquia de natureza 
penal, a qual somente poderia ser mitigada, caso expressamente consignada. Portanto, estão 
mantidas as imunidades absolutórias, não obstante a ocorrência de violência doméstica e 
familiar. Assim, nessas hipóteses, as implicações da Lei Maria da Penha somente provocarão 
efeitos de matiz estritamente civil. Suas repercussões penais foram represadas pelo confronto 
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normativo, prevalecendo o teor mais favorável ao autor conforme as deduções hermenêuticas 
aplicadas ao Direito Penal. 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTELIONATO 
(ARTIGO 171, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO 
PENAL). CRIME PRATICADO POR UM DOS CÔNJUGES CONTRA O OUTRO. 
SEPARAÇÃO DE CORPOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. 
INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA PREVISTA NO ARTIGO 
181, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. IMUNIDADE NÃO REVOGADA PELA LEI MARIA 
DA PENHA. DERROGAÇÃO QUE IMPLICARIA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
IGUALDADE. PREVISÃO EXPRESSA DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A PROTEÇÃO 
DO PATRIMÔNIO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR. INVIABILIDADE DE SE ADOTAR ANALOGIA EM PREJUÍZO DO RÉU. 
PROVIMENTO DO RECLAMO. 

1. O artigo 181, inciso I, do Código Penal estabelece imunidade penal absoluta ao 
cônjuge que pratica crime patrimonial na constância do casamento. 

2. De acordo com o artigo 1.571 do Código Civil, a sociedade conjugal termina pela 
morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casamento, pela separação 
judicial e pelo divórcio, motivo pelo qual a separação de corpos, assim como a 
separação de fato, que não têm condão de extinguir o vínculo matrimonial, não são 
capazes de afastar a imunidade prevista no inciso I do artigo 181 do Estatuto 
Repressivo. 

3. O advento da Lei 11.340/2006 não é capaz de alterar tal entendimento, pois embora 
tenha previsto a violência patrimonial como uma das que pode ser cometida no âmbito 
doméstico e familiar contra a mulher, não revogou quer expressa, quer tacitamente, o 
artigo 181 do Código Penal. 

4. A se admitir que a Lei Maria da Penha derrogou a referida imunidade, se estaria 
diante de flagrante hipótese de violação ao princípio da isonomia, já que os crimes 
patrimoniais praticados pelo marido contra a mulher no âmbito doméstico e familiar 
poderiam ser processados e julgados, ao passo que a mulher que venha cometer o 
mesmo tipo de delito contra o marido estaria isenta de pena. 

5. Não há falar em ineficácia ou inutilidade da Lei 11.340/2006 ante a persistência da 
imunidade prevista no artigo 181, inciso I, do Código Penal quando se tratar de 
violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, uma vez que na 
própria legislação vigente existe a previsão de medidas cautelares específicas para a 
proteção do patrimônio da ofendida. (...) 
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(STJ, RHC 42.918/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
05/08/2014, DJe 14/08/2014.) 

Direito Processual Penal 

Questão 1. Considere a seguinte situação hipotética: 

O delegado de polícia civil, diante de investigação em que existiam fortes indícios de que João 
integrava organização criminosa voltada para a realização de roubo a caixas eletrônicos e, em 
situação que a investigação encontrava-se parada pois não era possível levantar informações por 
outros meios de investigação, representou ao juiz estadual da comarca X pela interceptação de 
terminais telefônicos de João. A representação foi deferida nos termos do pedido da autoridade 
policial. Durante as investigações ficou constatada que João praticou além dos crimes já citados, 
a conduta de tráfico internacional de armas. 

Durante a ação penal, a defesa de João alegou nulidade da investigação uma vez que as 
decisões de interceptação telefônica deveriam ter sido determinadas pelo juízo federal e não 
pela justiça estadual. 

Com base na situação descrita no enunciado, responda aos seguintes quesitos: 

a) Estavam presentes os requisitos para a realização de interceptação telefônica? (60 %) 

b) A alegação de nulidade feita pela defesa merece prosperar? (40 %) 

Comentários 

a) (60 % - 20 % para cada requisito) Sim. OS requisitos para a interceptação telefônica estão 
previstos no art. 2º da Lei nº 9.296/96. O enunciado da questão informa que existiam fortes 

indícios de que o investigado João integrava Organização Criminosa voltada para a realização de 

roubo a caixas eletrônicos. Além disso, de acordo com o próprio enunciado, a investigação 

encontrava-se parada pois não era possível levantar informações valendo-se de outros meios de 

investigação. Por fim, os crimes de integrar organização criminosa e de roubo são punidos com 

pena de reclusão. Atendidos os requisitos dos incisos I a III do art. 2º da Lei nº 9.296/96, é cabível 

a realização de interceptação telefônica. 

b) (40 %) Não. Embora a investigação tenha se iniciado com crimes de competência da Justiça 
Estadual, a posterior fixação da competência na Justiça Federal não torna nulo os atos já 
praticados. Quando as medidas judiciais de interceptação telefônica foram deferidas, os crimes 
até então apurados eram de competência da Justiça Estadual. O crime que surgiu no decorrer 
das investigações (tráfico internacional de armas) apesar de ser da competência da Justiça 
Federal, não gera nulidade da ação penal em desrespeito a competência material. 

Questão 2. Com base nos conhecimentos de direito processual penal, responda aos seguintes 
questionamentos: 
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a) De acordo com a jurisprudência e doutrina majoritária, qual o prazo para a conclusão do 
inquérito policial em caso de decretação de prisão temporária pela prática de crime hediondo? 
(50 %) 

b) De acordo com o CPP, o delegado de polícia pode solicitar prorrogação de prazo das 
investigações quando o investigado estiver preso? (50 %) 

Comentários 

a) (50 %) Em caso de prisão temporária pela prática de crimes hediondos, o prazo da prisão será 
de 30 dias. Nessa hipótese, entende a doutrina majoritária, que o prazo de conclusão do 
inquérito policial acompanha o prazo da prisão temporária. Assim sendo, em caso de prisão 
temporária pela prática de crimes hediondos o prazo de conclusão da respectiva investigação 
será de 30 dias. Caso o prazo da prisão temporária seja prorrogado, o prazo de conclusão da 
investigação também será. 

b) (50 %) Não. De acordo com o CPP, a prorrogação do prazo das investigações só poderá ser 
concedida se o investigada estiver solto. 

Art. 10, §3º, do CPP:  Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver 
solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores 
diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. 

Questão 3. Com base nos seus conhecimentos a respeito da prisão em flagrante, responda aos 
seguintes questionamentos: 

a. Diferencie flagrante preparado de flagrante esperado. 

b. É cabível alegação de flagrante preparado na instância administrativa? 

Comentários 

a. Flagrante Preparado: é ilegal. Quando a polícia, ou qualquer outra pessoa, prepara o 
momento da prisão-captura de modo a induzir o flagranteado a prática do delito e adota 
providências para que o crime não se consume, afigura-se o que se chama de flagrante 
preparado; 

Flagrante Esperado: é legal. A polícia se dirige ao local do crime e espera até que o suspeito 
pratique o delito por vontade própria e sem qualquer tipo de induzimento para só então, intervir 
com a prisão. 

b. a alegação de flagrante preparado é própria da ação penal, não tendo pertinência com a 
instância administrativa: 
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(...) 1. O Plenário desta Corte, quando do julgamento do MS 23.442, rel. Min. Carlos 
Velloso, DJ 17.02.2002, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria de 
ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa. 

[MS 22.373, rel. min. Ellen Gracie, P, j. 14-6-2006, DJ de 1-9-2006.] 

Sugestão de Resposta: 

A principal diferença entre o flagrante preparado e o flagrante esperado é que o primeiro é 
ilegal e o segundo não. 

No flagrante preparado, a polícia, ou qualquer outra pessoa, prepara o momento da prisão-
captura de modo a induzir o flagranteado a prática do delito e adota providências para que o 
crime não se consume, afigura-se o que se chama de flagrante preparado. De acordo com a 
Súmula 145 do STF, Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna 
impossível a sua consumação. 

De outro lado, o flagrante esperado é legal e ocorre quando a polícia se dirige ao local do crime 
e espera até que o suspeito pratique o delito por vontade própria e sem qualquer tipo de 
induzimento para só então, intervir com a prisão. 

Por fim, cumpre registrar que a alegação de alegação de flagrante preparado é própria de ação 
penal e que não tem pertinência na instância administrativa. 

Direito Administrativo 

Questão 1. Na doutrina administrativista pátria moderna surge a expressão “pedras de toque” no 
que tange ao regime jurídico administrativo. Partindo de tal afirmação, o que são as pedras de 
toque do regime jurídico administrativo.  

A partir da pergunta acima, discorra: 

a) Doutrina - Origem  

b) Princípios correlatos 

c) Entendimento dos Tribunais   

Comentários 

Na doutrina administrativa pátria e moderna a expressão pedras de toque fora doutrinariamente 
trazida pelo administrativista Celso Antonio Bandeira de Mello, como forma de identificar e 
expressar no que toca ao regime jurídico administrativo as pedras basilares do sistema, ou seja, 
os princípios vetores do regime jurídico administrativo. 
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Segundo o eminente doutrinador as pedras de toque do regime jurídico administrativos são os 
princípios da Supremacia do Interesse Público e a indisponibilidade do interesse público. 

A pedra principiológica da supremacia do interesse público é princípio implícito na atual ordem 
jurídica, significando que os interesses da coletividade são mais importantes que os interesses 
individuais, razão pela qual a Administração, como defensora dos interesses públicos, recebe da 
lei poderes especiais não extensivos aos particulares. A outorga dos citados poderes projeta a 
Administração a uma posição de superioridade diante do particular.  

Quanto a indisponibilidade do interesse público, esta pedra principiológica enuncia que os 
agentes públicos não são donos do interesse por eles defendido. Desta forma no exercício da 
função administrativa os agentes públicos estão obrigados a atuar, não segundo sua própria 
vontade, mas de modo determinado pela legislação ( reserva legal). Assim, como decorrência da 
indisponibilidade, não se admite que os agentes renunciem aos poderes legalmente conferidos 
ou que transacionem em juízo. 

Importante citar que para a doutrina de Hely Lopes Meirelles, a pedra de toque de todo Direito 
Administrativo é o princípio da legalidade.  

Vamos à régua de correção: 

Questionamento Fundamento 
Composição da 

Nota da Questão 
a) Doutrina - 
Origem 
 

Celso Antonio Bandeira de Mello 
60% 

b) Princípios 
 

Explanação  
40% 

Medicina Legal 

Questão 1. As lesões podem ser causadas por diferentes agentes físicos que vão agir 
essencialmente pela alteração da inércia. 

As ações mecânicas podem ser simples ou mistas. As simples podem ser de 03 (três) espécies: 
contundentes, cortantes e perfurantes e as mistas resultam da combinação das simples podendo 
ser: corto-contundentes, perfuro-cortantes e perfuro-contundentes. 

Com base no disposto acima descreve a atuação dos instrumentos cortantes, pontuando as 
características das lesões por eles produzidas e, por fim, exemplifique os respectivos 
instrumentos. 

Comentários 
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Instrumentos Cortantes: Lesão Incisa 

Não é aquele que corta, mas sim aquele que SÓ corta. Transfere a energia cinética por 
deslizamento e leve pressão, por meio de um gume, fio ou corte, gerando secção dos tecidos.  

O ferimento tem sangramento em abundância porque os vasos estão abertos. As feridas incisas 
caracterizam-se por terem as bordas regulares, nítidas e lisas; ausência de outros vestígios 
traumáticos em torno da lesão; regularidade do fundo da ferida a qual não apresenta pontes de 
tecido nem regiões mortificadas, predominando a extensão sobre a profundidade, sendo certo 
que a profundidade é maior no terço inicial, superficializando-se a seguir, terminando em uma 
escoriação linear (cauda de escoriação ou de rato). Essa cauda nos diz onde o instrumento saiu 
(onde foi o final do movimento do golpe). 

Ex.: navalha, vidro, bisturi. 

  

  Lesão incisa 

Criminalística 

Questão 1. A identificação policial passou por uma evolução ao longo do tempo, saindo do 
momento no qual os criminosos eram fisicamente marcados, para um momento no qual a 
identificação é feita pelas pontas dos dedos, ou seja, pela impressão digital.   

A identificação datiloscópica é uma das mais importantes técnicas de investigação já que 
garante certeza sobre a relação entre a impressão digital e seu possuidor, pois cada conjunto de 
características é uno, perene e imutável, sendo impossível a negativa por parte do suspeito 
quanto à sua relação com a impressão deixada. 

A partir disso, diferencie verticilo, presilha interna, presilha externa e arco. 

Comentários 

De acordo com o Sistema Dactiloscópico de Vucetich, podem ser impressas as seguintes figuras 
fundamentais: 
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A) Verticilo: Apresenta dois deltas e um núcleo central; a parte central do polegar forma um 
turbilhão que se encontra com as linhas do sistema basal e marginal, formando dois deltas (um 
do lado esquerdo e outro do lado direito). É representado pela letra “V” quando estiver nos 
polegares e pelo numeral 4 nos demais dedos. 

B) Presilha externa: Apresenta um delta à esquerda e o núcleo à direita. As linhas se dividem da 
direita para o centro e retornam para a direita, formando um delta à esquerda do observador. É 
representado pela letra “E” quando estiver nos polegares e pelo numeral 3 nos demais dedos.  

C) Presilha interna: Apresenta um delta à direita e o núcleo à esquerda. As linhas se dividem da 
esquerda para o centro e retornam para a esquerda, resultando a presença de um delta à direita 
do observador. É representado pela letra “I” quando estiver nos polegares e pelo numeral 2 nos 
demais dedos. 

D) Arco: Não apresenta deltas (as linhas nucleares são ausentes). Temos apenas o sistema de 
linhas marginais e basais, não há o sistema central. É representado pela letra “A” quando estiver 
nos polegares e pelo numeral 1 nos demais dedos. 

Obs.: No caso das presilhas externas, se o observador olhar para seu próprio dedo os deltas 
estarão invertidos. 

Criminologia 

Questão 1. Segundo os professores Luiz Flávio Gomes e Antônio Garcia Pablo De Molina, “Cabe 
definir a Criminologia como ciência empírica e interdisciplinar, que se ocupa do estudo do crime, 
da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo, e que trata de 
subministrar uma informação válida, contrastada, sobre a gênese, dinâmica e variáveis principais 
do crime – contemplado este como problema individual e como problema social -, assim como 
sobre os programas de prevenção eficaz do mesmo e técnicas de intervenção positiva no homem 
delinquente e nos diversos modelos ou sistemas de resposta ao delito”. Esta apresentação ao 
conceito de Criminologia apresenta, desde logo, algumas das características fundamentais do seu 
método (empirismo e interdisciplinaridade), antecipando o objeto (análise do delito, do 
delinquente, da vítima e do controle social) e suas funções (explicar e prevenir o crime e intervir na 
pessoa do infrator e avaliar os diferentes modelos de resposta ao crime)”. 

MOLINA, Antônio G.P.; GOMES, Luiz F.; Criminologia; 6. ed. reform., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. p. 32. 

A partir das premissas acima, discorra: 

a) Sobre a possibilidade de aplicação prática da Criminologia;  

b) Sobre a possibilidade de a Criminologia se valer dos resultados produzidos por outras ciências 
como forma de alcançar resultados práticos mais seguros no diagnóstico da criminalidade 
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Comentários 

A questão exige conhecimento de dois aspectos da Criminologia: a interdisciplinaridade e a 
vertente clínica da Criminologia. 

Sobre a interdisciplinaridade, apesar de se tratar de ciência autônoma, a Criminologia reúne e 
leva em consideração os resultados de outros ramos do saber, tais como a sociologia, biologia, 
psicologia, medicina legal, etc. A finalidade é não perder tempo tentando “reinventar a roda”, já 
que outras ciências, por meio de métodos científicos, alcançaram resultados seguros. Logo, 
acaba sendo mais eficiente simplesmente importar tais resultados para a Criminologia. 

Ademais, importante diferenciar interdisciplinaridade de multidisciplinaridade. A 
interdisciplinaridade é mais profunda, reunindo conhecimento de outros ramos do saber que 
convergem entre si, chegando a conclusões harmônicas, uniformes. Por outro lado, a 
multidisciplinaridade é mais esparsa, na medida em que apresenta diversas conclusões de vários 
ramos do saber, cada qual chegando a resultados de modo independente, ou seja, cada qual 
apresentando sua visão de determinado ponto de vista sem a preocupação de considerar as 
demais visões. Ambas são características da Criminologia. 

Além disso, já tivemos a oportunidade de destacar que a Criminologia não se resume à uma 
ciência meramente teorética. Tem sim um aspecto voltado aos conhecimentos teóricos (mas não 
se limita à isso). 

Dessa forma, podemos afirmar que a Criminologia atualmente se subdivide em dois ramos: 

Criminologia Geral: Consiste na comparação, sistematização e classificação dos resultados no 
âmbito das demais ciências criminais acerca dos seus objetos. Em outros palavras, todos os 
resultados e conclusões teóricas da criminologia são classificados como Criminologia Geral. 

Criminologia Clínica (também chamado de Microcriminologia): Trata-se da aplicação concreta dos 
conhecimentos teóricos (Criminologia Geral) para o tratamento dos criminosos, estudando a 
pessoa do criminoso em busca de sua ressocialização.  

Como já afirmamos, a criminologia não se limita a teoria (teorética), possuindo aplicação prática. 
Tal aplicação prática é chamada de Criminologia Clínica (também chamada de 
Microcriminologia). 

Dessa forma, tem-se um ciclo completo. Busca-se investigar as causas da criminalidade e, ao 
final, a Criminologia produz resultados teóricos. Com os respectivos resultados, a Criminologia 
Clínica submete à prática instrumentos de prevenção criminal. Com a observação dos frutos de 
tais aplicações clínicas, novos resultados são produzidos pela Criminologia Geral. 
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Com isso, o ciclo torna-se repetitivo objetivando alcançar um diagnóstico mais seguro das causas 
da criminalidade (Etiologia Criminal ou Criminogênese). 

Direito Civil 

Questão 1. Diferencie posse e detenção.  

Segundo o art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o 
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 

De acordo com o art. 1.198 do CC, considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de 
dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou 
instruções suas. 

Assim sendo, na detenção, o autor exerce poder de fato sobre a coisa, em nome do titular da 
posse. A sua relação de dependência com o titular impede que esse poder de fato seja 
protegido como posse. O detentor pode defender a posse da coisa, inclusive, através da 
autodefesa, em nome e no interesse do possuidor. 

Segundo o Enunciado 301 das Jornadas de Direito Civil, do CJF/STJ, “é possível a conversão da 
detenção em posse, desde que rompida a subordinação, na hipótese de exercício em nome 
próprio dos atos possessórios”. Neste contexto, se o detentor age em contrariamente aos 
interesses do titular da posse, descumprindo suas instruções e rompendo o vínculo de 
dependência, a detenção se converte em posse.     

Na posse, o titular ter o exercício de fato da totalidade ou parte do poder inerente à 
propriedade. Pode, portanto, exercer os poderes de uso, fruição e disposição da coisa. Neste 
sentido, para ser considerado possuidor, basta que o titular tenha o exercício de fato da 
totalidade ou de parte de qualquer desses poderes em relação à coisa.   
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PEÇA PRÁTICA 

Temério, cidadão primário e sem provas de envolvimento com a organização criminosa, saiu do 
seu trabalho às 22 horas de uma terça-feira, e foi para a parada de ônibus, na zona norte de São 
Paulo-SP, esperar o ônibus para casa. Teméria estava sozinha na estação quando presenciou um 
homicídio por emboscada, de um rapaz que não conseguiu identificar. 

Após o homicídio à queima-roupa da vítima, o autor do crime, Joaquim Gorga, foi à direção de 
Temério e falou que “caso comentasse algo com a polícia, teria o mesmo desfecho”.  

Mais tarde, naquela semana, Temério descobriu que Joaquim Gorga era líder de uma organização 
criminosa, e que o rapaz assassinado era na verdade o Matheus, namorado da sua prima. 

Impelido pela comoção de seus familiares, 4 dias após o crime, Temério decidiu relatar o que 
presenciou à polícia.  

No dia seguinte, Temério apareceu morto em sua cama, com um símbolo, característico da 
Organização Criminosa comandada por Joaquim, cortado, à faca, na testa. 

A esposa de Joaquim disse não ter presenciado o homicídio, mas trouxe filmagens da câmera de 
segurança que comprovaram que uma pessoa de grande similaridade com Joaquim Borba (cor de 
pele e altura) foi o autor do crime. 

 

Em face da situação hipotética acima apresentada, redija, na condição de delegado responsável 
pela investigação do caso concreto, a peça profissional a ele adequada, direcionando-a à 
autoridade competente. 

 

MODELO DE PEÇA 

(1). Endereçamento 

Seguindo o ordenamento do art. 70 do CPP, o pedido deve ser endereçado ao Juiz da comarca 
de São Paulo: 

Art. 70.  A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a 
infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de 
execução. 
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EXCELENTÍSSIMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA xx ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO 
PAULO-SP. 

 

(2). Preâmbulo 

Modelo padrão da peça 

A Polícia Civil do estado de São Paulo, por meio do Delegado de Polícia que esta subscreve, no 
uso de suas atribuições, que lhe são conferidas, dentre outros dispositivos, pelo art. 144, § 4º, da 
Constituição Federal de 1988; arts. 13, IV, 282, § 2º e 311, todos do CPP; bem como no art. 2º, § 
1º, da Lei nº 12.830/2013, vem, com o devido respeito, à presença de Vossa Excelência, 
REPRESENTAR pela prisão preventiva de JOAQUIM GORGA, 

Pelos fatos e direitos que expõe a seguir. 

 

1. Dos Fatos 

Aqui espera-se que o candidato consiga concatenar as informações oferecidas pelo enunciado 
da peça. Busca-se observar o poder de concisão e coesão do candidato, bem como a avaliação 
dos fatos juridicamente relevantes e os irrelevantes (que não serão colocados nesse tópico). 
Idealmente deve ser respondido: o que; quando; onde; porquê; e quem. 

Segundo pelos elementos de informações colhidos na fase investigativa, Temério, cidadão 
primário, relatou em sede policial que o líder da organização criminosa, Joaquim Borba, teria 
matado à queima-roupa a vítima Mateus na cidade de São Paulo. Não houve mais testemunhas 
no local. 

Temério ainda relatou que Joaquim o teria ameaçado, determinando que Temério não relatasse 
o caso para a polícia. Temério prezou pela justiça e compareceu à delegacia 4 dias após o crime 
para narrar o que presenciou. No dia seguinte ao testemunho, Temério foi encontrado morto em 
casa, com um desenho específico da organização criminosa entalhado em sua testa.  

A esposa de Temério, Lana, entregou filmagens que mostram uma figura bem similar à Joaquim 
Borba como executor do crime, sufocando Temério com um travesseiro, enquanto este ainda 
estava dormindo. 

Lana relata estar com medo de ser morta por entregar as filmagens, não se sentindo segura nem 
mesmo na própria casa. 
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2. Do Direito 

Para uma fundamentação completa, é necessário abordar os seguintes tópicos: 

 Prática Delituosa (detalhar o crime e seus contornos) 
 Cabimento da medida 
 Requisitos Cautelares (fumus comissi delicti e periculum in mora) 
 Insuficiência das demais medidas cautelares 

 

O art. 311 do CPP determina que em qualquer fase da investigação policial ou do processo 
penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do 
querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.   

Os requisitos para a decretação da prisão preventiva estão presente no caso em comento.  

Conforme o art. 313, I, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da Prisão 
preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 
anos.  

Na situação em tela, temos a figura de um duplo homicídio doloso qualificado, visto que a 
conduta de Joaquim se enquadra no fato típico previsto no art. 121, §2º, IV, do CP, tanto no 
caso do Matheus, quanto do Temério.  

A pena de reclusão para os homicídios qualificados são de 12 a 30 anos.  

Fumus Comissi Delicti 

A materialidade delitiva dos crimes cometidos por Joaquim Gorba está comprovada mediante os 
cadáveres de Matheus e Temério. 

E, cumulativamente, os indícios de autoria estão presentes com fundamento nos depoimentos 
prestados pelo Temério, em relação à vítima Matheus, e pelo depoimento e filmagem ofertados 
por Lana, em relação à vítima Temério. 

Há ainda a figura da típica da organização criminosa comandada por Joaquim na testa de 
Temério, gesticulando mais um indício de autoria.  

Periculum in Mora 
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A prisão de Joaqui Gorba não deve esperar o trânsito em julgado, visto o grande aparato que 
este possui para conseguir cometer crimes hediondos, como se não houvesse medo das 
represálias estatais.  

Ademais, a esposa de Timério, Lana, corre atual e iminente perigo de vida enquanto Joaquim 
estiver solto.  

Assim, a prisão preventiva de Joaquim visa garantir a instrução probatória (art. 312, CPP) e 
garantir a segurança de Lana.  

Ineficácia das Medidas Diversas da Prisão 

As medidas cautelas diversas da prisão, nos termos do Art. 319, do Código Processo Penal, 
revelam-se insuficientes e inadequadas, para impedir que Joaquim Gorba continue a ameaçar 
vítima e testemunhas, visto que ele é um líder de uma grande associação criminosa, possuindo 
habitualidade com o crime.  

Assim, a presente representação pela decretação de prisão preventiva é medida necessária e 
adequada, cumprindo as exigências dos incisos I e II, do art. 282, do Código de Processo Penal. 

 

3. Do Pedido 

Recapitulação de todas as medidas de direito expostas no tópico anterior, de maneira sucinta. 
Pedir a manifestação do MP. Caso seja aplicável, requerer a medida sem a oitiva da parte 
contrária. 

Ante do exposto, com base nos fundamentos de fato e de direito já expostos, representa, essa 
autoridade policial, pela decretação da prisão preventiva de Joaquim Gorga, sem a oitiva da 
parte contrária, conforme o art. 282, §3º do CPP, pela própria natureza da medida, após a 
competente manifestação do membro do Ministério Público.  

 

(4). Fechamento 

Modelo padrão. 

Nestes Termos.  

Pede Deferimento.  
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Local, data. 

Delegado de Polícia  

Matrícula 
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