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DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL 
01) Gustavo, genitor de Felipe, devia pensão alimentícia por obrigação 

devidamente constituída em título executivo judicial. Por ter deixado 
de adimplir o valor determinado, foi ajuizado cumprimento de sentença 
pelo rito da prisão civil. Thiago foi intimado para pagamento, mas não 
o fez. O prazo se escoou em julho de 2020, no transcorrer da pandemia 
de Covid-19. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.  

(A) Poderá ser requerida e decretada a prisão civil do genitor, em regime 

fechado, pois o direito alimentar da criança é superior, não sendo relevante 

o momento pandêmico. 

(B) Dado o momento pandêmico, o título executivo não pode ser exigido, 

havendo, inclusive, a suspensão da obrigação alimentar do genitor perante 

o filho. 

(C) O procedimento poderá ter seguimento. Contudo, durante a pandemia de 

Covid-19, inviável a decretação da prisão civil do devedor, mesmo na 

modalidade de prisão domiciliar. 

(D) Por ausência de lei em sentido estrito ou regulamentação exarada pelo 

Conselho Nacional de Justiça, caberá ao Magistrado decidir entre a prisão 

em regime fechado, a prisão em regime domiciliar ou a suspensão do feito. 

(E) Durante a pandemia de Covid-19, deve-se assegurar prisão domiciliar aos 

presos em decorrência de dívidas alimentícias. 

GABARITO: LETRA E 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

A pandemia decorrente da Covid-19 levou os governos a adotarem uma 

série de medidas de isolamento social para tentar conter a transmissão da 

doença. E uma das preocupações foi a transmissão da doença entre as 

pessoas presas. 



 
 

 
 

Assim, de início, o STJ consolidou posição no seguinte sentido: “O 

contexto atual de gravíssima pandemia devido ao chamado coronavírus 

desaconselha a manutenção do devedor em ambiente fechado, insalubre e 

potencialmente perigoso. Assim, diante do iminente risco de contágio pelo 

Covid-19, bem como em razão dos esforços expendidos pelas autoridades 

públicas em reduzir o avanço da pandemia, é recomendável o cumprimento da 

prisão civil por dívida alimentar em prisão domiciliar” (4ª Turma, HC 

561.257/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/05/2020). 

Na mesma toada, sobreveio a Lei nº 14.010/2020 (Dispõe sobre o 

Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito 

Privado no período da pandemia do coronavírus), que dispôs, em seu art. 15, 

que, “até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista 

no art. 528, § 3º e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código 

de Processo Civil), deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade 

domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações”. 

Incorreta, portanto, a alternativa. 

 

B) INCORRETA 

Não há nenhum embasamento legal ou jurisprudencial para a 

suspensão da obrigação alimentar, e tal ato, se considerado, pode ser tido por 

inconstitucional, inclusive. 

 

C) INCORRETA 

De fato, este foi o entendimento inicial da 3ª Turma do STJ: “Em virtude 

da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19), admite-se, 

excepcionalmente, a suspensão da prisão dos devedores por dívida alimentícia 

em regime fechado. Assegurar aos presos por dívidas alimentares o direito à 

prisão domiciliar é medida que não cumpre o mandamento legal e que fere, por 

vias transversas, a própria dignidade do alimentando. Por esse motivo, não é 

plausível substituir o encarceramento pelo confinamento social, o que, aliás, já 

é a realidade da maioria da população, isolada em prol do bem-estar de toda a 



 
 

 
 

coletividade. A excepcionalidade da situação emergencial de saúde pública 

permite o diferimento (adiamento) provisório da execução da obrigação cível 

enquanto durar a pandemia. A prisão civil suspensa terá seu cumprimento no 

momento processual oportuno, já que a dívida alimentar remanesce íntegra. 

Essa medida resguarda a dignidade do alimentando que, em regra, é 

vulnerável” (3ª Turma. HC 574.495-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

julgado em 26/05/2020).  

Entretanto, após a edição da lei já referida, houve a mudança de 

entendimento para adequação ao enunciado legal (HC 578.282/SP). 

 

D) INCORRETA 

Como já exposto, não apenas houve a edição da Lei nº 14.010/2020, 

que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações 

jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus, como 

também o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020, 

recomendando aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas 

à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos 

sistemas de justiça penal e socioeducativo. 

 

E) CORRETA 

Além do texto legal já trazido, este foi o entendimento jurisprudencial 

que prevaleceu: “É ilegal/teratológica a prisão civil do devedor de alimentos, 

sob o regime fechado, no período de pandemia, anterior ou posterior à Lei nº 

14.010/2020. Desse modo, seja antes ou depois da Lei nº 14.010/2020, o 

devedor de alimentos não poderia permanecer preso no regime fechado 

durante a pandemia da Covid-19” (STJ, 3ª Turma, HC 569.014-RN, Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze, julgado em 06/10/2020). 

 

02) Nos termos da Lei nº 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico 
Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no 



 
 

 
 

período da pandemia do coronavírus, considerando o prazo exarado 
no texto legal, assinale a alternativa incorreta: 

(A) Não devem ser concedidas liminares para desocupação de imóvel urbano 

nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII 

e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. 

(B) Suspenderam-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou 

mobiliária, nas diversas espécies de usucapião. 

(C)  Diante da impossibilidade de realização de Assembleia Condominial, a 

prestação de contas pelo síndico restou suspensa. 

(D)  O prazo para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020 teve 

seu termo inicial dilatado. 

(E)  Não foram considerados fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos dos 

arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação 

cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. 

GABARITO: LETRA C 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

Reprodução do art. 9º da Lei nº 14.010/2020. 

 

B) CORRETA 

Reprodução do art. 10 da Lei nº 14.010/2020. 

 

C) INCORRETA 

Veja os artigos 12 e 13 da Lei nº 14.010/2020:  

Art. 12. A assembleia condominial, inclusive para os fins 
dos arts. 1.349 e 1.350 do Código Civil, e a respectiva 
votação poderão ocorrer, em caráter emergencial, até 30 



 
 

 
 

de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a 
manifestação de vontade de cada condômino será 
equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua 
assinatura presencial. 
 
Art. 13. É obrigatória, sob pena de destituição do síndico, 
a prestação de contas regular de seus atos de 
administração. 

 

D) CORRETA 

Reprodução do art. 16 da Lei nº 14.010/2020. 

 

E) CORRETA 

Reprodução do art. 7º da Lei nº 14.010/2020. 

 

03)  Após namorarem um tempo, Thiago e Lara decidiram morar juntos e 
passaram a viver em união estável. Em 2018, após cinco anos de 
relacionamento, decidiram adquirir uma cadela, para a qual deram o 
nome de Nina. Em 2021, o casal percebeu que o amor entre eles havia 
acabado. Decidiram, então, colocar fim à relação. Thiago foi morar em 
um outro apartamento, e Lara continuou no antigo lar do, agora, ex-
casal. Nina ficou morando com Lara. Os bens foram juridicamente 
divididos, mas o casal não tratou da guarda de Nina. Depois de um 
mês separado, Thiago, sentindo saudades incomensuráveis de Nina, 
pediu para visitar a cadela toda semana. Lara rejeitou a proposta, 
alegando que isso não seria emocionalmente saudável. Thiago não se 
conformou e ajuizou ação contra Lara, pedindo a regulamentação de 
visitas ao animal de estimação. A partir da situação exposta, assinale a 
alternativa correta. 

(A)  Por Nina ser um semovente, não há qualquer respaldo no pedido. 

(B)  Thiago, por conta de disposição legal recentemente promulgada e vigente, 

tem direito não apenas às visitas, mas também a exigir a guarda 

compartilhada. 



 
 

 
 

(C)  Imagine que Lara apresentou comprovante de que ela foi a compradora da 

cadela, conforme registro do canil onde nasceu Nina. Desse modo, já que a 

cachorra é de propriedade de Lara, Thiago não poderá exercer o direito de 

visitas. 

(D) Thiago terá seu pleito acolhido e poderá visitar a cadela Nina, pois, na 

dissolução de entidade familiar, é possível o reconhecimento do direito de 

visita a animal de estimação adquirido na constância da união, desde que 

demonstrada a relação de afeto com o animal.  

(E) Thiago terá seu pleito acolhido e poderá visitar a cadela Nina, pois, no 

ordenamento jurídico brasileiro, pode-se dizer que o animal tem status 

jurídico de pessoa, havendo analogia à guarda e à visitação determinadas a 

eventual prole. 

GABARITO: LETRA D 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

De fato, a Lei não atribuiu aos animais a qualidade de pessoas, portanto 

eles não são dotados de personalidade jurídica e não podem ser considerados, 

segundo a ótica do Código Civil, como sujeitos de direitos. Contudo, cresce a 

cada dia a ideia de que os animais de companhia (“animais de estimação”) não 

devem ser considerados como simples coisas (inanimadas). Ao contrário, eles 

merecem tratamento peculiar diante da atual conjectura do conceito de família 

e de sua função social. 

 

B) INCORRETA 

Apesar de existir mais de um projeto de lei a respeito do tema, como o 

PSL 542/2018, nenhum deles restou transmutado em lei. 

 

C) INCORRETA 



 
 

 
 

Essa foi a defesa utilizada no leading case julgado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Todavia, conforme mencionado na assertiva (A), estudos 

vêm demonstrando uma série de ocorrências que indicam que os animais de 

companhia ganharam o status de verdadeiros membros da família. A ordem 

jurídica não pode desprezar o relevo, a importância da relação do homem com 

seu animal de estimação, sobretudo nos tempos atuais. Assim, o Direito deve 

ter como norte o fato, cultural e da pós-modernidade, de que há uma disputa 

dentro da entidade familiar em que prepondera o afeto de ambos os cônjuges 

pelo animal. 

 

D) CORRETA 

Este foi o entendimento exarado pela 4ª Turma do STJ, no REsp nº 

1.713.167-SP, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

19/06/2018: “Na dissolução da entidade familiar em que haja algum conflito em 

relação ao animal de estimação, independentemente da qualificação jurídica a 

ser adotada, a resolução deverá buscar atender, sempre a depender do caso 

em concreto, aos fins sociais, atentando para a própria evolução da sociedade, 

com a proteção do ser humano e do seu vínculo afetivo com o animal”. 

 

E) INCORRETA 

Ainda que o tema esteja evoluindo e que haja corrente que defenda a 

tese de que animais possuem o status jurídico de pessoa, não se pode dizer 

que o ordenamento adota tal tese. 

Note que existem duas teses a respeito: 

(i) animais não são pessoas, mas sujeitos de direito; 

(ii) animais são semoventes (objeto de direito). 

 

04)  João e José dividiam cela com outros 20 detentos, sendo que, pelas 
normativas legais, apenas 4 deveriam ocupar esse mesmo espaço 
salutarmente. Tal realidade gerava situações insalubres de higiene, 



 
 

 
 

bem como impedia que todos os presos dormissem ao mesmo tempo, 
por falta de espaço físico. A situação relatada perdurou por meses, 
tendo João mencionado expressamente às autoridades que “a 
situação estava insuportável”. Diante da situação disposta, assinale a 
alternativa incorreta. 

(A) Imagine que, por conta da falta de espaço, inicia-se uma briga, na qual 

João é morto pelos demais detentos. Nesse caso, a morte do detento gera 

responsabilidade civil objetiva para o Estado em decorrência da sua 

omissão específica em cumprir o dever especial de proteção que lhe é 

imposto. 

(B) O Estado poderá ser dispensado de indenizar civilmente por morte de 

detento se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de 

evitar a ocorrência do dano. 

(C) Imagina que José, não mais suportando as condições do cárcere, comete 

suicídio com um objeto perfurocortante que ingressou irregularmente no 

presídio. Aqui, o Estado responderá civilmente pela morte de José. 

(D) Se, cumprida a pena, João ingressar com ação de indenização por danos 

morais contra o Estado, a ação deverá ser julgada procedente.  

(E) No caso de ação de indenização por danos morais, o Estado poderá 

defender-se com a aplicação da teoria da reserva do possível. 

GABARITO: LETRA E 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

Esse é justamente o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 841526/RS, com repercussão geral, julgado em 30/3/2016 (Info 

819). 

 

B) CORRETA 



 
 

 
 

A morte de detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado 

em decorrência da sua omissão específica em cumprir o dever especial de 

proteção que lhe é imposto pelo art. 5º, XLIX, da CF/88. 

Vale ressaltar, no entanto, que a responsabilidade civil, nesse caso, 

apesar de ser objetiva, é regrada pela teoria do risco administrativo. Desse 

modo, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ficar demonstrado que 

ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano. Nas exatas 

palavras do Min. Luiz Fux: 

Sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do 
preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de 
causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento 
em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco 
integral, não acolhida pelo texto constitucional. 
 

Em regra, então, o Estado é objetivamente responsável pela morte de 

detento. Isso porque houve inobservância de seu dever específico de proteção 

previsto no art. 5º, XLIX, da CF/88. Excepcionalmente, o Estado poderá ser 

dispensado de indenizar se ele conseguir provar que a morte do detento não 

podia ser evitada. Neste caso, rompe-se o nexo de causalidade entre o 

resultado morte e a omissão estatal. 

 

C) CORRETA 

O Estado pode ser responsabilizado pela morte do detento mesmo que 

ele se suicide. Existem precedentes do STF e do STJ nesse sentido. 

No entanto, aqui, há como o Estado provar alguma causa excludente de 

responsabilidade. Assim, nem sempre que houver um suicídio haverá 

responsabilidade civil do Poder Público. 

Vale ressaltar que é a Administração Pública quem tem o ônus de provar 

a causa excludente de responsabilidade. 

 

D) CORRETA 

Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, 

manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no 



 
 

 
 

ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, 

da Constituição, ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente 

causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições 

legais de encarceramento. Esse foi o entendimento do STF no RE 580252/MS, 

com repercussão geral, julgado em 16/2/2017 (Info 854). 

Assim, negar aos detentos o direito à indenização pela violação de sua 

integridade física e moral não é compatível com o sentido e o alcance do 

princípio da jurisdição. Não pode a decisão judicial desfavorecer 

sistematicamente um determinado grupo de sujeitos, sob pena de comprometer 

a sua própria legitimidade. Recusar aos detentos os mecanismos de reparação 

judicial dos danos sofridos faz com que eles fiquem desamparados de qualquer 

proteção estatal, em condição de vulnerabilidade juridicamente desastrosa. 

Essa seria uma dupla negativa: do direito e da jurisdição. 

 

E) INCORRETA 

Não há como acolher o argumento que invoca o "princípio da reserva do 

possível". Segundo esse princípio ou teoria, os recursos públicos são limitados 

e as necessidades ilimitadas, de forma que não há condições financeiras de o 

Estado atender a todas as demandas sociais. Ocorre que só faz sentido 

considerar esse princípio em ações judiciais, de forma excepcional, nas quais 

se pede a implementação de direitos fundamentais a prestações, 

especialmente direitos de natureza social, desde que já cumprido o mínimo 

existencial. 

Aqui, contudo, a situação é diferente. Neste caso, a matéria jurídica se 

situa no âmbito da responsabilidade civil do Estado de responder pelos danos 

causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos previstos no art. 

37, § 6º, da CF/88. Trata-se de dispositivo autoaplicável (de eficácia plena), 

que não depende de lei ou de qualquer outra providência administrativa. 

Ocorrendo o dano e estabelecido o seu nexo causal com a atuação da 

Administração ou dos seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. 

Assim, a criação de subterfúgios teóricos, tais como a separação dos 

Poderes, a reserva do possível e a natureza coletiva dos danos sofridos, para 



 
 

 
 

afastar a responsabilidade estatal pelas calamitosas condições da carceragem 

afronta não apenas o sentido do art. 37, §6º, da CF, como também gera o 

esvaziamento dos dispositivos constitucionais, convencionais e legais que 

impõem ao Estado o dever do Estado de garantir a integridade física e psíquica 

dos detentos. 

 

05)  Sobre a repercussão da violência doméstica no âmbito civil, assinale 
a alternativa incorreta.  

(A) A violência doméstica pode causar danos aos direitos de personalidade da 

mulher, causando-lhe dores emocionais indeléveis, capazes, inclusive, de 

lhes conduzir a quadros clínicos gravíssimos. 

(B) Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o 

Juiz poderá determinar, após intimação pessoal do réu, a proibição 

temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e 

locação de propriedade em comum; a suspensão das procurações 

conferidas pela ofendida ao agressor; e a prestação caução provisória, 

mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais. 

(C) A violência doméstica sistemática contra a mulher pode causar dano 

existencial, pacífico de reparação específica, em decorrência dos danos 

causados aos direitos de personalidade da vítima. 

(D) A indenização por dano decorrente de violência doméstica serviria de 

compensação psicológica à ofendida, além de possuir caráter preventivo e 

educativo. 

(E) Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, determinar o encaminhamento da ofendida 

ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o 

ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de 

casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. 

GABARITO: LETRA B  

 

COMENTÁRIOS 



 
 

 
 

 

A) CORRETA 

Há eventos na vida de uma pessoa que são capazes de influenciar suas 

emoções mais profundas, como o desejo de viver, realizar-se 

profissionalmente, constituir família, manter relações sociais, ainda que aquelas 

de natureza superficial. O dano, nesse caso, não se deve a uma situação 

específica, que afeta moralmente o indivíduo naquele momento, mas sim a 

atos que se prolongam durante a sua existência e o afetam em sua essência. 

Tal dano é apto a mudar o rumo vivencial do ser humano. 

Assim, a violência contra a mulher é problema de saúde pública que 

acomete a população feminina sem distinguir “classe, raça, etnia, orientação 

sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião”, conforme destaca o 

artigo 2º da Lei nº 11.340/06.   

E, com base na proteção integral da honra, da imagem, da privacidade e 

da intimidade, como decorrência do princípio matriz e motriz da dignidade da 

pessoa humana, a Constituição Federal prevê a reparação integral de qualquer 

dano a esses bens jurídicos específicos ou ao ataque à dignidade de qualquer 

forma, como se extrai da leitura dos artigos 1º, III, e 5º, V e X, da CF. 

 

B) INCORRETA 

A assertiva vai de encontro ao art. 24 da Lei nº 11.340/2006, que afirma 

que essas medidas podem ser adotadas de imediato e liminarmente: 

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da 
sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular 
da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as 
seguintes medidas, entre outras: 
I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo 
agressor à ofendida; 
II - proibição temporária para a celebração de atos e 
contratos de compra, venda e locação de propriedade em 
comum, salvo expressa autorização judicial; 
III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida 
ao agressor; 
IV - prestação de caução provisória, mediante depósito 
judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da 



 
 

 
 

prática de violência doméstica e familiar contra a 
ofendida. 

 

C) CORRETA 

O dano existencial não se confunde com o dano moral. Embora ambos 

possam ser conceituados como espécie de dano imaterial, enquanto o dano 

moral gera o dever de indenizar em razão do dissabor ou aflição gerados na 

vítima, o dano existencial vai além, pois causa na vítima uma incapacidade, 

total ou parcial, de dar continuidade normal a sua vida. Marli Aparecida 

Saragioto Pialarissi disserta: 

“O sequestro da personalidade como núcleo do dano 
existencial é conceituado como dano imaterial e acarreta 
à vítima, de modo parcial ou total, a impossibilidade de 
executar, dar prosseguimento ou reconstruir seu projeto 
de vida, seja na área familiar, afetivo-sexual, intelectual, 
dentre outras. (...) O sequestro da personalidade retira da 
pessoa a dignidade humana, anula sua autoestima e o 
seu horizonte de sentido. A vítima não deixa de ter 
consciência sobre si própria, mas passa a viver 
mecanicamente, contribuindo para lotar hospitais e 
consultórios médicos, onde é diagnosticada com 
frequência como portadora de uma das síndromes da 
modernidade, dentre elas, síndrome do pânico, síndrome 
da personalidade limítrofe, distúrbio de bipolaridade ou 
esquizoide, depressão, stress, ansiedade, exatamente por 
fazer jus ao termo esquizofrênico, embora sempre exista 
um algoz por traz desse dano existencial, alguém que 
primeiro sequestrou a personalidade da pessoa, retirando 
dela toda a vontade de realizar seu projeto de vida” 
(O sequestro da personalidade como núcleo do dano 
existencial no revenge porn. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=dfddbc8b4
08814a2>).  

 

D) CORRETA 

A função preventiva carrega consigo a ideia de desestímulo à prática de 

novas agressões contra a mulher, em especial naqueles casos em que as 

medidas protetivas não foram suficientes para barrar os comportamentos 

sufocantes e persecutórios do agressor. A função educativa, por outro lado, 

decorre do reconhecimento judicial da reprovabilidade das condutas de 

agressores. Em tese, visa a evitar a reprodução de determinada situação, tanto 



 
 

 
 

pelo condenado quanto por outros que venham a tomar conhecimento das 

consequências de tal comportamento. 

Assim, o processo cível de indenização por dano existencial seria uma 

forma de forçar a reflexão do homem sobre as consequências de seus atos, 

inclusive com a resposta estatal de que os atos de violência doméstica são 

ilegais e de que sua reiteração em desfavor de alguém gera consequências. 

 

E) CORRETA 

Exato texto legal trazido na Lei Maria da Penha – art. 18, inciso II – após 

alteração legislativa ocorrida através da Lei nº 13.894/2019. 

 

06)  Sobre onerosidade excessiva e dever de renegociação, assinale a 
alternativa correta.  

(A) A onerosidade excessiva é uma manifestação do princípio do equilíbrio 

econômico dos contratos, que também se associa ao instituto da lesão. 

(B) Onerosidade excessiva é sinônimo da teoria da imprevisão, adotada no 

Código Civil em vigor. 

(C) O ideal de equilíbrio econômico não desafia a força obrigatória dos 

contratos. 

(D) O Código Civil consagra explicitamente o chamado “dever de renegociar”.  

(E) A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal não é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada. 

GABARITO: LETRA A 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 



 
 

 
 

O princípio do equilíbrio econômico dos contratos tem como arcabouço 

constitucional a isonomia material, isto é, se há um desequilíbrio manifesto 

entre prestações recíprocas, o princípio do equilíbrio econômico impõe um 

tratamento diferenciado entre os contratantes. 

Esse princípio tem duas principais manifestações no Código: a lesão 

(art. 157, CC) e a onerosidade excessiva. Na lesão, o desequilíbrio econômico 

é congênito à celebração do contrato (art. 157, §1º) – o contrato já nasce 

desequilibrado; na onerosidade excessiva, o desequilíbrio econômico é 

superveniente. 

Em virtude disso, o art. 478 começa com os contratos de execução 

continuada ou diferida, pois são os contratos que se prolongam no tempo. Não 

há margem para onerosidade excessiva em contratos de execução imediata, 

porque, nesses casos, o contrato se forma e se extingue imediatamente com o 

adimplemento imediato da prestação. 

 

B) INCORRETA 

Não. Na verdade, a onerosidade excessiva é um instituto que comporta 

duas principais teorias:  

(i) A teoria da imprevisão foi adotada no art. 478 CC para relações 

presumidamente paritárias, em busca de um mínimo de 

segurança jurídica. Para que haja onerosidade excessiva sob a 

égide do CC, é necessário que o desequilíbrio econômico resulte 

de acontecimento extraordinário e imprevisível.  

(ii) Já o CDC adota a teoria da quebra da base objetiva, em uma 

postura mais protetiva. Aqui, o consumidor não tem o ônus de 

demonstrar a extraordinariedade e imprevisibilidade. A adoção da 

teoria da quebra da base objetiva, ao facilitar a invocação do 

instituto pelo consumidor, vem em harmonia com valores 

constitucionalmente tutelados, sendo certo que a própria 

Constituição impõe a proteção ao consumidor nos arts. 5º e 170. 

Veja que, neste caso, em nenhum momento, o legislador 



 
 

 
 

consumerista exige que o acontecimento seja extraordinário e 

imprevisível. 

 

C) INCORRETA 

Há forte colisão entre as noções de equilíbrio econômico e força 

obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Isso porque a revisão do 

negócio jurídico representa uma afronta muito mais drástica ao princípio do 

pacta sunt servanda do que a invalidação e a desconstituição do contrato, pois, 

com a invalidação, o Estado-juiz simplesmente apaga aquilo que fora pactuado, 

enquanto na revisão judicial apenas modifica aquilo que havia sido pactuado. E 

a onerosidade excessiva, como manifestação do princípio do equilíbrio 

econômico, autoriza a modificação dos contratos. 

No sentido de que pode o devedor prejudicado pedir e exigir a revisão 

judicial, que pode ser concedida pelo juiz independentemente da anuência do 

outro contratante, o enunciado n. 176, CJF: 

Em atenção ao princípio da conservação dos negócios 
jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá 
conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos 
contratos e não à resolução contratual. 

 

D) INCORRETA 

Para Shreiber, na verdade, o “dever de renegociar” exsurge da 

interpretação e da aplicação do artigo 422 do Código Civil, o qual, como 

sabido, impõe, juridicamente falando, que a boa-fé objetiva seja observada em 

todas as etapas do contrato – aqui, muito particularmente, na fase pós-

contratual. Assim, não se trata de norma explícita no Código Civil. 

Sob tal perspectiva, a recusa da renegociação, diante do desequilíbrio 

contratual que eventualmente venha a favorecer economicamente uma das 

partes, poderia render ensejo a um possível pleito indenizatório em favor do 

prejudicado, já que não renegociar, quando as circunstâncias concretas assim 

o determinarem, representa uma espécie de ato ilícito.  



 
 

 
 

Assim, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, é adequada 

a indenização em desfavor daquele que não observa o dever de renegociar e 

recolhe abusivo proveito econômico diante da pandemia ou mesmo sufoca a 

contraparte sem restaurar o propósito contratual inaugural. 

 

E) INCORRETA 

O texto legal da súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça dispõe 

exatamente o oposto. 

 

07)  Sobre a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e a jurisprudência 
dos Tribunais Superiores, assinale a alternativa correta.  

(A) O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) pode ser aplicado para 

situações que ocorreram antes de sua entrada em vigor. 

(B) É obrigatória, por parte dos provedores de conexão e de aplicação, a 

guarda e a apresentação dos dados relacionados à porta lógica de origem 

associadas aos endereços IPs. 

(C) A “exposição pornográfica não consentida”, da qual a “pornografia de 

vingança” (revenge porn) é uma espécie, constitui uma grave lesão aos 

direitos de personalidade da pessoa exposta indevidamente, além de 

configurar uma grave forma de violência de gênero que deve ser combatida 

de forma contundente pelos meios jurídicos disponíveis. Todavia, o fato de 

o rosto da vítima não estar evidenciado de maneira flagrante afasta os 

danos morais. 

(D) É juridicamente impossível obrigar os provedores de aplicação ao 

fornecimento de IPs e de dados cadastrais de usuários que acessaram 

perfil de rede social em um determinado período de tempo.  

(E) O provedor tem o dever de propiciar meios para que se possa identificar 

cada um dos usuários, coibindo o anonimato e atribuindo a cada 

manifestação uma autoria certa e determinada. Mas para cumprir essa 

obrigação, não é suficiente que o provedor guarde e forneça apenas o 

número IP correspondente à publicação ofensiva indicada pela parte. 



 
 

 
 

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

Chegam aos Tribunais Superiores, sobretudo ao Superior Tribunal de 

Justiça, diversos casos ocorridos antes da promulgação do chamado Marco 

Civil da Internet. E, por não existir regulação na lei, bem como por não ser esta 

a regra geral do ordenamento pátrio, a orientação é pela não aplicação a casos 

ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor. Desse modo, os casos 

anteriores são julgados sem considerar esse texto legal. Como exemplo: 

“A sociedade empresária gestora de portal de notícias que 
disponibilize campo destinado a comentários de 
internautas terá responsabilidade solidária por 
comentários postados nesse campo que, mesmo 
relacionados à matéria jornalística veiculada, sejam 
ofensivos a terceiro e que tenham ocorrido antes da 
entrada em vigor do Marco Civil da Internet (Lei 
12.965/2014)” 
(STJ, 3ª Turma, REsp 1.352.053-AL, Rel. Min. Paulo de 
Tarso Sanseverino, julgado em 24/3/2015). 

 

B) CORRETA 

Dispõe o art. 10 da Lei nº12.965/2014: 

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de 
conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata 
esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de 
comunicações privadas, devem atender à preservação da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das 
partes direta ou indiretamente envolvidas. 
§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será 
obrigado a disponibilizar os registros mencionados no 
caput, de forma autônoma ou associados a dados 
pessoais ou a outras informações que possam contribuir 
para a identificação do usuário ou do terminal, mediante 
ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste 
Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º. 
 

 E houve julgado recente sobre o tema: 



 
 

 
 

“É obrigatória, por parte dos provedores de conexão e de 
aplicação, a guarda e apresentação dos dados 
relacionados à porta lógica de origem associadas aos 
endereços IPs. Com a porta lógica de origem é possível 
identificar o usuário, mesmo que ele esteja 
compartilhando um mesmo número de IP na internet com 
outras pessoas. Trata-se, portanto, de dado essencial 
para o correto funcionamento da rede e de seus agentes 
operando sobre ela. Em razão disso, sua guarda é 
fundamental para a preservação de possíveis interesses 
legítimos a serem protegidos em lides judiciais ou em 
investigações criminais”  
(STJ. 3ª Turma. REsp 1777769-SP, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, julgado em 05/11/2019). 

 

C) INCORRETA 

Esta situação se deu num caso analisado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, que tomou a decisão justamente oposta: 

“Na exposição pornográfica não consentida, o fato de o 
rosto da vítima não estar evidenciado de maneira 
flagrante é irrelevante para a configuração dos danos 
morais” 
(3ª Turma. REsp 1.735.712-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
julgado em 19/05/2020). 
 

O caso também não foi analisado segundo a ótica do Marco Civil 

da Internet (Lei nº 12.965/2014). Contudo, poderia, se fosse o caso, ter-se 

utilizado seu art. 21, que dispõe: 

Art. 21. O provedor de aplicações de internet que 
disponibilize conteúdo gerado por terceiros será 
responsabilizado subsidiariamente pela violação da 
intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de 
seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros 
materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de 
caráter privado quando, após o recebimento de 
notificação pelo participante ou seu representante legal, 
deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos 
limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse 
conteúdo. 

 

D) INCORRETA 



 
 

 
 

A assertiva retrata o oposto do decidido no REsp 1.738.651-MS, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/08/2020. Ademais, o art. 15 do Marco Civil 

da Internet prevê: 

Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído 
na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade 
de forma organizada, profissionalmente e com fins 
econômicos deverá manter os respectivos registros de 
acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente 
controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, 
nos termos do regulamento. 

 

E) INCORRETA 

Veja o que o STJ decidiu: 

“O provedor tem o dever de propiciar meios para que se 
possa identificar cada um dos usuários, coibindo o 
anonimato e atribuindo a cada manifestação uma autoria 
certa e determinada. Para cumprir essa obrigação, é 
suficiente que o provedor guarde e forneça o número IP 
correspondente à publicação ofensiva indicada pela parte. 
Ainda que não exija os dados pessoais dos seus usuários, 
o provedor de conteúdo, que registra o número de 
protocolo na internet (IP) dos computadores utilizados 
para o cadastramento de cada conta, mantém um meio 
razoavelmente eficiente de rastreamento dos seus 
usuários, medida de segurança que corresponde à 
diligência média esperada dessa modalidade de provedor 
de serviço de internet” 
(STJ, REsp 1829821-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
julgado em 25/08/2020). 

 

08) “Ela lembra que, ao voltar ao hospital, conforme a orientação que 
havia recebido, ouviu reprimendas em tom inquisidor: “Por que não 
veio mais cedo?”, “Queria forçar um parto normal?”, “Quem manda no 
procedimento sou eu”. Sozinha, foi encaminhada à sala de cirurgia 
para, segundo um dos profissionais que a receberam, “arcar com as 
consequências” de suas escolhas. A equipe médica tentou empurrar a 
barriga de Eva, com a manobra de Kristeller. A manobra, tradicional, 
mas hoje muito questionada, consiste em dar empurrões para ajudar 
na saída do bebê. Sem explicar nada, uma enfermeira deitou sobre a 
barriga de Eva. Como a paciente reagiu, amarraram suas mãos. O bebê 



 
 

 
 

não sobreviveu. Disseram que a morte ocorreu por a mãe ter “forçado” 
o parto” (https://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/08/vitimas-da-
violencia-obstetrica-o-lado-invisivel-do-parto.html. Acessado em 
06/03/2021). 

Considerando o relato acima e o tema da violência obstétrica, assinale 
a alternativa correta. 

(A) Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, da rede própria 

ou conveniada, estão obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, 

de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto 

e pós-parto imediato. 

(B) Mulheres em trabalho de parto devem ser tratadas com respeito, ter acesso 

às informações baseadas em evidências e serem incluídas na tomada de 

decisões. Isso não significa, contudo, que os profissionais que as atendem 

deverão estabelecer uma relação de confiança com elas, perguntando-lhes 

sobre seus desejos e expectativas, ou que devam estar conscientes da 

importância de sua atitude, do tom de voz e das próprias palavras usadas. 

Isso porque, na prática, a exigência inviabilizaria a própria realização do 

parto. 

(C) A pandemia por coronavírus restringiu substancialmente os direitos da 

parturiente, do ponto de vista legal. 

(D) A gravidez e o parto são eventos meramente biológicos, e não sociais, que 

integram a vivência reprodutiva de homens e mulheres. 

(E) A violência obstétrica pode gerar dever indenizatório por danos materiais ou 

mesmo estéticos, mas é tecnicamente inviável o arbitramento de danos 

morais nesses casos. 

GABARITO: LETRA A 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 



 
 

 
 

Após a alteração da Lei nº 11.108/2005, a Lei nº 8.080/1990 passou a 

ter a seguinte redação: 

Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de 
Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam 
obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 
(um) acompanhante durante todo o período de trabalho 
de parto, parto e pós-parto imediato.           
§ 1o O acompanhante de que trata o caput deste artigo 
será indicado pela parturiente.          
§ 2o As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício 
dos direitos de que trata este artigo constarão do 
regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão 
competente do Poder Executivo.      
§ 3o Ficam os hospitais de todo o País obrigados a 
manter, em local visível de suas dependências, aviso 
informando sobre o direito estabelecido no caput deste 
artigo. 
 

B) INCORRETA 

A alternativa destoa do texto trazido nas Diretrizes Nacionais de 

Assistência ao Parto Normal do Ministério da Saúde (tópico 14, pág. 16) 

produzido em 2017: 

Mulheres em trabalho de parto devem ser tratadas com 
respeito, ter acesso às informações baseadas em 
evidências e serem incluídas na tomada de decisões. 
Para isso, os profissionais que as atendem deverão 
estabelecer uma relação de confiança com as mesmas, 
perguntando-lhes sobre seus desejos e expectativas. 
Devem estar conscientes da importância de sua atitude, 
do tom de voz e das próprias palavras usadas, bem como 
a forma como os cuidados são prestados. 

 

C) INCORRETA 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), logo no início da pandemia do 

Coronavírus, emitiu orientações no sentido de que é direito de todas as 

mulheres receberem atenção de alta qualidade antes, durante e após o parto, o 

que também inclui, dentre outras recomendações, que elas estejam 

acompanhadas por uma pessoa de sua escolha durante o parto.  

No cenário brasileiro, foi publicada a Nota Técnica n. 04-2020 GVIMS - 

GGTES-ANVISA sobre “Orientações para serviços de saúde: Medidas de 



 
 

 
 

Prevenção e Controle que devem ser adotadas durante a assistência aos 

casos suspeitos ou confirmados pela infecção do novo coronavírus (SARS – 

CoV-2)”, atualizada em 31/03/2020, segundo a qual, nos casos previstos em 

lei, deve ser observado o direito ao acompanhante.  

O Ministério da Saúde, por sua vez, emitiu a Nota Técnica nº 09/2020- 

COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS, no dia 09/04/2020, que teve por objetivo 

fornecer recomendações para os/as profissionais de saúde que atuam no 

cuidado a gestantes e recém-nascidos no pré-parto, parto e puerpério, a par 

das evidências disponíveis até o momento.  

Como regra, neste documento, o Ministério da Saúde recomendou que 

seja mantida a presença do/a acompanhante durante o pré-parto, o parto e o 

puerpério. Neste ponto, ressalta-se que, segundo a referida Nota Técnica, a 

parturiente e o seu acompanhante devem passar pela triagem dos casos 

suspeitos e confirmados de COVID-19 antes da internação e que, desde que 

assintomático e fora dos grupos de risco, o direito ao acompanhante deve ser 

garantido. 

Assim, não há como afirmar que a pandemia alterou substancialmente 

os direitos da mulher no ponto. 

 

D) INCORRETA 

A título de complemento, observe esta nota: 

“Os profissionais de saúde são coadjuvantes desta 
experiência e desempenham importante papel. Têm a 
oportunidade de colocar seu conhecimento a serviço do 
bem-estar da mulher e do bebê, reconhecendo os 
momentos críticos em que suas intervenções são 
necessárias para assegurar a saúde de ambos. Podem 
minimizar a dor, ficar ao lado, dar conforto, esclarecer, 
orientar, enfim, ajudar a parir e a nascer. Precisam 
lembrar que são os primeiros que tocam cada ser que 
nasce e ter consciência dessa responsabilidade. Contudo, 
desempenhar este papel não é fácil. A maioria dos 
profissionais vê a gestação, o parto, o aborto e o 
puerpério como um processo predominantemente 
biológico onde o patológico é mais valorizado. Durante 
sua formação, doenças e intercorrências são enfatizadas 
e as técnicas intervencionistas são consideradas de maior 



 
 

 
 

importância. Entretanto, a gestação é um processo que 
geralmente decorre sem complicações. Os estudantes 
são treinados para adotar "práticas rotineiras", como 
numa linha de produção, sem a avaliação crítica caso a 
caso. Disto decorre um grande número de intervenções 
desnecessárias e potencialmente iatrogênicas. 
Reconhecer a individualidade é humanizar o atendimento. 
Permite ao profissional estabelecer com cada mulher um 
vínculo e perceber suas necessidades e capacidade de 
lidar com o processo do nascimento. Permite também 
relações menos desiguais e menos autoritárias, na 
medida em que o profissional em lugar de "assumir o 
comando da situação" passa a adotar condutas que 
tragam bem-estar e garantam a segurança para a mulher 
e o bebê” 
(Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à 
mulher/ Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de 
Saúde, Área Técnica da Mulher. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2001).  

 

E) INCORRETA 

O seguinte texto traz uma explicação interessante sobre o tema, que 

trata da realidade específica do Rio de Janeiro: 

No âmbito jurídico, a Justiça do Rio, por exemplo, mesmo 
sem utilizar especificamente o termo violência obstétrica, 
tem examinado e decidido casos sobre o tema, que é 
abordado nos acórdãos como erro médico, 
responsabilidade civil do ente público (Estado, Município e 
União) ou de estabelecimento hospitalar. 
Descrita como uma das formas de violência obstétrica, a 
privação do direito à acompanhante durante período de 
trabalho de parto foi julgada pela Oitava Câmara Cível 
na Apelação Cível nº 0002010.50.2015.8.19.0078. Nos 
autos da Ação Indenizatória, os autores descreveram que 
o pai teve seu acesso ao centro obstétrico vedado e, com 
isso, foi privado de acompanhar e filmar o nascimento de 
sua filha. A mãe, por outro lado, não teve o amparo 
psicológico do marido no momento do parto. [...] 
Já na Apelação Cível nº 0000457-09.2007.8.19.0058, foi 
abordada a negligência e a omissão da equipe médica, na 
condução do trabalho de parto, com o bem-estar do feto e 
cuidados necessários com o recém-nascido. Laudo 
pericial descreve associações de remédios que não 
deveriam ser utilizados e que são destinados a retardar o 
parto, falta de acompanhamento compatível com a 
medicação ministrada e ausência de médico pediatra para 
acompanhar o recém-nascido. Nos autos, ficou 



 
 

 
 

demonstrado que a equipe médica não adotou as 
medidas necessárias para a realização do parto em 
segurança, ficando provado, ainda, que os erros 
resultaram em sofrimento fetal e contribuíram para a 
morte do recém-nascido. Foi reconhecida a 
responsabilidade civil do Município de Saquarema, sendo 
condenado o ente público ao pagamento de R$ 200 mil a 
título de danos morais. 
No Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça, 
na Apelação nº 0001314-07.2015.8.26.0082, julgou um 
processo no qual foram elencadas várias ações descritas 
como violência obstétrica. A autora sofreu, por ocasião de 
seu parto, violação a vários de seus direitos, tais como: 
direito à assistência digna e respeitosa durante o parto, 
privação do direito à acompanhante durante todo o 
período de trabalho de parto, ofensas verbais e 
impossibilidade de contato com o filho após o nascimento”  
(http://conhecimento.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-
conteudo/5736540/6748322). 

 

09)  Sobre as relações de consumo, assinale a alternativa incorreta.  

(A) A fixação de preços, em regra, é mera liberalidade do fornecedor. 

Entretanto, em casos como o enfrentado na pandemia por Covid-19, não se 

pode aceitar o aumento indiscriminado do preço. Assim, o fornecedor não 

pode elevar o preço dos produtos para aproveitar-se da situação de 

calamidade e auferir maiores vantagens e lucros em razão disso. 

(B) O acesso aos serviços de telecomunicações, incluindo internet e telefonia 

fixa e móvel, é considerado um serviço essencial; assim, se existir falha na 

prestação do serviço, o consumidor não poderá ser cobrado de nenhum 

valor para a visita de um técnico. 

(C) O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua 

assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a 

contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 

estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. 

Contudo, a regra não se aplica à hipótese de entrega domiciliar (delivery) 

de produtos perecíveis ou de consumo imediato, e de medicamentos no 

transcorrer da pandemia. 

(D) Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e 

de eventos, incluídos shows e espetáculos, em razão do estado de 



 
 

 
 

calamidade pública devido à pandemia por Covid-19, o prestador de 

serviços ou a sociedade empresária serão obrigados a reembolsar os 

valores pagos pelo consumidor, mesmo que assegurem a remarcação dos 

serviços, das reservas e dos eventos adiados. 

(E) Em caso de cobrança judicial indevida, é possível aplicar a sanção prevista 

no art. 940 do Código Civil (repetição em dobro) mesmo no caso de relação 

de consumo. 

GABARITO: LETRA D 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

Pode-se considerar que esse tipo de prática é abusiva, conforme artigo 

39, V do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Além disso, pelo Código 

Civil, tal prática configura lesão, conforme o artigo 157: 

Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente 
necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação 
manifestamente desproporcional ao valor da prestação 
oposta. 

 

B) CORRETA 

A Resolução 574 da ANATEL determina, em seu artigo 21, que a 

prestadora deve garantir a disponibilidade mensal do serviço de 99%, e no 

mínimo 95%, com velocidade média de 80% do contratado e mínima de 40%. 

Se isso não for cumprido, o consumidor poderá alegar descumprimento de 

oferta pela operadora. 

Além disso, recentemente, o Decreto nº 10.282/2020 definiu que serviço 

de telecomunicações passou a ser considerado como essencial, portanto não 

pode ser interrompido durante a crise pandêmica. 

 

C) CORRETA 



 
 

 
 

A assertiva reproduz o exato legal trazido no art. 49 do Código de 

Defesa do Consumidor (primeira parte) e o trazido no art. 8º da Lei nº 

14.010/2020 (segunda parte). 

 

D) INCORRETA 

A Lei nº 14.046/2020 dispôs sobre o adiamento e o cancelamento de 

serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura. O seu 

art. 2º determina: 

Art. 2º  Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de 
serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e 
espetáculos, em razão do estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 
de 2020 , e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da pandemia da 
Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade 
empresária não serão obrigados a reembolsar os valores 
pagos pelo consumidor, desde que assegurem: 
I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos 
adiados; ou 
II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento 
na compra de outros serviços, reservas e eventos 
disponíveis nas respectivas empresas. 
§ 1º  As operações de que trata o caput deste artigo 
ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao 
consumidor, em qualquer data a partir de 1º de janeiro de 
2020, e estender-se-ão pelo prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, contado da comunicação do adiamento ou do 
cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias antes da 
realização do evento, o que ocorrer antes. 
§ 2º  Se o consumidor não fizer a solicitação a que se 
refere o § 1º deste artigo no prazo assinalado de 120 
(cento e vinte) dias, por motivo de falecimento, de 
internação ou de força maior, o prazo será restituído em 
proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, a contar da 
data de ocorrência do fato impeditivo da solicitação. 
§ 3º  (VETADO). 
§ 4º  O crédito a que se refere o inciso II do caput deste 
artigo poderá ser utilizado pelo consumidor no prazo de 
12 (doze) meses, contado da data de encerramento do 
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 . 

 

E) CORRETA 



 
 

 
 

Foi o que decidiu o STJ: 

Em caso de cobrança judicial indevida, é possível aplicar 
a sanção prevista no art. 940 do Código Civil mesmo 
sendo uma relação de consumo. 
O art. 940 do CC e o art. 42 do CDC incidem em 
hipóteses diferentes, tutelando, cada um deles, uma 
situação específica envolvendo a cobrança de dívidas 
pelos credores. Mesmo diante de uma relação de 
consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação 
do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o 
sistema geral do Código Civil, no que couber. O art. 940 
do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, 
do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao 
cumprimento do mandamento constitucional de proteção 
do consumidor”  
(STJ. 3ª Turma. REsp 1645589-MS, Rel. Min. Ricardo 
Villas Bôas Cueva, julgado em 04/02/2020). 

 

10)  Acerca do tema de contratos bancários e direito do consumidor, 
assinale a alternativa incorreta.  

(A) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em 

contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 

2.170-36/2001), mesmo que não expressamente pactuada. 

(B) Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros 

moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês. 

(C) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade. 

(D) A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção 

ao crédito por até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da 

prescrição da execução.  

(E) Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 

GABARITO: LETRA A 

 

COMENTÁRIOS 



 
 

 
 

 

A) INCORRETA 

O texto da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça dispõe o inverso: 

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade 
inferior à anual em contratos celebrados com instituições 
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” 
(grifo nosso). 

 

B) CORRETA 

Exato texto da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. 

 

C) CORRETA 

Exato texto da Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça. 

 

D) CORRETA 

Exato texto da Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive 

após a alteração de sua redação. 

 

E) CORRETA 

Exato texto da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TUTELA COLETIVA 

11) Assinale a afirmativa correta a respeito do agravo de instrumento, nos 
termos do Código de Processo Civil, do entendimento dos Tribunais 
Superiores e dos enunciados do Fórum Permanente de 
Processualistas Civis. 

(A) Após a publicação do acórdão em que se fixou a tese de que "o rol do art. 

1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de 

agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da 



 
 

 
 

inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", tornou-se 

inadmissível a impetração de mandado de segurança para impugnar 

decisões interlocutórias, até mesmo excepcionalmente. 

(B) Apesar do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, o STJ tem 

entendido que não cabe agravo de instrumento de todas as decisões 

interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial. 

(C) Apesar do previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, o STJ 

entendeu que não cabe agravo de instrumento de todas as decisões 

interlocutórias proferidas no processo de falência. 

(D) Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, 

apreciando pedido de concessão integral da gratuidade da justiça, defere a 

redução percentual ou o parcelamento de despesas processuais. 

(E) Não cabe sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento 

interposto contra decisão que versa sobre efeito suspensivo em embargos 

à execução ou em impugnação ao cumprimento de sentença.  

GABARITO: LETRA A 
 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

De fato, esse foi o entendimento do STJ1, noticiado no informativo nº 

984, no sentido de que não é admissível, nem mesmo excepcionalmente, a 

impetração de mandado de segurança para impugnar decisões interlocutórias 

após a publicação do acórdão em que se fixou a tese referente ao tema 

repetitivo 988, que dispôs: 

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por 
isso admite a interposição de agravo de instrumento 
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do 
julgamento da questão no recurso de apelação. 
 

B) INCORRETA 

 
1 RMS 63.202-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, 
por maioria, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020. 



 
 

 
 

A assertiva contraria recente julgamento do STJ, noticiado no 

informativo nº 984, no sentido de que é cabível agravo de instrumento de todas 

as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no 

processo de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/20152. 

Confira a redação do dispositivo mencionado:  

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as 
decisões interlocutórias que versarem sobre: 
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento 
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de 
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, 
no processo de execução e no processo de inventário. 
 

C) INCORRETA 

Veja o comentário à assertiva B. 

 

D) INCORRETA 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, é sim cabível o agravo de 

instrumento na hipótese apresentada, conforme o enunciado nº 612 do FPPC, 

bastante útil para a prática das provas de Defensoria Pública:  

612. (arts. 1.015, V; 98, §§5º e 6º) 
Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória 
que, apreciando pedido de concessão integral da 
gratuidade da Justiça, defere a redução percentual ou o 
parcelamento de despesas processuais. 
(Grupo: Recursos (menos os repetitivos) e reclamação) 

 

E) INCORRETA 

A assertiva contraria o teor do enunciado nº 681 do Fórum Permanente 

de Processualistas Civis: 

681. (arts. 937, VIII; 1.015, I e X e parágrafo único; 919, 
§1º; 525, §6º) 
Cabe sustentação oral no julgamento do agravo de 
instrumento interposto contra decisão que versa sobre 
efeito suspensivo em embargos à execução ou em 
impugnação ao cumprimento de sentença. 

 
2 REsp 1.717.213-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 
03/12/2020, DJe 10/12/2020 (Tema 1022). 



 
 

 
 

(Grupo: Ordem dos processos no tribunal e regimentos 
internos) 
 

Desse modo, é sim cabível a sustentação oral na hipótese.   

 

12) Sobre o tema das provas, inclusive o seu regime jurídico no Código de 
Processo Civil e o entendimento dos Tribunais Superiores, julgue os 
seguintes itens. 

I. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os 

moralmente legítimos, caso estejam especificados no Código de Processo 

Civil, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a 

defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 
II. Diferentemente do Código de Processo Civil de 1973, o Código de 2015 

prevê a possibilidade de o juiz utilizar “prova emprestada”. 
III.  A inversão do ônus probatório leva consigo o custeio da carga invertida, 

não como dever, mas como simples faculdade, sujeita às consequências 

processuais advindas da não produção da prova. 
IV. A despeito da falta de previsão expressa do Código de Processo Civil nesse 

sentido, a testemunha arrolada pela Defensoria Pública deve ser intimada 

pela via judicial, como consequência do regime jurídico a que se sujeita a 

instituição. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas estão corretas.  

B) Apenas a I, a II e a III estão corretas.  

C) Apenas a II está correta.  

D) Apenas a II e a III estão corretas.  

E) Apenas a III está correta.  

GABARITO: LETRA D  
 

COMENTÁRIOS 

 



 
 

 
 

I) INCORRETA 

Ao contrário do que afirma a assertiva, as partes podem empregar todos 

os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não 
especificados no Código de Processo Civil, nos termos do art. 369 do 

CPC/2015:  

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os 
meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda 
que não especificados neste Código, para provar a 
verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa 
e influir eficazmente na convicção do juiz. 

 

II) CORRETA 

Ao contrário do Código de Processo Civil de 1973, que era omisso em 

relação à possibilidade de utilização de “prova emprestada”, há previsão 

expressa disso no CPC/2015:  

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova 
produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que 
considerar adequado, observado o contraditório. 
 
 

III) CORRETA 

Trata-se de recente decisão do Superior Tribunal de Justiça3.  

O caso concreto, adaptado, foi o seguinte: uma Usina Hidrelétrica 

ajuizou ação de reintegração de posse em face de determinadas pessoas, 

tendo estas últimas apresentado reconvenção, pleiteando danos morais e 

materiais devido à ocupação da hidrelétrica na área disputada. 

Houve decisão judicial, invertendo o ônus da prova e determinando que 

os honorários periciais recaiam sobre a usina hidrelétrica, que se insurgiu 

contra isso. 

Então, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a referida decisão 

está em perfeita sintonia com a Constituição e com o art. 373, §1º do 

 
3 REsp 1.807.831-RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 

07/11/2019, DJe 14/09/2020. 
 



 
 

 
 

CPC/2015, que reproduz, na relação processual, a transição da isonomia 

formal para a isonomia material. 

Ressaltou-se que a inversão do ônus probatória não é uma prerrogativa 

judicial irrestrita, dependendo ora de previsão legal (direta ou indireta, p. ex., 

como consectário do princípio da precaução), ora, na sua falta, de 

peculiaridades da causa, associadas à impossibilidade ou a excessivo custo ou 

complexidade de cumprimento do encargo probante, ou à maior capacidade de 

obtenção da prova pela parte contrária. 

No caso concreto, entendeu-se que a inversão estaria calcada na 

dificuldade dos beneficiários da inversão em produzi-la (as pessoas), bem 

como na maior facilidade da sua produção pelo detentor do fato contrário (a 

Usina), o que está de acordo com o art. 373, §1º, do CPC/2015:  

Art. 373. O ônus da prova incumbe: 
(...) 
§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de 
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade 
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 
termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da 
prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da 
prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 
atribuído. 
 

Além disso, o STJ reafirmou a sua orientação no sentido de que a 

responsabilidade civil por dano ambiental, qualquer que seja a qualificação 

jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e 

ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in 

integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a 

legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as 

quais se inclui, precisamente, a inversão do ônus da prova em prol da vítima 

ambiental. 

No que diz respeito ao custeio da carga invertida, o STJ entendeu que a 

inversão do ônus da prova leva consigo tal faculdade, não sendo um dever.   

 



 
 

 
 

Contudo, ressaltou-se que, se o sujeito titular do ônus invertido preferir 

não antecipar honorários periciais referentes a seu encargo probatório, 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações da outra parte. 

Em suma, a parte contra a qual foi invertido o ônus da prova (no caso 

concreto, a Usina) tem a faculdade de custeá-la (e não o dever). Contudo, 

apesar de ser apenas uma faculdade, caso a usina resolva por não a custear, 

presume-se que as alegações da outra parte são verdadeiras.  

 
IV) INCORRETA 

 Ao contrário do que se afirma, há previsão expressa do Código de 

Processo Civil nesse sentido. Veja: 

§ 4º A intimação será feita pela via judicial quando: 
(...) 
IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério 
Público ou pela Defensoria Pública; 

 

13) A partir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do 
disposto no Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta a 
respeito da inclusão do nome do executado em cadastros de 
inadimplentes. 

(A) O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos 

cadastros de inadimplentes não exige, necessariamente, o requerimento da 

parte, de modo que o juiz pode promovê-lo de ofício.  

(B) Havendo o requerimento da parte de inclusão do nome do devedor nos 

cadastros de inadimplentes, o juiz tem obrigação legal determinar a 

negativação do nome do devedor. 

(C) O requerimento da inclusão do nome da parte executada em cadastros de 

inadimplentes não pode ser indeferido pelo juiz tão somente sob o 

fundamento de que a parte exequente possui meios técnicos e expertise 

necessária para promover, por si mesma, a inscrição direta junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. 



 
 

 
 

(D) A inscrição será cancelada em 15 (quinze) dias úteis se for efetuado o 

pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por 

qualquer outro motivo. 

(E) A requerimento da parte ou de ofício, o juiz pode determinar a inclusão do 

nome do executado em cadastros de inadimplentes.  

GABARITO: LETRA C 
 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, veja o que prevê o art. 782, §3º 

do CPC/15: 

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz 
determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os 
cumprirá. 
§ 1º O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos 
determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, 
de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma 
região metropolitana. 
§ 2º Sempre que, para efetivar a execução, for necessário 
o emprego de força policial, o juiz a requisitará. 
§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a 
inclusão do nome do executado em cadastros de 
inadimplentes. 
§ 4º A inscrição será cancelada imediatamente se for 
efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se 
a execução for extinta por qualquer outro motivo. 
§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução 
definitiva de título judicial. 
 

Desse modo, o dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do 

devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o 

requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício. 

 

B) INCORRETA 

 



 
 

 
 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, havendo o requerimento, não há 

a obrigação legal de o Juiz determinar a negativa do nome do devedor, 

tratando-se de mera discricionariedade. 

A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com 

as particularidades do caso concreto, conforme o STJ4. 

 

C) CORRETA 

A assertiva reproduz recente entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça5. 

Realmente, não é possível que o julgador crie restrições não previstas 

pela lei, o que contraria a efetividade da tutela jurisdicional. Desse modo, não é 

possível que indefira o pleito com base tão somente no fundamento de que os 

credores possuem meios técnicos e expertise necessária para, por si mesmos, 

promover a inscrição do nome do devedor nos cadastros de dados de 

devedores inadimplentes, sem a análise da necessidade e da potencialidade 

do deferimento da medida ser útil ao fim pretendido, isto é, à satisfação da 

obrigação – o que justificaria a discricionariedade na aplicação do art. 782, § 

3º, do CPC/2015. 

 

D) INCORRETA 

Nos termos do art. 782, §4º do CPC/2015, a inscrição será cancelada 

imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se 

a execução for extinta por qualquer outro motivo. Veja:  

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz 
determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os 
cumprirá. 
§ 1º O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos 
determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, 
de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma 
região metropolitana. 

 
4 REsp 1.887.712-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 
27/10/2020, DJe 12/11/2020.  
5 REsp 1.887.712-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 
27/10/2020, DJe 12/11/2020. 



 
 

 
 

§ 2º Sempre que, para efetivar a execução, for necessário 
o emprego de força policial, o juiz a requisitará. 
§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a 
inclusão do nome do executado em cadastros de 
inadimplentes. 
§ 4º A inscrição será cancelada imediatamente se for 
efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se 
a execução for extinta por qualquer outro motivo. 
§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução 
definitiva de título judicial. 
 

Sendo assim, incorreto o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 

 

E) INCORRETA 

O erro da assertiva “E” é o mesmo da “A”: o dispositivo legal que 

autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, 

necessariamente, o requerimento da parte. Novamente, confira a redação do 

§3º do art. 782 do CPC/15:  

Art. 782, §3º. A requerimento da parte, o juiz pode 
determinar a inclusão do nome do executado em 
cadastros de inadimplentes. 
 

 

14) Sobre a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, assinale a 
assertiva incorreta. 

(A) A conduta de não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 

natureza provisória ou final, constitui ato atentatório à dignidade da justiça. 

(B) A conduta de praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito 

litigioso constitui ato atentatório à dignidade da justiça.  

(C) Em caso de ato atentatório à dignidade da justiça, o juiz deve aplicar ao 

responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a 

gravidade da conduta. 

(D) Aos membros da Defensoria Pública não se aplica a multa de até 20% do 

valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, devendo eventual 

responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou 

corregedoria, ao qual o juiz oficiará. 



 
 

 
 

(E) O Superior Tribunal de Justiça entende que é cabível o agravo de 

instrumento contra decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça, sob o fundamento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de 

taxatividade mitigada.  

GABARITO: LETRA E 

 
COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

A assertiva está correta, nos termos do art. 77, inciso IV c/c §1º do 

CPC/2015: 

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são 
deveres das partes, de seus procuradores e de todos 
aqueles que de qualquer forma participem do processo: 
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 
natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua 
efetivação; 
§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá 
qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua 
conduta poderá ser punida como ato atentatório à 
dignidade da justiça. 
 

B) CORRETA 

A assertiva está correta, nos termos do art. 77, inciso IV c/c §1º do 

CPC/2015: 

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são 
deveres das partes, de seus procuradores e de todos 
aqueles que de qualquer forma participem do processo: 
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem 
ou direito litigioso. 
§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá 
qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua 
conduta poderá ser punida como ato atentatório à 
dignidade da justiça. 
 

C) CORRETA 

A assertiva está correta, nos termos do art. 77, §2º do CPC/2015:  

Art. 77 (...) 



 
 

 
 

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui 
ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 
prejuízo das sanções criminais, civis e processuais 
cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 
cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da 
conduta. 
 

D) CORRETA 

Realmente, essa é a dicção do art. 77, §6º, do CPC, que faz remissão 

aos §§2º a 5º do mesmo dispositivo: 

Art. 77, §6º Aos advogados públicos ou privados e aos 
membros da Defensoria Pública e do Ministério Público 
não se aplica o disposto nos §§2º a 5º, devendo eventual 
responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo 
órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. 
 
Art. 77. (...) 
§2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato 
atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 
prejuízo das sanções criminais, civis e processuais 
cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 
cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da 
conduta. 
§3º Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a 
multa prevista no § 2º será inscrita como dívida ativa da 
União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão 
que a fixou, e sua execução observará o procedimento da 
execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos 
no art. 97 . 
§4º A multa estabelecida no § 2º poderá ser fixada 
independentemente da incidência das previstas nos arts. 
523, § 1º, e 536, § 1º . 
§ 5º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, 
a multa prevista no § 2º poderá ser fixada em até 10 (dez) 
vezes o valor do salário-mínimo. 
 
 

E) INCORRETA 

O Superior Tribunal de Justiça6 decidiu que não cabe agravo de 

instrumento contra decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da 

justiça pelo não comparecimento à audiência de conciliação.  

 

 
6 REsp 1.762.957-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, por unanimidade, julgado 
em 10/03/2020, DJe 18/03/2020. 



 
 

 
 

Para o STJ, não é possível encaixar a decisão que aplica a multa do art. 

334, §8º, do CPC como decisão interlocutória que verse sobre mérito do 

processo (art. 1.015, II do CPC/2015). 

Isso porque o inciso II do art. 1.015 do CPC/2015 trata de questões de 

fundo, ligadas ao pedido formulado pelas partes, que seriam objeto de 

resolução quando da prolação da sentença, mas que acabam por ser 

analisadas antes, na via interlocutória, consubstanciando as conhecidas 

sentenças parciais ou julgamento antecipado parcial de mérito.  

Sendo assim, tratar a decisão que aplica multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça pelo não comparecimento à audiência de conciliação como 

se fosse decisão de mérito esvaziaria a intenção de celeridade do legislador, 

visto que devolveria de modo imediato questão que poderia ser revista em 

sede de apelação.  

Além disso, segundo o STJ, não há urgência no enfrentamento dessa 

decisão, uma vez que a multa somente será inscrita como dívida ativa da União 

ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou. 

 

15) A técnica de ampliação do colegiado com a participação de outros 
julgadores deve ser aplicada se constatada a divergência no resultado 
de:  

(A) Ação rescisória julgada improcedente. 

(B) Julgamento proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial. 

(C) Incidente de assunção de competência. 

(D) Ação rescisória julgada procedente. 

(E) Incidente de resolução de demandas repetitivas. 

GABARITO: LETRA D 
 

 

COMENTÁRIOS 



 
 

 
 

 

A técnica de julgamento ampliado está prevista no art. 942 do Código de 

Processo Civil. Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se 

trata de nova espécie recursal, mas de uma técnica de julgamento, que deve 

ser aplicada de ofício, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de 

controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve divergência.  

 

A) INCORRETA 

Não é em todo julgamento não unânime de ação rescisória que haverá a 

aplicação da técnica do art. 942 do CPC/2015, mas só em caso de resultado 

que determine a rescisão da sentença, ou seja, quando a ação rescisória for 

julgada procedente. 

Deste modo, a assertiva está incorreta, pois, se a ação rescisória for 

julgada improcedente, mesmo em julgamento não unanime, não haverá a 

aplicação da técnica do art. 942. 

 

B) INCORRETA 

O §4º do art. 942 do CPC/2015 traz alguns casos em que não haverá a 

aplicação da técnica. E uma dessas hipóteses é o julgamento não unânime 

proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial. Veja: 

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não 
unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a 
ser designada com a presença de outros julgadores, que 
serão convocados nos termos previamente definidos no 
regimento interno, em número suficiente para garantir a 
possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado 
às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar 
oralmente suas razões perante os novos julgadores. 
§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento: 
I - do incidente de assunção de competência e ao de 
resolução de demandas repetitivas; 
II - da remessa necessária; 
III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou 
pela corte especial. 

 



 
 

 
 

C) INCORRETA 

O julgamento do incidente de assunção de competência e do incidente 

de resolução de demandas repetitivas são hipóteses nas quais não será 

aplicável a técnica do art. 942, conforme o §4º, I, do CPC/2015:  

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não 
unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a 
ser designada com a presença de outros julgadores, que 
serão convocados nos termos previamente definidos no 
regimento interno, em número suficiente para garantir a 
possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado 
às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar 
oralmente suas razões perante os novos julgadores. 
(...) 
§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento: 
I - do incidente de assunção de competência e ao de 
resolução de demandas repetitivas; 
II - da remessa necessária; 
III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou 
pela corte especial. 

 

D) CORRETA 

Como visto na letra a, nos termos do art. 942, §3º, I do CPC/2015, 

haverá a aplicação da técnica de julgamento ampliado em caso de julgamento 

não unânime de ação rescisória quando o resultado for a rescisão da sentença, 

ou seja, quando a ação rescisória for julgada procedente. Confira:  

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não 
unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a 
ser designada com a presença de outros julgadores, que 
serão convocados nos termos previamente definidos no 
regimento interno, em número suficiente para garantir a 
possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado 
às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar 
oralmente suas razões perante os novos julgadores. 
§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-
se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: 
I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da 
sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento 
ocorrer em órgão de maior composição previsto no 
regimento interno; 
 
 

E) INCORRETA 
 Veja comentário à assertiva C. 



 
 

 
 

 

16) Sobre a gratuidade da justiça, à luz do Código de Processo Civil, 
assinale a alternativa incorreta: 

(A) As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da 

Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. 

(B) Quando a perícia for determinada de ofício, a remuneração do perito deve 

ser rateada. 

(C) A gratuidade da justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou 

registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer 

outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à 

continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. 

(D) A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário 

pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes 

de sua sucumbência; e nem afasta o dever de pagar, ao final, as multas 

processuais impostas. 

(E) Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser custeada com recursos públicos, caso 

em que apenas excepcionalmente se recorrerá aos recursos do fundo de 

custeio da Defensoria Pública. 

GABARITO: LETRA E  
 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

Veja o art. 91, caput, do Código de Processo Civil: 

Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a 
requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público 
ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo 
vencido. 
 

B) CORRETA 

Realmente, é o que dispõe o art. 95, caput, do CPC: 



 
 

 
 

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do 
assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito 
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou 
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou 
requerida por ambas as partes. 
 
 

C) CORRETA 

Trata-se de regra prevista expressamente no Código de Processo Civil, 

de bastante utilidade prática para a Defensoria Pública. Veja: 

Art. 98, §1º. A gratuidade da justiça compreende: 
(...) 
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores 
em decorrência da prática de registro, averbação ou 
qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 
decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no 
qual o benefício tenha sido concedido. 

 

D) CORRETA 

Novamente, trata-se de regras expressas no Código de Processo Civil: 

Art. 98, §2º. A concessão de gratuidade não afasta a 
responsabilidade do beneficiário pelas despesas 
processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes 
de sua sucumbência. 
 
Art. 98, §4º. A concessão de gratuidade não afasta o 
dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas 
processuais que lhe sejam impostas 
 
 

E) INCORRETA 

Na verdade, o CPC é expresso no sentido de que jamais o fundo de 

custeio da Defensoria Pública poderá ser utilizado para esse fim: 

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do 
assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito 
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou 
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou 
requerida por ambas as partes. 
(...) 
§3º Quando o pagamento da perícia for de 
responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, 
ela poderá ser: 



 
 

 
 

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente 
público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por 
órgão público conveniado; 
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, 
do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada 
por particular, hipótese em que o valor será fixado 
conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua 
omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 
(...) 
§ 5º Para fins de aplicação do § 3º, é vedada a 
utilização de recursos do fundo de custeio da 
Defensoria Pública. 

 

17) Assinale a alternativa correta a respeito da sistemática de julgamento 
dos recursos repetitivos e do agravo em recurso especial ou 
extraordinário: 

(A) A seleção dos recursos representativos de controvérsia, para fins de 

afetação, é feita pelos próprios Ministros dos Tribunais Superiores, e não 

pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente do Tribunal local, que se limitará a 

apreciar sua admissibilidade de encaminhá-los à instância superior, se for o 

caso. 

(B) A afetação de recurso especial ao rito dos recursos repetitivos 

não impõe, necessariamente, a suspensão dos processos em curso no 

STJ. 

(C) Cabe agravo em recurso especial contra decisão do Presidente ou do Vice-

presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso especial com base em 

entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos. 

(D) Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, 

o agravante deverá interpor um único agravo, caso em que os autos serão 

remetidos primeiro ao Superior Tribunal de Justiça. 

(E) A petição do agravo em recurso especial ou extraordinário será dirigida ao 

Presidente ou ao Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça ou do 

Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. 

GABARITO: LETRA B  
 

COMENTÁRIOS 



 
 

 
 

 

A) INCORRETA 

O art. 1.036, §1º, do CPC indica que o Presidente ou o Vice-Presidente 

do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, conforme o caso, 

selecionará os recursos e os encaminhará ao STF ou ao STJ para fins de 

afetação. Aliás, nesse caso, ele poderá suspender o trâmite de todos os 

processos pendentes, individuais ou coletivos, da região respectiva, justamente 

em razão da seleção realizada. 

Veja: 

§1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de 
justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) 
ou mais recursos representativos da controvérsia, que 
serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao 
Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, 
determinando a suspensão do trâmite de todos os 
processos pendentes, individuais ou coletivos, que 
tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. 
 
 

B) CORRETA 

É bem verdade que o art. 1.037 do CPC dispõe que o relator 

determinará a suspensão dos processos que versem sobre a questão objeto de 

afetação. Veja: 

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal 
superior, constatando a presença do pressuposto 
do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na 
qual: 
(...) 
II - determinará a suspensão do processamento de todos 
os processos pendentes, individuais ou coletivos, que 
versem sobre a questão e tramitem no território nacional; 
. 

Porém, o STJ firmou posição no sentido de que essa suspensão não 

abrange os autos em curso no próprio STJ: 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO 
NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA E 
COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 



 
 

 
 

ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE 
SIMILITUDE FÁTICA. 
NEGATIVA DE CARACTERIZAÇÃO DO DISSENSO 
PRETORIANO. PRECEDENTES. 
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 
PLEITO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 
IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS SOBRE O 
PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO PELA PARTE 
AUTORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO 
NÃO PROVIDO. 
(...) 
4. A afetação de recurso especial ao rito dos recursos 
repetitivos não impõe, necessariamente, a suspensão dos 
processos em curso no STJ. Precedentes. 
(...) 
7. Agravo interno não provido. 
(STJ, 6ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1873923/SP, 
Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 01/03/2021, DJe 
04/03/2021) 
 
 

C) INCORRETA 

O recurso cabível é o agravo interno, por força do art. 1.030, §2º, do 

CPC: 

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria 
do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual 
os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
I – negar seguimento: 
(...)  
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial 
interposto contra acórdão que esteja em conformidade 
com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do 
Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no 
regime de julgamento de recursos repetitivos;  
(...) 
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e 
III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. 
 

ATENÇÃO: o STJ considera que o manejo indevido de agravo em 

recurso especial configura erro grosseiro, incorrigível pela fungibilidade 

recursal. Veja: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO 
RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO COM 



 
 

 
 

FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. 
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO, NOS TERMOS DO ART. 
1.042 DO CPC/2015, AO INVÉS DE AGRAVO INTERNO. 
CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO. 
1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o 
recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a 
recurso especial, ao fundamento de que o acórdão 
recorrido está em conformidade com tese fixada em 
recurso repetitivo (art. 1.030, I, b, do CPC/2015), é o 
agravo interno. Logo, havendo expressa previsão legal do 
recurso adequado, a interposição do agravo previsto no 
art. 1.042, caput, do CPC/2015, com a finalidade de 
atacar decisão com aquele fundamento, é inadmissível, 
constituindo erro grosseiro. 
2. Agravo interno a que se nega provimento. 
(STJ, 3ª Turma, AgInt no AREsp 1698797/MS, Rel. 
Ministro Marco Aurélio Belizze, julgado em 15/03/2021, 
DJe 17/03/2021). 

 

D) INCORRETA 

Nesses casos, deve-se interpor um agravo para cada recurso. Veja: 

Art. 1.042. §6º Na hipótese de interposição conjunta de 
recursos extraordinário e especial, o agravante deverá 
interpor um agravo para cada recurso não admitido. 
 
Art. 1.042. §7º Havendo apenas um agravo, o recurso 
será remetido ao tribunal competente, e, havendo 
interposição conjunta, os autos serão remetidos ao 
Superior Tribunal de Justiça. 
 
 

E) INCORRETA 

A alternativa destoa do art. 1.042, §2º, que dispõe que o endereçamento 

é ao Presidente ou Vice do Tribunal local: 

Art. 1.042, §2º. A petição de agravo será dirigida ao 
presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e 
independe do pagamento de custas e despesas postais, 
aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de 
recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de 
sobrestamento e do juízo de retratação.     

 

 



 
 

 
 

18) Sobre o microssistema processual coletivo brasileiro, assinale a 
alternativa incorreta. 

(A) Na ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos, em 

caso de procedência do pedido, a condenação será genérica. 

(B) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado 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, 

mediante autorização especial.  

(C) O mandado de injunção coletivo pode ser promovido pela Defensoria 

Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a 

promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e 

coletivos dos necessitados, conforme previsão legal expressa. 

(D) O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos 

individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante 

que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. 

(E) O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações 

individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a 

título individual se não requerer a desistência de seu mandado de 

segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da 

impetração da segurança coletiva. 

GABARITO: LETRA B  
 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

Realmente, a assertiva vai ao encontro do que dispõe o art. 95 do 

Código de Defesa do Consumidor sobre o assunto: 



 
 

 
 

Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a 
condenação será genérica, fixando a responsabilidade do 
réu pelos danos causados. 
 

B) INCORRETA 

A alternativa destoa da literalidade do art. 21, caput, da Lei nº 

12.016/2009, que dispensa dita autorização especial: 

Art. 21.  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.  
 

Sobre o assunto, observe também o enunciado n. 629 da súmula de 

jurisprudência dominante do STF: 

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

No mesmo sentido, o enunciado n. 7 da Edição n. 43 da Jurisprudência 

em Teses do STJ. 

 

C) CORRETA 

De fato, a Lei nº 13.300/2016 traz previsão expressa nesse sentido: 

Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser 
promovido: 
(...) 
IV - pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for 
especialmente relevante para a promoção dos direitos 
humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos 
dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da 
Constituição Federal . 

 

D) CORRETA 



 
 

 
 

De fato, a Lei nº 13.300/2016 traz previsão expressa nesse sentido, que 

é idêntica à previsão da Lei nº 12.016/2009, que trata do mandado de 

segurança. Veja: 

Art. 13. No mandado de injunção coletivo, a sentença fará 
coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da 
coletividade, do grupo, da classe ou da categoria 
substituídos pelo impetrante, sem prejuízo do disposto 
nos §§ 1º e 2º do art. 9º. 
Parágrafo único. O mandado de injunção coletivo não 
induz litispendência em relação aos individuais, mas 
os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o 
impetrante que não requerer a desistência da 
demanda individual no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da ciência comprovada da impetração coletiva. 

 

E) CORRETA 

Realmente, como visto no item anterior, há previsão da Lei de Mandado 

de Segurança nesse exato sentido: 

Art. 22.  No mandado de segurança coletivo, a sentença 
fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo 
ou categoria substituídos pelo impetrante.  
§ 1o  O mandado de segurança coletivo não induz 
litispendência para as ações individuais, mas os 
efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante 
a título individual se não requerer a desistência de 
seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da ciência comprovada da impetração 
da segurança coletiva.  

 

19) Diversas são as classificações relacionadas aos direitos coletivos em 
sentido amplo, o que influencia claramente o manejo dos instrumentos 
processuais relacionados a eles. Sobre o assunto, identifique a 
alternativa incorreta. 

(A) Dizem-se interesses ou direitos coletivos os transindividuais, de natureza 

indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas 

entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 

(B) A “tutela coletiva de direitos” não se confunde com a “tutela de direitos 

coletivos”, já que a primeira classificação abrange a tutela de direitos 

individuais, a rigor. 



 
 

 
 

(C) Litígios coletivos globais são de baixa conflituosidade, pois afetam a 

sociedade de modo geral, mas repercutem minimamente sobre os direitos 

dos indivíduos que compõem essa sociedade, os quais se interessam 

pouco pela busca de soluções para o problema coletivo. 

(D) Uma das características marcantes dos litígios coletivos de difusão 

irradiada é a sua baixa complexidade, que é resultado lógico justamente do 

fato de serem de difusão irradiada. 

(E) Pode-se apontar como exemplos de litígios de difusão local os litígios 

coletivos relacionados a minorias sociais, como as raciais e as de gênero. 

GABARITO: LETRA D 
 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

Realmente, a assertiva vai ao encontro do que dispõe o art. 81, 

parágrafo único, I, do Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos 
consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 
individualmente, ou a título coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando 
se tratar de: 
(...) 
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para 
efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 
indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 
relação jurídica base; 
 

B) CORRETA 

A distinção entre “tutela coletiva de direitos” e “tutela de direitos 

coletivos” é clássica e relevante, especialmente para a prova da Defensoria 

Pública do Rio de Janeiro. E isso por um motivo simples: essa exata expressão 

foi inserida nos pontos do edital do próximo concurso, muito embora não 

estivesse nos editais anteriores. 



 
 

 
 

Assim, é importante que você saiba que, conforme Teori Albino 

Zavascki, autor de obra clássica sobre o tema7, as expressões têm significados 

diversos, pois se referem a direitos materiais diversos. Assim, tem-se que: 

a) Na “tutela de direitos coletivos”, como o próprio nome indica, busca-se 

tutelar direitos subjetivamente transindividuais, sem titular determinado, 

e indivisíveis do ponto de vista material. Incluem-se aí os direitos difusos 

e coletivos em sentido estrito; 

b) Na “tutela coletiva de direitos”, o que é coletivo não são os direitos, mas 

sim a tutela. A rigor, os direitos são materialmente individuais, mas 

podem ser tratados de forma coletiva por sua homogeneidade – o que 

não os torna direitos coletivos do ponto de vista material. Incluem-se aí 

os direitos individuais homogêneos. 

 

C) CORRETA 

Trata-se de distinção bastante em voga atualmente, diretamente 

associada à ideia de “processo estrutural”, que também é uma novidade do 

edital do próximo concurso da Defensoria Pública. 

A distinção, atribuída a Edilson Vitorelli8, parte do pressuposto de que a 

tradicional diferenciação entre direitos difusos, coletivos em sentido estrito e 

individuais homogêneos não é suficiente para a adequada concretização 

desses direitos pela via processual. A partir disso, o autor propõe o seguinte: 

a) Litígios coletivos de difusão global: de baixa conflituosidade, afetam a 

sociedade de modo geral, mas repercutem minimamente sobre os 

direitos dos indivíduos que a compõem, os quais se interessam pouco 

pela busca de soluções para o problema coletivo (ex.: lesão ambiental 

consistente em vazamento de óleo no oceano). 

b) Litígios coletivos de difusão local: diferentemente dos anteriores, afetam 

diretamente um grupo de indivíduos que compartilham de identidade 

 
7 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de 
direitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 
8 VITORELLI, Edilson. Processo civil estrutural: teoria e prática. Salvador: Ed. Juspodivm, 
2021. 



 
 

 
 

comum, própria, ou de uma perspectiva social semelhante (ex.: lesão 

ambiental em território indígena). Caracterizam-se por conflituosidade 

média, portanto. 

c) Litígios coletivos de difusão irradiada: afetam diversas pessoas ou 

segmentos, mas esses grupos não representam uma comunidade, com 

uma perspectiva social semelhante, e nem são atingidas de forma 

parecida (ex.: construção de hidrelétrica). Aqui, há conflituosidade e a 

complexidade são altas, justamente diante da possibilidade de múltilplos 

resultados. 

 

D) INCORRETA 

Tais litígios são caracterizados por alta conflituosidade, justamente em 

razão do motivo exposto na assertiva, como visto no item anterior. 

 

E) CORRETA 

Veja o comentário à alternativa C. De fato, o próprio Edilson Vitorelli 

aponta expressamente os “litígios coletivos que envolvem minorias sociais em 

geral, tal como as minorias raciais, de gênero, de orientação sexual etc.” como 

exemplos de litígios coletivos de difusão local.  

 

20) A respeito da legitimidade da Defensoria Pública nas ações coletivas, 
à luz da legislação em vigor e da jurisprudência dos Tribunais 
Superiores, julgue os itens seguintes. 

I. A Defensoria Pública é parte legítima para o ajuizamento de ação civil 

pública, mas não para a tomada de compromisso de ajustamento de conduta 

dos interessados. 

II. No âmbito da tutela de direitos do consumidor, a legitimidade da Defensoria 

Pública pode ser extraída também do art. 82, III, do CDC, que prevê como 

legitimados os órgãos da Administração Pública destinados à defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores. 



 
 

 
 

III.  A Defensoria Pública tem legitimidade para a impetração de habeas corpus 

coletivo, por analogia à Lei de Ação Civil Pública. 

IV. Conforme alteração legislativa recente, a Defensoria Pública tem 

legitimidade expressa para a impetração de mandado de segurança 

coletivo. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas estão corretas.  

B) Apenas a I, a II e a III estão corretas.  

C) Apenas a II está correta.  

D) Apenas a II e a III estão corretas.  

E) Apenas a III está correta.  

GABARITO: LETRA C 
 

COMENTÁRIOS 

 

I) INCORRETA 

A alternativa destoa do art. 5º, II, e §6º, da Lei nº 7.347/1985 (Lei de 

Ação Civil Pública): 

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a 
ação cautelar: 
II - a Defensoria Pública; 
(...) 
§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos 
interessados compromisso de ajustamento de sua 
conduta às exigências legais, mediante cominações, que 
terá eficácia de título executivo extrajudicial.  
 

II) CORRETA 

 A alternativa não só está correta, como aborda o argumento utilizado 

pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, de forma pioneira, para viabilizar a 

tutela coletiva de direitos dos consumidores por meio da Defensoria Pública, 

que não contava com respaldo legal expresso na época. 



 
 

 
 

 Assim, o Núcleo de Defesa do Consumidor (NUDECON), órgão de 

execução da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, teve a 

legitimidade ativa extraordinária pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na 

época, antes mesmo de haver previsão legal expressa na Lei de Ação Civil 

Pública acerca da legitimidade da instituição. 

 

III) INCORRETA 

 No HC 143.641/SP, julgado em 02.2018, a 2ª Turma do Supremo 

Tribunal Federal considerou admissível o habeas corpus coletivo no Direito 

brasileiro. 

 Na mesma oportunidade, consignou que a legitimidade para a 

impetração do remédio deveria ser extraída da Lei de Mandado de Injunção, 

que insere a Defensoria Pública entre os legitimados coletivos, o que tem 

definido a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o assunto. 

 Assim, incorreta a assertiva, pois faz remissão a uma justificativa não 

utilizada pelos Tribunais Superiores para o reconhecimento da legitimidade da 

Defensoria Pública. 

 

IV) CORRETA 

Não há essa previsão na Lei nº 12.016/2009: 

Art. 21.  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 todo modo, em provas subjetivas, deve-se sustentar a legitimidade 

da instituição, especialmente em razão de que integra o microssistema 

processual coletivo e que, nesse plano, deve ter acesso a todos os meios 



 
 

 
 

judiciais necessários e adequados à tutela de direitos coletivos das pessoas 

necessitadas. 

 

PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA9 
21)  Sobre a independência funcional, pode-se afirmar que: 

I. A discordância pessoal do Defensor Público em relação ao mérito da causa 

não pode gerar a negativa de tutela dos interesses do juridicamente 

necessitado. 

II. Não é possível a uniformização de entendimentos dentro da Defensoria 

Pública. 

III. Caso o Defensor Público natural, ao analisar o caso concreto, entenda pelo 

não enquadramento nas hipóteses de atuação institucional da Defensoria 

Pública, deverá dar imediata ciência do fato ao Defensor Público Geral, que 

poderá concluir ser equivocada a recusa e, portanto, determinar, 

fundamentadamente, que o Defensor Público natural atue naquele caso. 

IV. Ocorrendo a substituição dos membros da Defensoria Pública no curso do 

processo, o sucessor é obrigado a adotar a mesma linha de pensamento 

seguida pelo substituído. 

V. Nenhum juiz ou tribunal poderá determinar que o Defensor Público atue em 

favor de alguma parte que esteja processualmente desprovida de capacidade 

postulatória nos autos. 

É/são corretas/as a/s seguinte/s alternativa/s: 

(A) I e V; 

(B) I e III; 

(C) IV e V; 

(D) III e IV; 

(E) Apenas a I. 

 
9 Referências bibliográficas: 
● ROGER, Franklyn. Princípios institucionais da Defensoria Pública / Franklyn Roger, Diogo 

Esteves. – 2 ed. – rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017; 
● https://www.conjur.com.br/2015-fev-24/caio-paiva-defensoria-publica-hipossuficiencia-

juridica. 



 
 

 
 

GABARITO: LETRA A 

 

COMENTÁRIOS 

 

I) CORRETA 

Conforme os arts. 44, XII, 89, XII e 128, XII, da LC nº 80/1994, o 

membro da Defensoria Pública apenas poderá “deixar de patrocinar a ação, 

quando ela for manifestamente incabível ou inconveniente aos interesses da 

parte sob seu patrocínio”.  

A simples discordância pessoal do Defensor Público em relação ao 

mérito da causa não pode gerar a negativa de tutela dos interesses do 

juridicamente necessitado. 

 

II) INCORRETA 

Mostra-se possível a uniformização de entendimentos dentro da 

Defensoria Pública. A uniformização de entendimentos ou teses institucionais 

permite o desenvolvimento de estratégias de atuação capazes de aperfeiçoar a 

defesa dos interesses dos necessitados, aumentando a perspectiva de êxito 

em eventual litígio. 

Nesse sentido, o prof. Caio Paiva desenvolveu a “Teoria da 

Uniformização de Entendimentos ou Teses Institucionais”, indicando a 

existência de três pressupostos fundamentais para a edição de enunciados: (i) 

excepcionalidade material; (ii) legitimidade democrática do procedimento de 

aprovação; e (iii) objetividade do enunciado. 

 

III) INCORRETA 

Como não existe hierarquia em relação aos assuntos de natureza 

funcional, não poderá o chefe da Instituição determinar que o Defensor Público 

natural atue naquele caso específico. Seguindo a expressa redação do art. 4º, 



 
 

 
 

§ 8º da LC nº 80/1994, deverá o Defensor Público Geral indicar “outro Defensor 

Público para atuar”.  

Assim como seu antecessor, poderá o novo Defensor Público poderá 

igualmente concluir pela inexistência de hipótese de atuação institucional, 

apresentando nova recusa. 

 

IV) INCORRETA 

Ocorrendo a substituição dos membros da Defensoria Pública no curso 

do processo, o sucessor poderá exercer naturalmente sua independência 

funcional, não sendo o Defensor Público substituto obrigado a adotar a mesma 

linha de pensamento seguida pelo substituído. 

Importante observar, entretanto, que a independência funcional subsiste 

como forma de assegurar a liberdade de atuação para que seja promovida a 

melhor defesa possível aos interesses do assistido. Desse modo, eventual 

modificação de entendimento ou estratégia jurídica no curso do processo deve 

ser realizada de modo a não colocar em risco a adequada tutela dos direitos do 

economicamente necessitado. 

 

V) CORRETA 

Cabe exclusivamente ao Defensor Público natural analisar a existência 

de hipótese de atuação funcional. Caso não concorde com a atuação positiva 

ou negativa do Defensor Público, poderá o Magistrado determinar a expedição 

de ofício à Corregedoria-Geral da Defensoria Pública, para que seja exercida a 

fiscalização sobre atividade funcional do membro da Instituição. 

 

22)  Acerca da prerrogativa da intimação pessoal, assinale a alternativa 
correta: 

(A) O Código de Processo Civil de 2015 ampliou a extensão subjetiva da 

prerrogativa da intimação pessoal, determinando que a regra também seja 

aplicada aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito. 



 
 

 
 

(B) O Defensor Público terá direito à prerrogativa de intimação pessoal quando 

figurar como parte em processo administrativo disciplinar instaurado no 

âmbito interno da Defensoria Pública. 

(C) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem considerado 

dispensável a intimação pessoal da Defensoria Pública e do Ministério 

Público nos Juizados Especiais Criminais, sendo suficiente a intimação 

realizada pela imprensa oficial. 

(D) A contagem dos prazos processuais apenas se inicia com a efetiva 

aposição do ciente no processo, data em que se consolida a intimação 

pessoal do Defensor Público. 

(E) Segundo o Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de norma de caráter 

especial, a Lei Complementar nº 80/1994 deve preponderar sobre a Lei nº 

11.419/2006, não podendo ser considerada admissível a presunção de 

intimação da Defensoria Pública depois de decorrido o prazo de 10 dias. 

GABARITO: LETRA C  

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

Incorreta, pois o art. 186, § 3º, do CPC/2015 ampliou a extensão 

subjetiva da prerrogativa do prazo em dobro, determinando que a regra 

também seja aplicada aos escritórios de prática jurídica das faculdades de 

Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência 

jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. 

Observe: 

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro 
para todas as suas manifestações processuais. 
§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do 
defensor público, nos termos do art. 183, § 1º . 
§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz 
determinará a intimação pessoal da parte patrocinada 
quando o ato processual depender de providência ou 



 
 

 
 

informação que somente por ela possa ser realizada ou 
prestada. 
§ 3º O disposto no caput aplica-se aos escritórios de 
prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na 
forma da lei e às entidades que prestam assistência 
jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a 
Defensoria Pública. 

 
De todo modo, embora o art. 186, § 3º, do CPC/2015 tenha formalizado 

somente a extensão da prerrogativa do prazo em dobro, parcela da doutrina 
vem defendendo também a aplicação extensiva da prerrogativa de 
intimação pessoal para essas entidades, argumentando que, onde existe a 

mesma razão, deve ser aplicado o mesmo dispositivo legal.  

No mesmo sentido se posiciona o Superior Tribunal de Justiça: 

“4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no 
sentido de que se aplica ao advogado integrante do 
núcleo de prática jurídica de instituição de ensino 
superior o mesmo regramento que rege a Defensoria 
Pública, quanto à necessidade de intimação pessoal.  
5. No caso em exame, não atingida a finalidade do ato e 
existente evidente prejuízo à ampla defesa, configura-se o 
vício na intimação e, em consequência, impõe-se a sua 
nulidade e daqueles atos processuais a ele subsequentes, 
de modo a se refazer a intimação pessoal do acórdão dos 
embargos declaratórios de patrono regularmente 
constituído pelo paciente. 

6. Ordem concedida para, confirmando a liminar, anular o 
trânsito em julgado da condenação para a defesa do 
paciente, determinando-se a intimação pessoal do seu 
defensor, em relação ao acórdão dos embargos 
declaratórios.” (HC 387.135/RS, Rel. Ministro RIBEIRO 
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 
09/06/2017) 

 

B) INCORRETA 

Incorreta, pois, quando o Defensor Público estiver atuando em processo 

administrativo no âmbito interno da Defensoria Pública, apenas fará jus à 

prerrogativa de intimação pessoal quando estiver exercendo suas atribuições 

legais (ex.: quando estiver realizando a defesa de servidor em processo 

administrativo disciplinar – art. 4º, V, da LC nº 80/1994; ou quando estiver 



 
 

 
 

defendendo internamente prerrogativa violada pela própria instituição – art. 4º, 

IX, da LC nº 80/1994).  

Assim, ele não terá direito à referida prerrogativa quando estiver 

exercendo atividades estranhas às funções institucionais (ex.: quando figurar 

como parte em processo administrativo disciplinar; ou quando instaurar 

procedimento administrativo para pleitear o pagamento de diárias ou outros 

valores). 

 

C) CORRETA 

De fato, alguns julgados afirmam que a existência de normas específicas 

regulando a intimação na Lei nº 9.099/1995 afastaria a incidência da 

prerrogativa de intimação pessoal prevista na Lei Complementar nº 80/1994. 

Em virtude dos princípios da especialidade e da celeridade, as intimações no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais seguiriam, respectivamente, 

as regras dos arts. 19 e 82, §4º, da Lei nº 9.099/1995, que não preveem a 

intimação pessoal dos membros da Defensoria Pública. 

Todavia, especialmente em questões dissertativas, deve-se sustentar 
que o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal se 
encontra equivocado. 

De fato, não existe, na Lei nº 9.099/1995, nenhuma norma que afaste 

expressamente a incidência da prerrogativa de intimação pessoal no âmbito 

dos Juizados Especiais, e, mesmo que houvesse, estaria a regra invadindo 

competência legislativa constitucionalmente reservada à lei complementar (art. 

134, § 1º da CRFB), restando eivada de inconstitucionalidade formal. 

Outrossim, por não ter o art. 82, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 realizado qualquer 

especificação quanto a intimação pessoal dos membros da Defensoria Pública, 

não poderia o dispositivo ser utilizado para excepcionar a incidência geral da 

prerrogativa.  

 

D) INCORRETA 

A alternativa está incorreta. 



 
 

 
 

Embora a intimação da Defensoria Pública seja pessoal, sempre 

subsistiu controvérsia acerca do marco inicial para a contagem dos prazos 

processuais. Porém, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 

Justiça encerraram a controvérsia, firmando o entendimento de que a 

contagem dos prazos processuais se inicia no dia útil seguinte à data da 
entrada dos autos no órgão público ao qual é dada a vista. 

 

E) INCORRETA 

Incorreta, pois, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o sistema de 

presunção de intimação constante do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006 já teve 

sua aplicabilidade reconhecida em relação à Defensoria Pública em diversas 

oportunidades. 

Todavia, em provas dissertativas, deve-se sustentar que, por se tratar de 

norma de caráter especial, o comando da Lei Complementar nº 80/1994 deve 

preponderar sobre a Lei nº 11.419/2006, não podendo ser considerada 

admissível a presunção de intimação da Defensoria Pública depois de 

decorrido o prazo de 10 dias, conforme preconiza o art. 5º, § 3º, da Lei nº 

11.419/2006. 

Assim, conforme essa posição, a intimação pessoal no processo 

eletrônico somente poderá ser considerada realizada quando o Defensor 

Público efetivamente acessar o portal do tribunal e apenas com a 

disponibilização da íntegra dos autos no portal do tribunal. 

 

23) São alterações realizadas pela Emenda Constitucional n.º 80/2014: 

I. Inseriu os princípios institucionais no ordenamento jurídico brasileiro. 

II. Tornou constitucional a previsão de que a Defensoria Pública é 

caracterizada como expressão e instrumento do regime democrático. 

III. Estabeleceu que a lotação dos defensores públicos ocorrerá, 

prioritariamente, atendendo às regiões com maiores índices de exclusão social 

e adensamento populacional. 



 
 

 
 

IV. Tornou constitucional a previsão de que a Defensoria Pública é considerada 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. 

V. Estabeleceu que, no prazo de 10 (dez) anos, a União, os Estados e o 

Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades 

jurisdicionais. 

É/são correta/s a/s seguinte/s assertiva/s: 

(A) Apenas a I. 

(B) III e IV. 

(C) I, II e III. 

(D) II, III e IV. 

(E) Apenas a V. 

GABARITO: LETRA D 

 

COMENTÁRIOS 

 

I) INCORRETA 

Realmente, os princípios institucionais foram inseridos na Constituição 

Federal com a Emenda nº 80/2014, todavia elas já integravam o 
ordenamento jurídico pátrio desde antes. 

Assim, com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, os 

princípios institucionais da Defensoria Pública foram conduzidos à categoria de 

normas constitucionais, sendo previstos expressamente no art. 134, § 4º, da 

CRFB. Com isso, os princípios institucionais ganharam superioridade 

hierárquica no ordenamento jurídico. 

 

II) CORRETA 

 
De fato, com a modificação redacional trazida pela Emenda 

Constitucional nº 80/2014, a Defensoria Pública passou a ser 



 
 

 
 

constitucionalmente caracterizada como “expressão e instrumento do regime 

democrático”. 

E a Defensoria Pública é expressão do regime democrático na medida 

em que sua presença e atuação consistentes são manifestação do avanço da 

sociedade rumo à consolidação democrática. A Defensoria Pública é 

instrumento do regime democrático porque, no cumprimento das suas funções 

institucionais, realiza os três princípios democráticos – supremacia da vontade 

popular, preservação da liberdade e igualdade de direitos –, potencializando a 

democracia.  

 
 

III) CORRETA 

A Emenda Constitucional inseriu o art. 98 no ADCT da Constituição 

Federal. E os §§ 1.º e 2.º respondem às assertivas III e V. Vejam: 

Art. 98. O número de defensores públicos na unidade 
jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo 
serviço da Defensoria Pública e à respectiva população. 

§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o 
Distrito Federal deverão contar com defensores públicos 
em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto 
no caput deste artigo. 

§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste 
artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, 
prioritariamente, atendendo as regiões com maiores 
índices de exclusão social e adensamento 
populacional." 

 

IV) CORRETA 

A Defensoria Pública recebeu do constituinte originário o qualificativo de 

“função essencial à justiça”, mas foi considerada “instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado” com a redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 80/2014 ao art. 134 da CRFB. 

 

V) INCORRETA 



 
 

 
 

Ver item III. 
 

24) Em uma ação judicial em que foi pleiteado o fornecimento de 
equipamento médico, o Magistrado intimou a Defensoria Pública para que 
demonstrasse, por meio de relatório médico e fisioterápico do paciente, a 
insuficiência do equipamento fornecido pelo Estado e a necessidade do 
material indicado. Então, a Defensoria Pública pleiteou a intimação 
pessoal do assistido. Porém, o Magistrado considerou que a Defensoria 
Pública não atendeu à decisão judicial e, por isso, julgou improcedente o 
pleito. 

Diante do caso concreto acima, marque a alternativa correta: 
(A) O Magistrado procedeu de forma correta ao intimar a Defensoria Pública, já 

que ela é mandatária do assistido.  

(B) O Magistrado procedeu de forma incorreta, pois o chamado para a prática 

do ato processual deveria ter sido realizado por meio da intimação pessoal 

da própria parte, com fundamento regra positivada no Código de Processo 

Civil de 2015. 

(C) Pertence ao membro da Defensoria Pública a atribuição legal para avaliar a 

necessidade de realização da intimação pessoal do assistido, embora o 

requerimento de intimação pessoal formulado pelo Defensor Público possa 

ser indeferido pelo Magistrado. 

(D) A determinação do Magistrado para que se proceda à intimação pessoal da 

parte depende de requerimento expresso da Defensoria Pública, e, caso 

não seja formulado tal requerimento, a não realização do ato ocasionará 

consequências processuais para o assistido. 

(E) A contagem dos prazos para a prática de ato processual que dependa de 

providência ou informação que apenas possa ser realizada ou prestada 

pela própria parte começa a fluir com o requerimento do Defensor Público. 

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 

 



 
 

 
 

O tema foi cobrado na última prova da Defensoria Pública do Rio Grande 

do Sul e na última prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Portanto, 

tenha bastante atenção a esta questão. 

 

A) INCORRETA 

Determinadas atividades processuais dependem de informações ou da 

conduta pessoal da própria parte assistida, como no caso em questão, o que 

significa que o ato não pode ser praticado isoladamente pelo Defensor Público. 

E, nesses casos, o chamado para a prática do ato processual deverá ser 

realizado por meio da intimação pessoal da própria parte.  

Nesse sentido, o art. 186, § 2º, do novo Código de Processo Civil prevê 

como prerrogativa do membro da Defensoria Pública requerer ao Magistrado a 

intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de 

providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou 

prestada. Errada, portanto, a postura do Magistrado. 

Note que o vínculo para a Defensoria é público-institucional, e a 

assistência jurídica prestada pelo Defensor não decorre de relação contratual, 

não podendo ser ele tido como mandatário do assistido. 

 

B) CORRETA 

Ver comentário às alternativas A e C. 

 

C) INCORRETA 

Seguindo a própria literalidade do art. 186, §2º, do CPC/2015, pertence 

ao membro da Defensoria Pública a atribuição legal para avaliar a necessidade 

de realização da intimação pessoal do assistido. Assim, caso o ato processual 

dependa de providência ou informação que somente possa ser realizada ou 

prestada pela parte patrocinada, o requerimento de intimação pessoal 

formulado pelo Defensor Público não poderá ser indeferido pelo Magistrado. 

 



 
 

 
 

D) INCORRETA 

A determinação do Magistrado para que se proceda à intimação pessoal 

da parte depende de requerimento expresso da Defensoria Pública. Não sendo 

formulado tal requerimento, a não realização do ato poderá ocasionar 

consequências processuais para o assistido, exceto quando outra regra 

processual tornar imprescindível a intimação pessoal da parte (ex.: art. 385, § 

1º, do CPC/2015 determina que a parte seja pessoalmente intimada para 

prestar depoimento pessoal, incidindo ela na pena de confesso em caso de não 

comparecimento em juízo). 

 

E) INCORRETA 

A contagem dos prazos para a prática de ato processual que dependa 

de providência ou informação que apenas possa ser realizada ou prestada pela 

própria parte começa a fluir somente com a intimação pessoal do assistido. 

 

25)  Assinale a alternativa correta: 
(A) São garantias dos membros da Defensoria Pública: (i) independência 

funcional; (ii) inamovibilidade; (iii) irredutibilidade de vencimentos; e (iv) 

vitaliciedade. 

(B) É função institucional da Defensoria Pública manifestar-se em autos 

administrativos ou judiciais por meio de cota. 

(C) São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 

indivisibilidade e a autonomia funcional. 

(D) É prerrogativa do Defensor Público a busca da solução extrajudicial de 

conflitos mediante emprego de métodos alternativos. 

(E) Nenhuma das alternativas está correta. 

GABARITO: LETRA E 

 

COMENTÁRIOS 

 



 
 

 
 

A questão visa a chamar atenção para algumas nomenclaturas previstas 

na LC 80/94: garantias; funções institucionais; princípios institucionais; 

prerrogativas. 

Atenção! Garantias e prerrogativas se aplicam a Defensores Públicos; 

funções e princípios institucionais, à instituição Defensoria Pública. 

 

A) INCORRETA 

A Lei Complementar Federal nº 80/1994 elenca quatro garantias dos 

membros da Defensoria Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Territórios (art. 43, art. 88 e art. 127 da LC nº 80/1994): (i) independência 

funcional; (ii) inamovibilidade; (iii) irredutibilidade de vencimentos; e (iv) 

estabilidade (não vitaliciedade). Veja: 

Art. 127. São garantias dos membros da Defensoria 
Pública do Estado, sem prejuízo de outras que a lei 
estadual estabelecer: 

I - a independência funcional no desempenho de suas 
atribuições; 

II - a inamovibilidade; 
III - a irredutibilidade de vencimentos; 

IV - a estabilidade; 
 

B) INCORRETA 

Aos Defensores Públicos é reconhecida a prerrogativa de “manifestar-

se em autos administrativos ou judiciais por meio de cota”, nos termos dos arts. 

44, IX, 89, IX e 128, IX da LC nº 80/1994: 

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria 
Pública do Estado, dentre outras que a lei local 
estabelecer:  

IX - manifestar-se em autos administrativos ou judiciais 
por meio de cota. 

 
C) INCORRETA 



 
 

 
 

De acordo com o art. 134, § 4º, da CRFB e o art. 3º da Lei 

Complementar nº 80/1994, “são princípios institucionais da Defensoria Pública 

a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional”: 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe, como expressão e instrumento do regime 
democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a 
promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, 
na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição 
Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
80, de 2014) 

[...] 
§4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a 
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, 
aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 
93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.         
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014). 

 

D) INCORRETA 

Trata-se de função institucional da Defensoria Pública: 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, 
dentre outras: 

[...] 
II – promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos 
litígios, visando à composição entre as pessoas em 
conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, 
arbitragem e demais técnicas de composição e 
administração de conflitos; 

 
E) CORRETA 

De fato, todas as alternativas acima estavam incorretas. 

 

26) O cônjuge de vítima de delito de homicídio, empresário bem 
sucedido, é admitido como assistente de acusação e solicita a atuação da 
Defensoria Pública como sua representante jurídica. Nesse caso, o 
Defensor Público deverá: 



 
 

 
 

(A) recusar o patrocínio, caso em que o assistido não poderá ter sua pretensão 

revista pelo Defensor Público-Geral. 

(B) deferir o patrocínio, mas não caberá ao Defensor Público orientar a vítima 

sobre a possibilidade de implementação de práticas restaurativas. 

(C) recusar o patrocínio, pois não há hipossuficiência econômica. 

(D) recusar o patrocínio, haja vista a impossibilidade de atuação do órgão na 

função acusatória. 

(E) deferir o patrocínio, com direito à atuação de Defensores Públicos distintos 

caso a Defensoria Pública também atue na defesa do réu. 

GABARITO: LETRA C 

 

COMENTÁRIOS 

 

O tema cobrado na prova para a Defensoria Pública do Estado de 

Pernambuco. 

 

A) INCORRETA 

A independência funcional do membro da Defensoria Pública e a 

prerrogativa de não ajuizamento de demanda (art. 44, XII; art. 89, XII; e art. 

128, XII) não suprimem do assistido “o direito de ter sua pretensão revista no 

caso de recusa de atuação pelo Defensor Público” (art. 4º-A, III da LC nº 

80/1994). 

 

B) INCORRETA 

É o caso de recusa de atuação, como se verá no comentário seguinte. 

Outrossim, essa atuação no interesse do ofendido não impede que o 

Defensor Público oriente a vítima sobre a possibilidade de implementação de 

práticas restaurativas, evitando o fomento à cultura do litígio penal.  

 

C) CORRETA 



 
 

 
 

Diferentemente do direito de defesa, que é obrigatório e indisponível, a 

atuação como assistente de acusação é facultativa, e não determinante para o 

desenrolar da ação penal. Por esse motivo, a atuação da Defensoria Pública na 

qualidade de representante jurídica do assistente de acusação evidencia 

função de natureza típica, razão pela qual os legitimados para habilitação 

deverão possuir o qualificativo de hipossuficientes. 

 

D) INCORRETA 

A Defensoria Pública deve atuar como representante jurídica do 

assistente de acusação, em respeito à função constitucional de assistência 

jurídica (art. 134, c/c o art. 5º, LXXIV, da CRFB). 

 

E) INCORRETA 

É o caso de recusa de atuação, como visto, o que torna a alternativa 

incorreta. 

Todavia, de fato, o art. 4º-A, V da LC nº 80/1994 contempla o direito do 

assistido “à atuação de Defensores Públicos distintos, quando verificada a 

existência de interesses antagônicos ou colidentes entre destinatários de suas 

funções”. 

 
27) Quanto à disciplina do Conselho Superior na Lei Complementar 
80/94, assinale a alternativa correta: 
(A) É presidido pelo Defensor Público-Geral, que terá voto de qualidade em 

matéria disciplinar. 

(B) A sua composição deve incluir obrigatoriamente o Defensor Público-Geral, 

o Subdefensor Público-Geral, o Corregedor-Geral e o Ouvidor-Geral, como 

membros natos. 

(C) Os seus membros são eleitos para mandato de 2 (dois) anos, vedada a 

reeleição. 



 
 

 
 

(D) O Ouvidor-Geral poderá ser destituído por proposta do Defensor Público-

Geral, pelo voto de dois terços do Conselho Superior, antes do término do 

mandato. 

(E) Caberá ao Conselho Superior decidir sobre matéria disciplinar e os 

conflitos de atribuições entre membros da Defensoria Pública e, em grau 

de recurso, sobre a fixação ou a alteração de atribuições dos órgãos de 

atuação da Defensoria Pública. 

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

Ao Defensor Público Geral competirá a Presidência do Conselho 

Superior, gozando do voto de qualidade, salvo quando envolver matéria 
disciplinar (art. 101, § 1º da LC nº 80/1994): 

Art. 101.  A composição do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado deve incluir 
obrigatoriamente o Defensor Público-Geral, o 
Subdefensor Público-Geral, o Corregedor-Geral e o 
Ouvidor-Geral, como membros natos, e, em sua maioria, 
representantes estáveis da Carreira, eleitos pelo voto 
direto, plurinominal, obrigatório e secreto de seus 
membros, em número e forma a serem fixados em lei 
estadual. (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, 
de 2009). 

§ 1º O Conselho Superior é presidido pelo Defensor 
Público-Geral, que terá voto de qualidade, exceto em 
matéria disciplinar. (Incluído pela Lei Complementar nº 
132, de 2009). 

 

B) CORRETA 

De acordo com o art. 101 da LC nº 80/1994, serão membros natos do 

Conselho Superior da Defensoria Pública dos Estados: (i) o Defensor Público 

Geral; (ii) o Subdefensor Público-Geral; (iii) o Corregedor-Geral; e (iv) o 

Ouvidor-Geral.  



 
 

 
 

Por sua vez, a representação classista deverá ser composta por 

“representantes estáveis da carreira, eleitos pelo voto direto, plurinominal, 

obrigatório e secreto de seus membros, em número e forma a serem fixados 

em lei estadual”: 

Art. 101.  A composição do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado deve incluir 
obrigatoriamente o Defensor Público-Geral, o 
Subdefensor Público-Geral, o Corregedor-Geral e o 
Ouvidor-Geral, como membros natos, e, em sua maioria, 
representantes estáveis da Carreira, eleitos pelo voto 
direto, plurinominal, obrigatório e secreto de seus 
membros, em número e forma a serem fixados em lei 
estadual. (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, 
de 2009). 

 

C) INCORRETA 

Os candidatos aos cargos de membros classistas não poderão estar 

afastados da carreira, e sua eleição deverá outorgar-lhes o mandato de dois 

anos, permitida uma reeleição, de acordo com as normas insertas no art. 101, 

§§ 3º e 4º, da LC nº 80/1994. 

Art. 101.  A composição do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado deve incluir 
obrigatoriamente o Defensor Público-Geral, o 
Subdefensor Público-Geral, o Corregedor-Geral e o 
Ouvidor-Geral, como membros natos, e, em sua maioria, 
representantes estáveis da Carreira, eleitos pelo voto 
direto, plurinominal, obrigatório e secreto de seus 
membros, em número e forma a serem fixados em lei 
estadual. (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, 
de 2009). 

§ 3º  Os membros do Conselho Superior são eleitos para 
mandato de 2 (dois) anos, permitida uma reeleição.     
(Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 
§4º São elegíveis os membros estáveis da Defensoria 
Pública que não estejam afastados da Carreira.     
(Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009).  

 

D) INCORRETA 



 
 

 
 

 É possível a destituição do Corregedor-Geral antes do término do 

mandato, por proposta do Defensor Público Geral e voto de dois terços dos 

membros do Conselho Superior, conforme previsão do art. 12, parágrafo único, 

art. 60, parágrafo único e art. 104, § 1º, todos da LC nº 80/1994.  

Art. 104.  A Corregedoria-Geral é exercida pelo 
Corregedor-Geral indicado dentre os integrantes da 
classe mais elevada da Carreira, em lista tríplice formada 
pelo Conselho Superior, e nomeado pelo Defensor 
Público-Geral para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 
(uma) recondução. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

§ 1º O Corregedor-Geral poderá ser destituído por 
proposta do Defensor Publico-Geral, pelo voto de dois 
terços do Conselho Superior, antes do término do 
mandato.      (Renumerado pela Lei Complementar nº 
132, de 2009).  

 

E) INCORRETA 

O art. 102, §§ 1º e 2º, estabelece duas atribuições obrigatórias do 

Conselho Superior da Defensoria Pública, independentemente do que for 

previsto na legislação estadual: (i) “decidir sobre a fixação ou a alteração de 

atribuições dos órgãos de atuação da Defensoria Pública e, em grau de 

recurso, sobre matéria disciplinar e os conflitos de atribuições entre membros 

da Defensoria Pública”; e (ii) “aprovar o plano de atuação da Defensoria 

Pública do Estado, cujo projeto será precedido de ampla divulgação”: 

Art. 102. Ao Conselho Superior compete exercer as 
atividades consultivas, normativas e decisórias a serem 
previstas na lei estadual. 
§ 1º Caberá ao Conselho Superior decidir sobre a fixação 
ou a alteração de atribuições dos órgãos de atuação da 
Defensoria Pública e, em grau de recurso, sobre matéria 
disciplinar e os conflitos de atribuições entre membros da 
Defensoria Pública, sem prejuízo de outras atribuições. 

§ 2º Caberá ao Conselho Superior aprovar o plano de 
atuação da Defensoria Pública do Estado, cujo projeto 
será precedido de ampla divulgação. 

 
28) Editada a Lei Complementar n.º 132/2009, algumas de suas 
previsões foram objeto de veto presidencial. Leia os seguintes itens e 



 
 

 
 

marque a alternativa que reúne as previsões vetadas pela Presidência da 
República na ocasião: 

I. Previsão que revogava o §2º do art. 71 da Lei Complementar n.º 80/94 (“Os 

candidatos proibidos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil 

comprovarão o registro até a posse no cargo de Defensor Público”). 

II. Previsão que permitia a convocação de audiências públicas para discutir 

matérias relacionadas às funções institucionais. 

III. Previsão que permitia atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou 

servidores do quadro de apoio. 

IV. Previsão que permitia a recusa e a renúncia à promoção à carreira. 

V. Previsão que indicava como direito do assistido a informação sobre a 

tramitação dos processos e os procedimentos para a realização de exames, 

perícias e outras providências necessárias à defesa de seus interesses. 

(A) Apenas a I. 

(B) I e IV. 

(C) I, III e V. 

(D) II, III e IV. 

(E) Apenas a V. 

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 

 

Questão inspirada em tema cobrado na prova da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas. 

As previsões constantes das assertivas I e IV realmente foram objeto de 

veto. Observe as razões dos vetos:  

“O exercício da atividade de advocacia no território 
brasileiro é condicionado à inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil. Por sua vez, a atuação da 
Defensoria Pública, nos termos da Constituição, ocorre 
mediante o exercício da atividade de advocacia. Dessa 
forma, ao excluir a referida inscrição dos requisitos 



 
 

 
 

exigidos dos candidatos participantes no concurso de 
ingresso na Carreira da Defensoria Pública da União, o 
projeto afronta a sistemática vigente, abrindo a 
possibilidade para que bacharéis em direito exerçam a 
advocacia, independentemente de aprovação na Ordem 
dos Advogados do Brasil, daí a necessidade de veto à 
alteração proposta para a redação do art. 26 da Lei 
Complementar no 80, de 1994 e do art. 16 do projeto de 
lei, cujo texto revoga o §2º do artigo mencionado. Impõe-
se, em consequência, o veto ao art. 16, a fim de se 
manter a vigência do §2º do art. 26, bem como do §2º do 
art. 71, em vista de sua conexão temática.”  
“A promoção envolve interesses que extrapolam a esfera 
do servidor promovido, alcançando também a 
administração pública e os demais servidores preteridos. 
Dessa forma, a promoção deve ser precedida de uma 
série de atos que assegurem sua transparência, seguidos 
por outra série de procedimentos destinados a assegurar 
o exercício das funções do servidor no novo cargo e o 
preenchimento do cargo anteriormente ocupado. A 
inclusão de permissivo para que o servidor, a qualquer 
tempo, renuncie à promoção comprometeria todo esse 
processo, prejudicando o regular funcionamento da 
administração, em evidente prejuízo ao interesse público.” 

 
 
29) Assinale a alternativa incorreta a respeito da função institucional da 
Defensoria Pública de prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos 
necessitados. 
(A) Com o Código de Processo Civil de 2015, a legitimidade extraordinária da 

Defensoria Pública ganha mais duas novas vertentes, através da 

possibilidade de instauração do incidente de resolução de demandas 

repetitivas e do incidente de assunção de competência. 

(B) A Lei nº 11.448/2007 incluiu o inciso II no art. 5º da Lei da Ação Civil 

Pública, consolidando expressamente a legitimidade da Defensoria Pública 

para a tutela coletiva. 

(C) Não há legitimidade expressa em lei para a Defensoria Pública impetrar 

mandado de segurança e mandado de injunção, ou para ajuizar ação de 

improbidade administrativa.  

(D) A Emenda Constitucional nº 80/2014 incrementou a disciplina da tutela 

coletiva da Defensoria Pública. 



 
 

 
 

(E) Antes da edição da Lei Complementar nº 80/1994, o Código de Defesa do 

Consumidor já contemplava a possibilidade de serem manejados pelos 

órgãos da Administração Pública direta ou indireta os instrumentos de 

tutela coletiva em favor dos consumidores. 

GABARITO: LETRA C 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 
Com o Novo Código de Processo Civil, realmente, a legitimidade 

extraordinária da Defensoria Pública ganha mais duas novas vertentes, através 

da possibilidade de instauração do incidente de resolução de demandas 

repetitivas (art. 977, III, do CPC/2015) e do incidente de assunção de 

competência (art. 947, § 1º, do CPC/2015): 

Art. 947. É admissível a assunção de competência 
quando o julgamento de recurso, de remessa necessária 
ou de processo de competência originária envolver 
relevante questão de direito, com grande repercussão 
social, sem repetição em múltiplos processos. 
§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, 
o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do 
Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o 
recurso, a remessa necessária ou o processo de 
competência originária julgado pelo órgão colegiado que o 
regimento indicar. 
Art. 977. O pedido de instauração do incidente será 
dirigido ao presidente de tribunal: 
I – pelo juiz ou relator, por ofício; 

II – pelas partes, por petição; 
III – pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, 
por petição. 

 

B) CORRETA 

Antes da edição da Lei Complementar nº 80/1994, o Código de Defesa 

do Consumidor já contemplava a possibilidade de serem manejados pelos 



 
 

 
 

órgãos da Administração Pública direta ou indireta os instrumentos de tutela 

coletiva em favor dos consumidores. Dentro desse contexto, a Defensoria 

Pública passou a atuar no campo da tutela coletiva através de órgãos com 

atribuição para a defesa do consumidor. 

Posteriormente, a Lei nº 11.448/2007 incluiu o inciso II no art. 5º da 
Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985), consolidando expressamente 
a legitimidade institucional para a tutela coletiva.  

 

C) INCORRETA 

 A legitimidade da Defensoria Pública para impetrar mandado de 
injunção coletivo está expressa no art. 12, inciso IV, da Lei nº 13.300/2016.  

Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser 
promovido: 

[...] 
IV – pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida 
for especialmente relevante para a promoção dos direitos 
humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos 
dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da 
Constituição Federal. 
 

Quanto ao mandado de segurança coletivo e à ação de improbidade 

administrativa, de fato, não há menção expressa à legitimidade da Defensoria 

Pública. Todavia, é possível sustentar tal legitimidade, utilizando-se do 

raciocínio da cláusula aberta constante do art. 4º da LC nº 80/1994, que 

emprega a expressão “todas as espécies de ações” no inciso VII. Tanto o 

Ministério Público quanto a Defensoria Pública disporiam da legitimidade por se 

tratarem de instrumentos do microssistema da tutela coletiva.  

 

D) CORRETA 

A Emenda Constitucional nº 80/2014 incrementou a disciplina da tutela 

coletiva da Defensoria Pública, reconhecendo sua legitimação no caput do art. 

134. 

 



 
 

 
 

E) CORRETA 

Verificar comentários à alternativa B. 
 

30) Acerca da disciplina da curadoria especial e da ação de curatela, 
considere: 

I. Cabe, prioritariamente, ao Ministério Público representar e defender os 

interesses do indivíduo alegadamente incapaz no processo de interdição; 

apenas quando o Parquet figurar como autor da ação interditória, a 

representação do incapaz passará a ser exercida de forma subsidiária pela 

curadoria especial. 

II. A Defensoria Pública não pode atuar como parte na ação de curatela, mas 

apenas como assistente do indivíduo alegadamente incapaz. 

III. Como curadora especial, a Defensoria Pública deverá atuar 

independentemente da manifestação de vontade do potencial incapaz, desde 

que seja projetada para a tutela efetiva de sua dignidade e de seus direitos. 

IV. As disposições gerais relativas ao procedimento de jurisdição voluntária 

conferem expressamente à Defensoria Pública legitimidade extraordinária para 

a propositura da ação de curatela. 

V. A curadoria especial constitui instituto de direito processual, sendo voltada 

para o processo e dotada de finalidade específica que, uma vez exaurida, 

esgota automaticamente a função do curador; já a tutela e a curatela, previstas 

no Código Civil, constituem figura de direito material, sendo direcionadas à 

regência de pessoas e bens. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

A) II e III. 

B) I, III e IV. 

C) II, III e V. 

D) IV e V. 

E) I, III e V. 

GABARITO LETRA D 

 



 
 

 
 

COMENTÁRIOS 

 

I) INCORRETA 

O art. 752, § 2º, do CPC/2015 estabelece que “o interditando poderá 

constituir advogado, e, caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial”.  

Assim, o novo Código de Processo Civil eliminou o modelo 

anteriormente previsto nos arts. 1.179 e 1.182, § 1º, do CPC/1973 e art. 1.770 

do CC/2002, enunciado na assertiva, segundo o qual caberia prioritariamente 

ao Ministério Público representar e defender os interesses do indivíduo 

alegadamente incapaz no processo de interdição, de modo que, apenas 

quando o Parquet figurasse como autor da ação interditória, passaria a 

representação do incapaz a ser exercida de forma subsidiária pela curadoria 

especial. 

Outrossim, em provas dissertativas, deve-se sustentar que, ainda que o 

art. 752, § 2º, do CPC/2015 admita a outorga de procuração pelo curatelado, o 

advogado constituído não poderá exercer a função de representante 

processual do indivíduo alegadamente incapaz; atuará apenas como 

mandatário do curatelando, nos termos do art. 5º da Lei nº 8.906/1994 

(Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil).  

Logo, independentemente da constituição ou não de advogado no 

processo, o indivíduo alegadamente incapaz sempre deverá ser judicialmente 

assistido pela curadoria especial, que terá a função de garantir a legitimatio ad 

processum do curatelando e de assegurar a observância do contraditório, nos 

termos do art. 72, I, 2ª parte do CPC/2015. 

 

II) INCORRETA; III) INCORRETA; IV) CORRETA 

De acordo com o art. 1.768, IV, do CC/2002 (acrescentado pela Lei nº 

13.146/2015), a própria pessoa a ser curatelada possui legitimidade para 

alegar e requerer a decretação de sua própria incapacidade civil (autocuratela). 

Nesse caso, a curadoria especial poderá figurar no polo ativo da relação 



 
 

 
 

processual, como assistente do indivíduo alegadamente incapaz, para auxiliá-lo 

na propositura da ação de curatela. 

No entanto, aqui, a Defensoria Pública não estará atuando propriamente 

como parte do processo, o que torna a assertiva II incorreta. Na verdade, ela 

estará exercendo a representação processual do curatelado, defendendo, em 

nome alheio, interesse alheio. 

Por outro lado, o art. 720 do CPC/2015 prevê que os procedimentos de 

jurisdição voluntária terão início “por provocação do interessado, do Ministério 

Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido 

devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da 

providência judicial”. Sendo assim, a Defensoria Pública também tem 

legitimidade extraordinária expressa para a propositura da ação de curatela, o 

que torna a assertiva IV correta. 

E, aliás, essa previsão normativa encontra respaldo no art. 4º, X e XI, da 

LC nº 80/1994, que atribui aos Defensores Públicos a função institucional de 

promover a ampla defesa dos direitos individuais e coletivos das pessoas com 

deficiência, “sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de 

propiciar sua adequada e efetiva tutela”. 

No mais, como a curadoria especial existe para a assistência do 

indivíduo alegadamente incapaz (art. 4º do CC/2002), sua atuação processual 

deverá necessariamente respeitar a autonomia e a capacidade residual do 

curatelando. Com isso, apenas será possível à curadoria especial realizar a 

propositura da ação de curatela quando a medida for desejada pelo potencial 

incapaz, o que permite concluir que o item III está errado. 

Já a atuação como legitimado extraordinário possui o objetivo de 

assegurar a defesa dos direitos fundamentais do potencial incapaz mesmo que 

a medida não seja desejada pela pessoa em condição de vulnerabilidade. 

Nesse caso, a propositura da ação de curatela poderá ser proposta 

independentemente da manifestação de vontade do potencial incapaz, desde 

que seja projetada para a tutela efetiva de sua dignidade e de seus direitos. 

Em resumo, é possível a atuação da Defensoria Pública como 
legitimada extraordinária, requerendo a curatela no polo ativo; e como 



 
 

 
 

curadora especial, exercendo a defesa do suposto incapaz no polo 
passivo. Tem-se aí o caráter dialético da atuação institucional. 

 

V) CORRETA 

A curadoria especial é instituto de direito processual, sendo voltada para 

o processo e dotada de finalidade específica que, uma vez exaurida, esgota 

automaticamente a função do curador; já a tutela e a curatela, previstas no 

Código Civil, constituem figura de direito material, sendo direcionadas à 

regência de pessoas e bens. 

 

DIREITO PENAL E CRIMINOLOGIA 
 
31) Assinale a alternativa CORRETA:  

(A) A Criminologia é uma ciência empírica, interdisciplinar e lógico-dedutiva. 

(B) A Política Criminal é uma disciplina que oferece aos poderes públicos as 

opções científicas concretas mais adequadas para controle do crime, 

servindo como ponte eficaz entre o Direito Penal e a Criminologia. Entre 

nós, é frequente e visível o alinhamento da atividade legiferante com as 

conclusões alcançadas no campo da criminologia (em especial, a gestada 

sob os modelos sociológicos do conflito). 

(C) O Direito Penal, diferentemente da Criminologia, valora, ordena e orienta a 

realidade, com o apoio de uma série de critérios axiológicos. 

(D) A política criminal se realiza por meio da atividade legiferante e da atuação 

do Poder Executivo, não sendo possível se falar em sua realização pelo 

Poder Judiciário. 

(E) O Direito Penal tem um método jurídico-dogmático e indutivo. 

GABARITO: LETRA C 

 

COMENTÁRIOS 

A) INCORRETA 



 
 

 
 

A criminologia é uma ciência empírica, interdisciplinar e indutiva. 

 

B) INCORRETA 

O conceito de política criminal está correto. Incorreta, contudo, a 

segunda parte do enunciado, pois a atividade legiferante não revela, entre nós, 

visível alinhamento com as lições da criminologia gestada sob os modelos 

sociológicos do conflito. Na realidade, o que se vislumbra, atualmente, é um 

crescente alinhamento com movimentos criminológicos conservadores como 

“Lei e Ordem”.  

 

C) CORRETA 

A assertiva descreve com precisão o Direito Penal em contraste com a 

criminologia.  

 

D) INCORRETA 

Também o Poder Judiciário ao interpretar e aplicar as leis realiza política 

criminal.  

 

E) INCORRETA 

 O Direito Penal tem um método jurídico-dogmático e seu proceder é 

dedutivo-sistemático. 

 

32) Assinale a alternativa INCORRETA: 

(A)  A criminalização secundária opera de modo seletivo, alcançando, em regra, 

os atos mais burdos ou grosseiros, bem como pessoas cujas características 

pessoais se enquadram nos estereótipos criminais e cuja educação só lhes 

permite realizar ações ilícitas toscas e, por conseguinte, de fácil detecção. 



 
 

 
 

(B) Das estratégias para eliminação da seletividade do sistema penal, destaca-

se, como especialmente promissor, o desenvolvimento de uma cultura de 

apego absoluto aos direitos e garantias constitucionais. 

(C)  A seletividade inerente à criminalização secundária engloba, 

excepcionalmente, pessoas que, em posição praticamente invulnerável ao 

poder punitivo, levaram a pior em uma luta de poder hegemônico, advindo 

daí uma “falta de cobertura” e, consequentemente, uma vulnerabilidade. 

(D)  Há uma paralela distribuição seletiva da vitimização secundária de acordo 

com a vulnerabilidade do delito. É dizer: também no que concerne à 

vitimização, são as classes subalternas as mais vulneráveis. Importante 

observar, ainda, que a vulnerabilidade à vitimização não é só de classe, 

mas também de sexo, etária e racial. 

(E) As agências policiais latino-americanas, nos setores aos quais incumbe a 

pior parte do controle social penal, recrutam seus operadores nas mesmas 

camadas sociais com maior incidência das seleções criminalizante e 

vitimizante. Trata-se, aqui, da denominada “seleção policizante”.  

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

De fato, o sistema penal opera em forma de filtro, selecionando pessoas 

em situação de vulnerabilidade e ações delitivas grosseiras (o que Zaffaroni e 

Nilo Batista denominam de “obra tosca da criminalidade”). 

 

B) INCORRETA 

A seletividade orientadora da criminalização secundária decorre da 

disparidade entre a quantidade de crimes previstos e a capacidade operacional 

limitada das agências de criminalização secundária, que, inarredavelmente, 

terão de cuidar de uma parte ínfima do programa primário. Na seleção que 



 
 

 
 

inevitavelmente ocorrerá, as agências de criminalização secundária se 

concentrarão naqueles fatos grosseiros e naqueles que ostentam o “figurino 

social dos delinquentes”. 

A respeito, de se ver que, na esteira do que prelecionam Zaffaroni e Nilo 

Batista “a seletividade é estrutural e, por conseguinte, não há sistema penal no 

mundo cuja regra não seja a da criminalização secundária em razão da 

vulnerabilidade do candidato”. Incorreta, pois, a assertiva, pois pressupõe a 

possibilidade concreta de superação da seletividade (algo irrealizável) por meio 

do respeito aos direitos e garantia fundamentais. 

 

C) CORRETA 

 A assertiva está correta e dá conta de um importante fenômeno cujo 

conhecimento é fundamental para a correta compreensão da seletividade da 

criminalização secundária. 

 

D) CORRETA 

A assertiva está correta e diz respeito ao que Zaffaroni e Nilo Batista 

chamam de “seleção vitimizante”. 

 

E) CORRETA 

 A assertiva está correta e dá conta do que Zaffaroni e Nilo Batista 

chamam de “seleção policizante”. 

         

33) Sobre Princípios Penais, assinale a alternativa CORRETA: 

(A) O princípio da bagatela imprópria se relaciona com a noção, desenvolvida 

por Jakobs, de culpabilidade como “responsabilidade penal”. 

(B) A jurisprudência dos Tribunais Superiores se encaminha no sentido de que 

que a previsão de crimes em tratados internacionais não viola o princípio da 

legalidade penal. 



 
 

 
 

(C)  Exemplo de aplicação do princípio da proporcionalidade é o importante 

julgado do STJ em que foi declarada a inconstitucionalidade do preceito 

secundário do artigo 273, §1º-B, V, do CP (crime de falsificação, corrupção, 

adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou 

medicinais), aplicando-se a pena prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 

(tráfico ilícito de entorpecentes), inclusive com possibilidade de incidência 

do redutor de seu §4º. 

(D)  Segundo enunciado sumular do STJ, aplica-se o princípio da insignificância 

a crimes perpetrados contra a Administração Pública. 

(E) De acordo com o princípio da fragmentariedade, o Direito Penal deve atuar, 

apenas, quando o conflito não puder ser solucionado pelos demais ramos 

do direito.  
GABARITO: LETRA C          

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

O princípio da bagatela imprópria se relaciona com a culpabilidade como 

“responsabilidade penal”, conceito desenvolvido por Roxin, não por Jakobs 

(que, partindo da premissa de que a função da pena é afirmar a vigência da 

norma em favor da estabilização do sistema social, considera que a 

culpabilidade constitui “uma falta de fidelidade ao direito”). 

 

B) INCORRETA 

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal 

têm posição em sentido contrário, a despeito do entendimento do STF a 

respeito do status normativo ostentado por tratados ratificados pelo Brasil. Leia-

se a respeito os seguintes julgados: REsp 1.798.903/RJ, HC n° 121.835/PE 

(STF), HC n° 96.007/SP (STF). 

 

C) CORRETA 



 
 

 
 

De fato, o STJ firmou tal importante entendimento, em prol da 

proporcionalidade.  

 

D) INCORRETA 

 O enunciado está em desacordo com o enunciado sumular 599 do STJ. 

 

E) INCORRETA 

 A assertiva retrata o princípio da subsidiariedade, não o da 

fragmentariedade. 

         

34) Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a culpabilidade. É certo, 

contudo, que, de acordo com a Lei de Drogas, é isento de pena o agente 

que, em razão da dependência, era, ao tempo da ação ou omissão, 

qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de 

entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento. 

(B) A teoria psicológica da culpabilidade, segundo a formulação causalista 

(clássica), consagra a exigibilidade de conduta diversa como um de seus 

componentes (da culpabilidade). 

(C) A coação física irresistível exclui a culpabilidade. 

(D) O cumprimento de ordem manifestamente ilegal de superior hierárquico 

exclui a culpabilidade. 

(E) A emoção e a paixão não projetam quaisquer efeitos sobre a culpabilidade 

nem sobre a dosimetria da pena. 

GABARITO: LETRA A 

 

COMENTÁRIOS 

 



 
 

 
 

A) CORRETA 
A assertiva está correta (artigo 28, II, do CP e 45, caput, da Lei 

11.343/2006). 

 

B)  INCORRETA 

Segundo a teoria em questão (psicológica), a culpabilidade compõe-se, 

apenas, do dolo e da culpa (a imputabilidade, de acordo com alguns autores, 

também estaria incluída, ao passo que para outros seria tão somente 

pressuposto da culpabilidade). 

 

C) INCORRETA 

A coação física irresistível exclui a própria tipicidade, pois fulmina o dolo, 

elemento subjetivo integrante do fato típico, nos moldes desenvolvidos pelo 

finalismo. A coação moral irresistível, sim, exclui a culpabilidade (artigo 22 do 

Código Penal). 

 

D) INCORRETA 

Apenas o cumprimento de ordem não manifestamente ilegal de superior 

hierárquico é capaz de excluir a culpabilidade (artigo 22 do Código Penal). 

 

E) INCORRETA 

 A assertiva está incorreta. A influência de violenta emoção por ato 

injusto da vítima constitui circunstância atenuante (artigo 65, III, “c”, última parte 

do CP). Ademais, em alguns delitos, é causa de diminuição de pena (exemplo: 

homicídio privilegiado (artigo 121, §1º, do CP).      

   

35) Sobre as teorias que tratam das finalidades da pena, assinale a 
alternativa INCORRETA: 



 
 

 
 

(A) As teorias absolutas (cujo modelo é Kant) tendem a retribuir para garantir 

externamente a eticidade quando uma ação objetivamente a contradiga, 

inflingindo um sofrimento equivalente ao injustamente produzido (talião. 

(B) A prevenção geral negativa (cujos modelos são Feuerbach e Romagnosi) 

constitui, em todas suas expressões, uma moderação da exemplarização. 

Tal finalidade gira em torno da ideia de dissuasão, angariada por uma 

coação psicológica exercida sobre a sociedade. 

(C) Sob a função de prevenção geral positiva, a criminalização estaria 

fundamentada em seu efeito positivo sobre os não-criminalizados, não para 

dissuadi-los pela intimidação, e sim como valor simbólico produtor de 

consenso e, portanto, reforçador de sua confiança no sistema social em 

geral. 

(D) O abolicionismo penal, por suas conclusões a respeito das finalidades da 

pena, se situa como teoria legitimadora da pena. 

(E) O fracasso das ideologias “re” deu lugar a uma preponderância prática de 

prevenção especial negativa, a qual se realiza, em nossos dias, mediante o 

emparedamento e a neutralização dos indesejáveis selecionados pelas 

agências de criminalização secundária. 

GABARITO: LETRA D 

 

COMENTÁRIOS 

A) CORRETA 

O enunciado descreve acertadamente as teorias absolutas da penal. 

 

B) CORRETA 

  A proposição descreve corretamente a função preventiva geral negativa 

da pena. 

 

C) CORRETA 



 
 

 
 

O enunciado descreve com correção a função preventiva geral positiva. 

 

D)  INCORRETA 

A teoria abolicionista, em quaisquer de seus matizes, parte do 

pressuposto de que a intervenção penal e, por conseguinte, a pena são 

ilegítimas. Assim, o abolicionismo se estrutura desde uma compreensão não 

legitimadora da pena. 

 

E) CORRETA  

De fato, a prevenção especial positiva, intimamente relacionada às 

denominadas ideologias “re” (ressocialização, reeducação, reinserção, 

repersonalização, reindividualização e reincorporação) é um fracasso, razão 

pela qual a prevenção especial negativa ganha cada vez mais espaço. 

  

36) Assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que comportamento da vítima 

é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente 

neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para 

incrementar a pena-base, devendo, portanto, ser afastado o incremento da 

pena pela referida vetorial. 

(B) É pacífico, no âmbito do STJ, o entendimento de que o fato de a 

reincidência ser específica pode, legitimamente, ensejar aumento da pena 

em fração superior a 1/6. 

(C) Para fins de reincidência, não se consideram os crimes militares próprios e 

políticos. 

(D) A pena de reclusão se diferencia da de detenção ante o fato de que aquela, 

diferentemente desta, pode ter seu cumprimento iniciado em regime inicial 

fechado. 

(E) A perpetração de novo delito após condenação definitiva pela prática de 

contravenção penal não ensejará reincidência. 



 
 

 
 

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

A assertiva está correta (vide AgInt no REsp 1710287/AL). 

 

B) INCORRETA 

A assertiva está incorreta. Há julgados em ambos os sentidos (p. ex HC 

617049/SP). 

 

C) CORRETA 

Assertiva correta, que decorre de expressa previsão do Código Penal 

(artigo 64, II, do CP). 

 

D) CORRETA 

Assertiva correta, nos exatos termos do disposto no artigo 33, caput, do 

Código Penal. 

 

E) CORRETA 

Assertiva correta a partir da inteligência do artigo 7º da Lei de 

Contravenções Penais. 

 

37) Assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) O “error in persona” não isenta de pena, considerando-se, neste caso, as 

condições e qualidades da pessoa que se desejava atingir. 

(B) O erro de tipo permissivo exclui o crime, caso inevitável, autorizando a 

punição por crime culposo, caso evitável. Erige-se, neste cenário, a 



 
 

 
 

excepcional possibilidade de punição por tentativa de crime culposo, caso 

não se consume o resultado delitivo. 

(C) A teoria adotada por parte expressiva da doutrina e, inclusive, consagrada 

no item 19 da Exposição de Motivos do Código Penal é a teoria extremada 

da culpabilidade, segundo a qual se admite que a discriminante putativa 

ocorra mediante erro de tipo (erro de tipo permissivo) e erro de proibição 

(erro de proibição indireto). 

(D) A aberratio ictus é modalidade de erro acidental. 

(E) No “error in persona”, há uma confusão subjetiva quanto à vítima 

pretendida. Já na aberratio ictus, o agente erra na execução do delito, 

atingindo pessoa diversa da pretendida. 

GABARITO: LETRA C 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

A assertiva está correta, nos termos do que dispõe o próprio Código 

Penal, em seu artigo 20, §3º. 

 

B) CORRETA 

De fato, o erro de tipo permissivo (discriminante putativa por erro de 

tipo), caso evitável, possibilita a punição por crime culposo. Essa possibilidade 

é, claramente, fruto de uma opção política-criminal, na medida em que o 

agente, nestas circunstâncias, age, sempre, dolosamente (pois há consciência 

e vontade de perpetrar o delito, ante a crença de que se está diante da 

incidência de uma causa de justificação). Caso o resultado delitivo não seja 

consumado, é possível a punição da tentativa do crime culposo.  

 

C) INCORRETA 



 
 

 
 

A teoria adotada por parte expressiva da doutrina e, inclusive, 

consagrada no item 19 da Exposição de Motivos do Código Penal é a teoria 

limitada da culpabilidade, segundo a qual admite-se que a discriminante 

putativa ocorra mediante erro de tipo (erro de tipo permissivo) e erro de 

proibição (erro de proibição indireto); 

D) CORRETA 

Correta, pois erro acidental é aquele que recai sobre dados secundários 

ou periféricos do tipo penal, não retirando do agente a compreensão de que 

está, de fato, perpetrando um delito. 

 

E) CORRETA 

A assertiva está correta e retrata, com acerto, a diferença entre o erro 

sobre a pessoa e a aberratio ictus.         

38) Assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) João mora com seu tio, Mauro, um pacato comerciante de 50 anos, de 

quem resolve surrupiar valores guardados em cofre. Mauro, após alguns 

meses, percebe que o dinheiro havia sido subtraído e é informado, pela sua 

esposa, de que João foi o responsável pela subtração. Após um ano, por 

conta de uma discussão acalorada com seu sobrinho, Mauro decide ir à 

Delegacia de Polícia, quando então é informado de que nada poderia ser 

feito, ante o implemento da decadência. A informação passada pelos 

funcionários da Delegacia está correta. 

(B) De acordo com remansosa jurisprudência do STJ, é possível a incidência 

da figura do furto privilegiado mesmo quando se cuida de delito qualificado. 

Assim, pode-se ter um furto privilegiado qualificado pelo abuso de 

confiança. 

(C) Em relação ao delito de latrocínio, ocorrendo a morte, ainda que tentada a 

subtração, verifica-se a consumação. 

(D) É assente na jurisprudência do STJ o descabimento da continuidade 

delitiva entre os delitos de roubo e extorsão. 



 
 

 
 

(E) De acordo com a jurisprudência do STJ, o crime de corrupção de menores, 

previsto no artigo 244-B do ECA, é formal. 

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

A assertiva está correta, pois incide, na hipótese, a hipótese do artigo 

182, III, do CP, tendo sido ultrapassado, no caso concreto, o prazo para 

representação. 

 

B) INCORRETA 

O STJ, conquanto tenha editado o enunciado sumular 511, que 

consagra a possibilidade de incidência do privilégio ao furto qualificado, 

restringiu tal possibilidade a casos em que a qualificadora for de ordem 

objetiva. No caso, a qualificadora (abuso de confiança) é considerada de ordem 

subjetiva. 

 

C) CORRETA 

Assertiva correta, nos termos da súmula 610 do STF. 

 

D) CORRETA 

A despeito de entendimentos doutrinários divergentes, o STJ esposa o 

pacífico entendimento de que inexiste continuidade delitiva entre os delitos de 

roubo e extorsão, pois não seriam delitos da mesma espécie.  

 

E) CORRETA 

Assertiva correta, nos moldes do enunciado sumular 500 do STJ. 



 
 

 
 

 

39) Assinale a alternativa INCORRETA 

(A) O STJ, recentemente, voltou a esposar o entendimento de que a 

consumação do delito de furto exige posse mansa e pacífica da res furtiva. 

(B) De acordo com o STJ, bons antecedentes não podem ser considerados 

como atenuante inominada. 

(C) Para aferição do “pequeno valor da coisa”, requisito da incidência da figura 

do furto privilegiado, leva-se em consideração o valor do salário-mínimo na 

data da prática do crime. 

(D) De acordo com o STJ, a causa de aumento do “repouso noturno” é 

aplicável ao furto qualificado. 

(E) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que atenuante da 

confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da 

reincidência. 

GABARITO: LETRA A 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

Não houve alteração do posicionamento do STJ no sentido de que o 

crime de furto se consuma 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. (STJ. 3ª Seção. REsp 

1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015) (recurso 

repetitivo) (Info 572). 

 

B) CORRETA 



 
 

 
 

Assertiva correta (STJ. 6ª Turma. REsp 1405989/SP, Rel. Min. 

Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, julgado em 

18/08/2015 (Info 569). 

 

C) CORRETA  

 Assertiva correta (AgRg no HC 583.651/SC, j. 23/06/2020). 

 

D) CORRETA 

Assertiva correta (STJ. 6ª Turma. HC 306.450-SP, Rel. Min. Maria 

Thereza de Assis Moura, julgado em 4/12/2014 (Info 554). 

 

E) CORRETA 

 Assertiva correta (Tema 585 do STJ, fixado em sede de recurso 

repetitivo). 

  

40) Assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á 

aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese 

de ter sido previsível o resultado mais grave. 

(B) No delito de roubo, a grave ameaça exercida com arma de fogo de uso 

restrito ou proibido ensejará a imposição do dobro da pena cominada ao 

delito. 

(C) O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser 

superior a 30 (trinta) anos. 

(D) Maria resolveu furtar produtos de um supermercado, tendo sido, sem que o 

soubesse, vigiada do início ao final da ação (que foi evitada, já nos caixas 

do referido estabelecimento, pelos seguranças do local). Maria, de acordo 

com a jurisprudência do STJ, não poderá beneficiar-se da figura do crime 

impossível pela ineficácia absoluta do meio.   



 
 

 
 

(E) A alteração do sistema de medição, mediante fraude, para que aponte 

resultado menor do que o real consumo de energia elétrica configura 

estelionato. 

GABARITO: LETRA C 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

Cuida-se da participação dolosamente distinta, tratada, nos exatos 

termos da assertiva, no artigo 29, §2º, do CP. 

 

B) CORRETA 

Previsão normativa introduzida pela Lei 13.964/2019 (artigo 157, §2º-B, 

do Código Penal). 

 

C) INCORRETA 

 O tempo máximo da pena foi alterado pela Lei 13.964/2019 e, agora, é 

de 40 anos (artigo 75, caput, do CP). 

 

D) CORRETA 

Alternativa correta, nos termos da súmula 567 do STJ. 

 

E) CORRETA 

Alternativa correta (STJ. 5ª Turma. AREsp 1.418.119-DF, Rel. Min. Joel 

Ilan Paciornik, julgado em 07/05/2019 (Info 648). Vale lembrar que o “gato” 

(desvio de energia elétrica por meio de ligação clandestina) configura furto. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 



 
 

 
 

 
41) Julgue os itens a seguir: 

I. O reconhecimento por meio de exibição de fotografia do suspeito pode ser 

considerado uma prova inominada. 

II. De acordo com recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito 

do Habeas Corpus nº 598.886/SC, a inobservância do procedimento de 

reconhecimento fotográfico na fase policial não impede que o reconhecimento 

sirva como prova na ação penal, desde que devidamente confirmado em juízo 

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 

III. De acordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, quando houver 

necessidade de fazer-se o reconhecimento, a pessoa, cujo reconhecimento se 

pretender, será colocada, se possível, ao lado de, no mínimo, três pessoas que 

com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o 

reconhecimento a apontá-la. 

IV. Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela 

autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas 

testemunhas presenciais. 

V. Segundo decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do 

Habeas Corpus nº 598.886/SC, considerando os riscos de um reconhecimento 

falho, a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do Código de 

Processo Penal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não 

poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o 

reconhecimento em juízo.  

É/são correta/s a/s seguintes/ assertivas: 

(A) Apenas a I.  

(B) I, II e IV. 

(C) I, IV e V. 

(D) III e IV.  

(E) Apenas a V. 

GABARITO: LETRA C 



 
 

 
 

 

COMENTÁRIOS 

Destaque-se, de início, que o tema do reconhecimento de pessoas foi 

escolhido não só por se tratar de aspecto recorrente na prática cotidiana de 

defensores e defensoras públicas estaduais, mas também em virtude de 

recente e paradigmática decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no 

âmbito do HC 598.886-SC, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, 

julgado em 27/10/2020 (Info 684). 

Vejamos cada um dos itens. 

 

I) CORRETA 

A alternativa está correta. O art. 226 do Código de Processo Penal trata 

do reconhecimento de pessoas. Por outro lado, o art. 227 se refere ao 

reconhecimento de objetos. Nota-se, assim, que o Código de Processo Penal 

não trata expressamente do reconhecimento fotográfico, o que justifica a sua 

classificação por parcela da doutrina como “prova inominada” ou “atípica”.    

A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça já se referiu expressamente 

ao reconhecimento fotográfico como “meio de prova atípico” (STJ. 5ª Turma. 

RHC 131.400/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 

22/09/2020).  

 

II) INCORRETA 

 A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus nº 

598.886-SC, chegou a algumas conclusões a respeito do tema do 

reconhecimento de pessoas que reputamos essenciais para aqueles que 

pretendem prestar concursos para Defensorias Públicas. Recomendamos, 

desde já, a leitura, na íntegra, do julgado.  

 A assertiva está incorreta em sua parte final, já que, segundo a decisão, 

o reconhecimento viciado na fase policial seria imprestável para fundamentar 
uma condenação, ainda que confirmado em juízo. Observe:  



 
 

 
 

O reconhecimento de pessoas deve observar o 
procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo 
Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima 
para quem se encontra na condição de suspeito da 
prática de um crime; 

À vista dos efeitos e dos riscos de um 
reconhecimento falho, a inobservância do 
procedimento descrito na referida norma processual 
torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e 
não poderá servir de lastro a eventual condenação, 
mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 
Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de 
reconhecimento formal, desde que observado o devido 
procedimento probatório, bem como pode ele se 
convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras 
provas que não guardem relação de causa e efeito com o 
ato viciado de reconhecimento; 

O reconhecimento do suspeito por simples exibição de 
fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o 
mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de 
ser visto como etapa antecedente a eventual 
reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir 
como prova em ação penal, ainda que confirmado em 
juízo. (STJ. 6ª Turma. HC 598.886-SC, Rel. Min. Rogerio 
Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020) (Info 684). Sem 
grifos no original.  

 
No entanto, recomendamos atenção: tenha bastante cautela quanto a 

afirmações muito absolutas e categóricas em relação a este tema. Isto porque, 

apesar da imensa relevância do precedente, sobretudo, no contexto defensivo, 

ainda não é possível falar em posição dominante ou consolidada.  

Veja, a título de exemplo, este julgado da 5ª Turma do Superior Tribunal 

de Justiça:  

As disposições contidas no art. 226 do CPP configuram 
uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta. 
Assim, é válido o ato mesmo que realizado de forma 
diversa da prevista em lei. 
(STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1665453/SP, Rel. Min. 
Joel Ilan Paciornik, julgado em 02/06/2020) 
 

III) INCORRETA 



 
 

 
 

A alternativa está equivocada apenas no tocante à exigência de um 

número mínimo de pessoas. Diz o texto legal:  

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será 
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela 
tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver 
de fazer o reconhecimento a apontá-la; 
 

Há posição doutrinária de que deveriam ser colocadas, no mínimo, 

quatro pessoas ao lado do suspeito. No entanto, o texto legal não faz tal 

exigência. Segundo Aury Lopes Jr.:  

o Código é omisso nessa questão, mas recomenda-se que 
o número não seja inferior a 5 (cinco), ou seja, quatro 
pessoas mais o imputado, para maior credibilidade do ato 
e redução da margem de erro. 
(LOPES JR., 2021, p. 548).  

 

IV) CORRETA 

A alternativa coincide exatamente com a redação do art. 226, IV, do 

Código de Processo Penal. 

 

V) CORRETA 

O item corresponde a uma das importantes conclusões extraídas do HC 

598.886-SC. Remetemos o aluno aos comentários feitos à assertiva II.  

 

42) Sobre o acordo de não persecução penal, introduzido no Código de 
Processo Penal pela Lei nº 13.964/2020 (“Lei Anticrime”), assinale a 
alternativa correta.  

(A) O art. 28-A do CPP prevê requisitos positivos e negativos para a propositura 

do acordo de não persecução penal. Assim, será cabível a propositura do 

acordo quando o investigado confessar formal e circunstancialmente a 

prática de crime que tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à 

pessoa e que tenha pena mínima igual ou inferior a quatro anos.  

(B) O art. 28-A do CPP prevê requisitos positivos e negativos para a propositura 

do acordo de não persecução penal. Assim, não será viável a propositura 



 
 

 
 

do acordo de não persecução penal quando cabível a transação penal ou a 

suspensão condicional do processo.    

(C) O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será 

firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado, por seu 

defensor e pela autoridade judicial.  

(D)  Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz 

devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução 

perante o juízo de execução penal. 

(E) A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não 

constarão de certidão de antecedentes criminais do investigado em 

nenhuma hipótese.   

GABARITO: LETRA D 

 

COMENTÁRIOS 

O tema do acordo de não persecução penal foi selecionado para a 

questão, pois se trata de modificação legislativa recente. Optamos, ainda, por 

privilegiar os aspectos legislativos do tema. Isto porque o art. 28-A do CPP é 

relativamente longo, prevendo uma série de pressupostos, requisitos e 

condições. Além disso, há referências a frações, a patamares de pena, a 

diferentes institutos e, até mesmo, a normas procedimentais. Nota-se, assim, 

que o dispositivo oferece amplas possibilidades de cobranças de detalhes de 

“lei seca”, pelo que recomendamos, fortemente, sua leitura atenta.  

Vamos às alternativas.  

 

A) INCORRETA 

O equívoco da assertiva está apenas em sua parte final. De acordo com 

o caput do art. 28-A do Código de Processo Penal, um dos requisitos à oferta 

do acordo é que o crime conte com pena mínima inferior a quatro anos.   



 
 

 
 

Aproveitamos a oportunidade para estabelecer as diferenças entre os 

requisitos (no tocante a patamares de pena) da transação penal, da suspensão 

condicional do processo e do acordo de não persecução penal: 

Suspensão Condicional 
do Processo 

(art. 89 da Lei 9.099/95) 

 
Transação Penal 

(art. 76 c.c. art. 61, ambos da 

Lei 9.099/95) 

Acordo de não 
persecução penal 

(art. 28-A do 

Código de 

Processo Penal) 

 

Pena MÍNIMA igual ou 
inferior a um ano. 

Crimes de menor potencial 

ofensivo = contravenções 

penais e crimes a que a lei 

comine pena MÁXIMA não 
superior a 2 (dois) anos, 

cumulada ou não com multa. 

 

Pena MÍNIMA 
inferior a 4 

(quatro) anos. 

 

B) INCORRETA 

O art. 28-A, em seu segundo parágrafo, prevê uma série de requisitos 

negativos para o acordo de não persecução penal, ou seja, circunstâncias que 

devem estar ausentes para que a propositura e a celebração do acordo sejam 

possíveis.   

Vejamos:  

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas 
seguintes hipóteses: 
I - se for cabível transação penal de competência dos 
Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 
II - se o investigado for reincidente ou se houver 
elementos probatórios que indiquem conduta criminal 
habitual, reiterada ou profissional, exceto se 
insignificantes as infrações penais pretéritas; 
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos 
anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não 
persecução penal, transação penal ou suspensão 
condicional do processo; e 
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência 
doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por 
razões da condição de sexo feminino, em favor do 
agressor. 



 
 

 
 

 
Assim, a literalidade do dispositivo faz referência tão só ao instituto da 

transação penal, nada dizendo sobre a suspensão condicional do 
processo. De acordo com os comentários de Marta Saad:  

Estabelece-se assim ordem de prioridade entre as opções 
consensuais. Trata-se de uma ordem de precedência, não 
de proibição, ou seja, caberá transação penal, ainda que 
caiba acordo de não persecução penal. Como a transação 
penal, prevista no art. 76 da Lei n. 9.099/95, aplicada às 
infrações de menor potencial ofensivo, não exige 
confissão e suas condições são menos rigorosas, sendo 
portanto mais benéfica ao investigado, não é dado ao 
Ministério Público propor diretamente acordo de não 
persecução penal quando cabível transação penal.  
Já a possibilidade de suspensão condicional do processo 
não impede, por si, a propositura do acordo de não 
persecução penal (...). 10 

  

C) INCORRETA 

 Incorreta somente a referência à autoridade judicial. Participam da etapa 

descrita no §3º do art. 28-A do CPP apenas o representante do Ministério 

Público, o investigado e o seu defensor. A atuação da autoridade judicial se 

iniciará na sequência, isto é, na fase de homologação do acordo (§4º). 

Observe: 

§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado 
por escrito e será firmado pelo membro do Ministério 
Público, pelo investigado e por seu defensor. 
§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução 
penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá 
verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do 
investigado na presença do seu defensor, e sua 
legalidade. 
 
 

D) CORRETA 

A alternativa está certa por corresponder exatamente ao disposto no art. 

28-A, §6º, do Código de Processo Penal. 

 
 

10 Código de processo penal comentado / coordenação Antônio Magalhães Gomes Filho, 
Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró. –3. Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2020.  



 
 

 
 

E) INCORRETA 

O que se pretende, de fato, é que o acordo de não persecução penal 

não repercuta negativamente na vida futura do investigado que aceitou celebrá-

lo e que, após o seu devido cumprimento, teve sua punibilidade extinta.  

No entanto, o dispositivo que trata do tema faz uma ressalva consistente 

na necessidade de avaliar o prazo de cinco anos para cabimento de novo 

acordo. Vejamos:  

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não 
persecução penal não constarão de certidão de 
antecedentes criminais, exceto para os fins previstos 
no inciso III do § 2º deste artigo. 
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas 
seguintes hipóteses: 
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos 
anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não 
persecução penal, transação penal ou suspensão 
condicional do processo;  

 

43) Sobre o tema da inviolabilidade domiciliar, julgue as seguintes 
assertivas em verdadeiras (V) ou falsas (F): 

I. O asilo inviolável é direito fundamental vinculado à proteção da vida privada 

e ao direito à intimidade. 

II. A Constituição Federal prevê, em numerus clausus, as seguintes exceções 

ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio: (i) se o morador 

consentir; (ii) durante o dia, em flagrante delito; (iii) em caso de desastre; (iv) 

para prestar socorro; (v) por determinação judicial. 

III. Em julgamento paradigmático sobre o tema da inviolabilidade do asilo 

individual (Habeas Corpus de nº 598.051/SP), o Superior Tribunal de Justiça 

fez referência expressa a um caso argentino julgado pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

IV. A violação a regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no 

domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da 

medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de 

causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do agente 

público que tenha realizado a diligência. 



 
 

 
 

V. Apesar de algumas importantes conquistas obtidas para a defesa de 

direitos fundamentais, o Habeas Corpus de nº 598.051/SP ainda persistiu 

na ideia amplamente consolidada na jurisprudência de validade e 

credibilidade das palavras dos policiais. Assim, a prova da legalidade e da 

voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito 

incumbe, em caso de dúvida, ao cidadão.  

Assinale a alternativa que traduz a sequência correta sobre o julgamento dos 

itens anteriores:  

(A) V – F – V – V – F  

(B) V - V – V – V – F  

(C) F – V - V – V – F  

(D) V – F – V – F – V  

(E) V – V – F – V – V  

GABARITO: LETRA A 

 

COMENTÁRIOS 

A questão tem como foco o direito previsto no art. 5º, XI, da Constituição 

Federal (“a casa é asilo inviolável do indivíduo...”). Além de ser alvo frequente 

de desrespeito, o direito à inviolabilidade domiciliar foi objeto de recente e 

relevante Habeas Corpus julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 

598.051/SP). Trata-se de remédio impetrado pela Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo e contém referências expressas à “Pesquisa Sobre as 
Sentenças Judiciais por Tráfico de Drogas, realizada pela Defensoria 
Pública do Rio de Janeiro”.      

Por inúmeras razões, recomendamos, veementemente, a leitura do 

julgado, que faz uma exposição detalhada sobre o direito em questão, suas 

formas de violação pelos aparatos de segurança pública e as consequências 

jurídicas e processuais do vilipêndio desse direito fundamental. Além disso, a 

decisão trata da questão da validade do consentimento do morador para que 

os policiais ingressem na residência desprovidos de ordem judicial, 



 
 

 
 

enfrentando, ainda, a validade desse consentimento e as suas formas de 

comprovação.  

Vejamos as assertivas. Frise-se que elas serão aqui analisadas à luz do 

referido julgado, mais precisamente a partir do voto do relator (Ministro Rogerio 

Schietti Cruz).   

 

I) CORRETA  

Trata-se de posição doutrinária pacífica e que foi objeto de referência 

expressa no voto no Ministro relator:  

O texto constitucional estabeleceu, no referido dispositivo, 
a máxima de que a morada de alguém é seu asilo 
inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental 
vinculado à proteção da vida privada e ao direito à 
intimidade. 
 

Muito interessante notar que o voto em questão teve a preocupação de 

mencionar que o direito fundamental em debate não pertence apenas ao 

cidadão alvo da investigação e das buscas, mas também a todos aqueles que 

com ele convivem. Ao abordar o tema, o Ministro também não deixou de 

revelar sua percepção de que a violação de tal direito ocorre de forma mais 

frequente em comunidades mais vulneráveis (aspecto que, sem dúvida, deve 

merecer nossa atenção). Observe os seguintes trechos:  

Quem poderá avaliar o constrangimento, o temor, o 
trauma mesmo que uma ação dessa natureza causará a 
pessoas – crianças e idosos, inclusive – que sofrem 
tamanha invasão em suas intimidades e tranquilidade, as 
quais imaginavam e esperavam estar preservadas dentro 
de seus respectivos lares? 
Se nesses países, ditos centrais, há tamanha 
preocupação em proteger o cidadão contra arbítrios de 
agentes estatais, o que se dirá em um país como o Brasil, 
onde são rotineiras as notícias de violações a direitos de 
moradores, especialmente das periferias dos grandes 
centros urbanos? 
 
 

II) INCORRETA 



 
 

 
 

 Apesar de o trecho ser extraído do HC 598.051/SP, a questão poderia 

ser solucionada com a leitura atenta do próprio art. 5º, XI, da CF:  

a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial; (grifo nosso).  
 

Vejamos a citação, mas agora transcrita de forma correta:  

O texto constitucional estabeleceu, no referido dispositivo, 
a máxima de que a morada de alguém é seu asilo 
inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental 
vinculado à proteção da vida privada e ao direito à 
intimidade. Ao mesmo tempo, previu, em numerus 
clausus, as respectivas exceções, quais sejam: a) se o 
morador consentir; b) em flagrante delito; c) em caso de 
desastre; d) para prestar socorro; e) durante o dia, por 
determinação judicial. (grifo nosso).  
 

Conclui-se, assim, que a assertiva está errada por inserir a exigência 

“durante o dia” ao lado da situação de estado de flagrância, quando o texto 

constitucional faz essa exigência “temporal” para o cumprimento de ordens 

judiciais. 

 

III) CORRETA  

A assertiva é verdadeira e comprova a verdadeira riqueza argumentativa 

do voto, merecendo, vale repetir, nossa leitura. O julgado fez referência 

expressa ao Caso Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina. O diálogo 

com a disciplina de Direitos Humanos se dá exatamente no ponto abaixo 

transcrito:  

A propósito, releva trazer à baila recente decisão da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, que condenou a 
República Argentina por atuações indevidas de policiais 
que, em nome da guerra ao tráfico, violaram direitos 
fundamentais de investigados. Nessa decisão, a Corte 
fixou medidas para que o fato não se repetisse e incluiu, 
também, a previsão de treinamentos dos integrantes das 
forças policiais, Ministério Público e juízes (...).  
 
 

IV) CORRETA 



 
 

 
 

O item está correto, correspondendo exatamente a trecho do HC 

598.051/SP.  

Ao tratar sobre as consequências jurídicas do ingresso irregular de 

agentes de segurança pública no domicílio alheio, a decisão é clara: ilicitude 

da prova. O julgado ainda avança para fazer referência expressa à Teoria dos 

Frutos da Árvore Envenenada. Leia, com atenção, o excerto a seguir:  

Tenho, assim, que a descoberta a posteriori de uma 
situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na 
moradia do paciente, em violação a norma constitucional 
que consagra direito fundamental à inviolabilidade do 
domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a 
prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os 
atos dela decorrentes e a própria ação penal, apoiada 
exclusivamente nessa diligência policial. 
A propósito, faço lembrar que a essência da Teoria dos 
Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer 
venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree 
doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 
5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as 
provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, 
porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original. 
Por conseguinte, inadmissível também a prova 
derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão de 
maconha e de petrechos para a comercialização do 
entorpecente no interior da residência onde se realizou a 
operação policial –, pois evidente o nexo causal entre 
uma e outra conduta, ou seja, a invasão de domicílio 
(permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. (sem 
grifos no original).  
 
 

V) INCORRETA  

 A assertiva NÃO traduz uma conclusão do Habeas Corpus em comento. 

Na realidade, ela representa justamente o inverso do que restou decidido.  

 Um dos aspectos que torna esse julgado tão relevante para a carreira da 

Defensoria Pública é que ele aloca, corretamente, o ônus da prova sobre a 

validade do consentimento do morador da residência, afirmando, 

expressamente, que compete ao ESTADO provar que aquele cidadão 
anuiu, de forma válida e livre de coerções, com a entrada dos policiais em 
sua casa.  



 
 

 
 

Em termos bem simples: diariamente, policiais ingressam nas casas de 

cidadãos – na maioria das vezes residentes em locais de maior vulnerabilidade 

social e econômica – desmuniciados de mandado de busca e apreensão, sem 

contar com a anuência livre e desimpedida do morador e sem que estejam 

presentes as exceções constitucionais tratadas na assertiva II. Ocorre que a 

jurisprudência nacional vem, há tempos, consolidando essa prática atentatória 

de direitos fundamentais sob o argumento de que as palavras dos policiais 

merecem crédito. E o que, geralmente, dizem os policiais que entram nas 

residências nessas circunstâncias? Na maioria das vezes, limitam-se a afirmar 

que só entraram porque o morador autorizou. O julgado lança luz sobre o tema, 

expondo dois aspectos MUITO importantes: 

(i) não é crível, lógico e verossímil (conclusão a que se chega pela 

experiência do senso comum) que uma pessoa que tenha drogas 

armazenadas em sua casa simplesmente autorize que policiais 

adentrem e vasculhem o local;  

(ii) se os policiais entraram na casa desprovidos de ordem judicial, eles é 

que devem comprovar que obtiveram autorização VÁLIDA (e não 

qualquer simples autorização) do morador para ingressar em seu 

domicílio ou que havia, de fato, estado flagrancial.  

Vejamos, sobre esse aspecto, dois trechos importantes do voto do Min. 

Rogerio Schietti:  

Nesse quadro, soa inverossímil a versão policial, ao 
narrar que o paciente teria mostrado onde residia – 
mesmo nada sendo encontrado em seu poder – e que 
teria franqueado a entrada em seu domicílio. Ora, um 
mínimo de vivência e bom senso sugerem a falta de 
credibilidade de tal versão. Será mesmo que uma 
pessoa sobre quem recai a suspeita de traficar drogas 
irá franquear a entrada na residência, onde está a 
droga escondida? A troco de que faria isso? 
Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias 
concretas – avaliadas por qualquer pessoa isenta e com 
base na experiência quotidiana do que ocorre nos centros 
urbanos – ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do 
titular do direito atingido (in dubio libertas). Em verdade, 
caberia aos agentes que atuam em nome do Estado 
demonstrar, de modo inequívoco, que o 
consentimento do morador foi livremente prestado, 



 
 

 
 

ou que, na espécie, havia em curso na residência uma 
clara situação de comércio espúrio de droga, a 
autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem 
consentimento do morador. Não houve, para tanto, 
preocupação em documentar esse consentimento, quer 
por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e 
especialmente, por registro de áudio-vídeo.  
 

A alternativa que traduz corretamente a relação entre itens falsos e 

verdadeiros é a letra A: V – F – V – V – F. 

 

44) Sobre o Habeas Corpus, sua previsão normativa e sua leitura pela 
jurisprudência, assinale a alternativa incorreta:  

(A) No julgamento do habeas corpus, a decisão será tomada por maioria de 

votos. Havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte na votação, 

proferirá voto de desempate. Caso contrário, prevalecerá a decisão mais 

favorável ao paciente.  

(B) O habeas corpus é meio adequado à impugnação de medidas cautelares 

de natureza criminal diversas da prisão. 

(C) O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor 

ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. 

(D) Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, os 

habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais dos 

Estados.  

(E) Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus 

impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a 

tribunal superior, indefere a liminar. 

GABARITO: LETRA D 

 

COMENTÁRIOS 

A) CORRETA 

 A alternativa está certa, por ser a reprodução do disposto no art. 664, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal. Observe:  



 
 

 
 

Recebidas as informações, ou dispensadas, o habeas 
corpus será julgado na primeira sessão, podendo, 
entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte. 
Parágrafo único.  A decisão será tomada por maioria de 
votos. Havendo empate, se o presidente não tiver tomado 
parte na votação, proferirá voto de desempate; no caso 
contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao 
paciente. 
 

B) CORRETA 

A alternativa está correta e espelha as conclusões extraídas do HC 

170735/RJ, julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF. 1ª Turma. HC 

170735/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 

julgado em 30/6/2020 - Info 984). 

O art. 319 do Código de Processo Penal prevê uma série de medidas 

cautelares alternativas à prisão. Caso descumpridas pelo réu, haverá 

possibilidade de decretação de prisão preventiva:  

Art. 282 § 4º 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.   
 

Por tal razão, concluiu-se que o habeas corpus, remédio constitucional 

destinado à tutela do direito de locomoção, pode se prestar a impugnar a 

imposição de tais medidas. 

 

C) CORRETA 

A alternativa corresponde à literalidade do art. 654 do Código de 

Processo Penal.  

 

D) INCORRETA 

A alternativa é falsa e, portanto, corresponde ao nosso gabarito. 

Escolhemos essa previsão normativa justamente para lembrar os candidatos 



 
 

 
 

que o estudo de alguns temas de processo penal depende também da leitura 

atenta da Constituição Federal.  

Vejamos o que dispõe o art. 105, II, ‘a’, da CF/1988:  

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
I - julgar, em recurso ordinário: 
a) os habeas corpus decididos em única ou última 
instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 
quando a decisão for denegatória; 
  

O recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça é o meio processual 

adequado para impugnar a decisão denegatória de habeas corpus decido em 

única ou última instância pelos Tribunais de Justiça dos Estados.  

 

E) CORRETA 

A alternativa está correta e corresponde a um enunciado de Súmula nº. 

691 do Supremo Tribunal Federal.  

Apesar de sua redação não ser tão recente, optamos por inserir uma 

exigência de conhecimento de súmulas, já que estas nunca devem ser 

desprezadas pelo candidato em seus estudos para TODAS as fases do 

certame.  

Súmula 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal 
Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra 
decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a 
tribunal superior, indefere a liminar. 
 
 

45) Sobre a prisão domiciliar, assinale a alternativa CORRETA:  

(A) É dado ao magistrado substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar 

quando a pessoa presa for imprescindível aos cuidados especiais de 

criança com idade igual ou inferior a 6 (seis) anos de idade ou com 

deficiência.  

(B) A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou 

responsável por crianças ou pessoas com deficiência poderá ser 



 
 

 
 

substituída por prisão domiciliar, desde que avaliadas as suas 

circunstâncias pessoais pela autoridade judicial.  

(C) A prisão domiciliar, por sua própria natureza, é incompatível com as noções 

básicas de cumprimento de pena. Assim, o tempo em que o indivíduo ficou 

em prisão domiciliar não pode ser detraído do tempo total de pena.  

(D) A prisão preventiva poderá ser substituída por prisão domiciliar quando o 

homem tiver filho de 12 (doze) anos de idade incompletos.  

(E) A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar poderá ser 

efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares 

alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.  

GABARITO: LETRA E 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

Novamente, trazemos uma questão que exige atenção do candidato 

com minúcias da “lei seca”. Recomendamos, assim, a leitura bastante atenta 

dos artigos que tratam da matéria (arts. 317 a 318-B do CPP).   

A alternativa se equivoca apenas ao dizer que a criança tenha idade 

igual ou inferior a seis anos, já que o dispositivo fala em “pessoa menor de 6 

(seis) anos de idade”. Observe:  

Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela 
domiciliar quando o agente for: 
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa 
menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; 

 

B) INCORRETA 

A alternativa está errada. O tema da prisão domiciliar a gestantes e 

mães de crianças é muito caro à carreira da Defensorias Pública. Além disso, 

recebeu tratamento legislativo relativamente recente.  



 
 

 
 

A redação do art. 318-A do CPP é bastante clara ao pontuar que a 

prisão preventiva SERÁ (e não poderá) ser substituída por prisão domiciliar 

quando satisfeitos dois requisitos de natureza bastante objetiva (e não quando 

avaliadas as circunstâncias pessoais da mulher). Observe a redação do 

dispositivo:  

Art. 318-A.  A prisão preventiva imposta à mulher gestante 
ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas 
com deficiência será substituída por prisão domiciliar, 
desde que:                  
I - não tenha cometido crime com violência ou grave 
ameaça a pessoa;                  
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou 
dependente.    (sem grifos no original).  

 

C) INCORRETA 

A alternativa não corresponde ao entendimento jurisprudencial da 

matéria.  

Sobre o tema, é válida a leitura dos seguintes precedentes: STJ. 6ª 

Turma. AgRg no AgRg nos EDcl no HC 442.538/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 

julgado em 05/03/2020 e STJ. 5ª Turma. HC 459.377/RS, Rel. Min. Reynaldo 

Soares da Fonseca, julgado em 04/09/2018. Confira o seguinte trecho:  

Embora inexista previsão legal o cumprimento de prisão 
domiciliar, por comprometer o status libertatis   da pessoa 
humana, deve ser reconhecido como pena efetivamente 
cumprida para fins de detração da pena, em homenagem 
ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao 
princípio do non bis in idem. 
 

Em resumo, os julgados chegam à conclusão de que qualquer forma de 

comprometimento da liberdade de ir e vir – pouco importando que cumprida em 

casa - deve considerada como tempo de pena efetivamente cumprido e, 

portanto, sujeito à detração.    

 

D) INCORRETA 

Está errada, pois não encontra correspondência exata nas hipóteses do 

art. 318 do CPP. Observe o que diz o inciso VI: 



 
 

 
 

Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela 
domiciliar quando o agente for: 
VI - homem, caso seja o único responsável pelos 
cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade 
incompletos. (sem grifos no original). 
 

Interessante observar que, para o pai que se encontra acautelado, a lei 

exige, para fins de obtenção da prisão domiciliar, que ele seja “o único 
responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade 

incompletos”. 

Já, para a mulher, a lei não faz essa exigência, contentando-se que seja 

mãe de “filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”. Leia com a atenção:  

Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela 
domiciliar quando o agente for: 
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade 
incompletos;     

 

E) CORRETA 

A alternativa está correta e é nosso gabarito. É plenamente possível que 

o magistrado, ao substituir a prisão preventiva por domiciliar, imponha ao 

agente outras medidas cautelares diversas do cárcere. Assim, por exemplo, 

nada impede que a pessoa esteja em prisão domiciliar e, simultaneamente, em 

liberdade eletronicamente monitorada. 

É o que se depreende da redação do art. 318-B do Código de Processo 

Penal:  

A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá 
ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das 
medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.  

 

46)  Leia atentamente as assertivas a seguir, avaliando-as em verdadeiras 
(V) ou falsas (F): 

I. O art. 564 do Código de Processo Penal, a partir de um rol taxativo, 

apresenta uma lista de atos processuais suscetíveis de serem anulados. 

II. A incompetência, a suspeição e o suborno do juiz são hipóteses legais de 

nulidade. Todas elas traduzem hipóteses de nulidade absoluta. 



 
 

 
 

III. O estudo dos atos processuais defeituosos compreende, inclusive, a 

categoria de “atos inexistentes”. Dentre eles, poderíamos, 

exemplificativamente, citar a sentença sem dispositivo e a falta de citação 

do réu para ver-se processar. 

IV. É nulo o interrogatório travestido de entrevista realizado pela autoridade 

policial com o investigado, durante a busca e apreensão em sua residência, 

sem assistência de advogado e sem a comunicação de seus direitos. 

V. É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia 

intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. 

(A) F – V – F – F – F  

(B) F – F – F – V – V  

(C) V – F – F – V – V  

(D) F – F – V – V – V  

(E) V – V – F – V – V  

GABARITO: LETRA B  

 

COMENTÁRIOS 

 

I) INCORRETA 

O item está incorreto ao considerar que o rol do art. 564 do CPP é 

taxativo. A doutrina é bastante pacífica ao apontar que o dispositivo apresenta 

rol meramente exemplificativo. E não poderia ser diferente. Afinal, devemo-nos 

lembrar das hipóteses de violação a regras constitucionais, que também 

produzem nulidade. Mas não só. Há leis especiais que disciplinam 

procedimentos também especiais. Em tal contexto, inviável dizer que o art. 564 

do CPP é capaz de esgotar o tratamento da matéria.  

Sobre o tema:  

(...) Demais disso, as reformas que atingiram o CPP, além 
de leis especiais que disciplinam a procedimentos 
especiais tornam a perspectiva de um sistema fechado 
completamente inadequada. Por fim, a extensa lista de 



 
 

 
 

direitos fundamentais e garantias constitucionais torna 
impraticável um sistema fechado de nulidades. A 
jurisprudência é farta no sentido de problematizar os mais 
distintos casos de nulidade que não se encontram 
circunspectos ao rol do art. 564 do CPP. 11 
 
 

II) INCORRETA 

A afirmação está errada ao afirmar que todos os vícios mencionados são 

necessariamente sancionados pela nulidade de ordem absoluta. A primeira 

parte da assertiva está correta, ou seja, a incompetência, a suspeição e o 

suborno do juiz são hipóteses de nulidade realmente previstas em lei, mais 

precisamente, no art. 564, I, do Código de Processo Penal. 

 Vejamos cada uma das hipóteses e a nulidade provocada.  

a) Por incompetência do juiz: nesse ponto, é necessário verificar se a 

regra de competência violada diz respeito a um caso de incompetência 
relativa ou absoluta. A incompetência absoluta (ratione materiae, 

ratione personae e competência funcional) gerará nulidade absoluta, 

sem possibilidade de aproveitamento dos atos instrutórios. Já a 

incompetência relativa conduz a uma nulidade igualmente relativa. É o 

que se dá, por exemplo, nos casos de incompetência em razão do lugar 

ou de inobservância de regras de prevenção. Inclusive, quanto a esse 

último aspecto (prevenção), há entendimento sumulado pelo Supremo 

Tribunal Federal:  

Súmula 706: É relativa a nulidade decorrente da 
inobservância da competência penal por prevenção. 
 

b) Por suspeição (e impedimento) do juiz: apesar da referência apenas 

ao vício da suspeição, devemos compreender que estão também 

incluídas aqui as hipóteses de impedimento. E não poderia ser diferente, 

já que essas últimas traduzem vício da natureza mais grave. Vale 

lembrar aqui que as hipóteses de suspeição estão previstas no art. 254 

do CPP e as de impedimento estão descritas no art. 252 do mesmo 
 

11 Código de processo penal comentado / coordenação Antônio Magalhães Gomes Filho, Alberto 
Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró. –3. Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters 
Brasil, 2020.  
 



 
 

 
 

diploma legal. Os atos praticados por juiz impedido são nulos e não 

podem ser convalidados (sujeitam-se, assim, à nulidade absoluta). Já as 

hipóteses de suspeição, de acordo com a jurisprudência, conduziriam a 

uma nulidade relativa. A título de exemplo, note-se que assim se 

manifestou o Supremo Tribunal Federal no bojo das seguintes decisões: 

HC 88.188/MG e HC 107.780/BA.  

c) Por suborno do juiz: de acordo com Ricardo Jacobsen Gloeckner, há, 

nesse ponto, certa imprecisão terminológica. Devemos compreender 

que se inserem aqui os casos de prática de crimes contra a 

administração pública.12 Ante a gravidade do evento, entende-se que 

estaria sujeito a uma nulidade absoluta. 

 

III) INCORRETA 

 O item está incorreto apenas ao exemplificar a falta de citação como “ato 

inexistente”. Isto porque há previsão normativa expressa sobre o vício da falta 

de citação, que acarreta nulidade absoluta. Confira:  

Art. 564.  A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 
III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: 
e) a citação do réu para ver-se processar, o seu 
interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à 
acusação e à defesa; 
 

A falta de citação é defeito que conduz à nulidade absoluta. No entanto, 

recomenda-se a cautela de ler sobre o tema o disposto também no art. 570 do 

CPP. Observe:   

Art. 570.  A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou 
notificação estará sanada, desde que o interessado 
compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare 
que o faz para o único fim de argüi-la. O juiz ordenará, 
todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando 
reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito 
da parte. 
 

Quanto à “inexistência”, vejamos:  

 
12 Código de processo penal comentado / coordenação Antônio Magalhães Gomes Filho, 
Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró. –3. Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2020.  
 



 
 

 
 

A nulidade não se confunde com a inexistência. 
Doutrinariamente, a inexistência consiste na prática de um 
ato processual em tamanha desconformidade 
relativamente a seus pressupostos que se afirma sequer 
ter ultrapassado o plano da existência dos atos jurídicos. 
Faltaria a este ato a própria qualidade de juridicionalidade, 
confundindo-se com ato ordinário da vida.    
  

O autor ainda prossegue destacando alguns exemplos de atos 

inexistentes: audiência realizada por quem não possui inscrição na OAB, a 

sentença não assinada por juiz togado e audiência presidida por pessoa que 

não o juiz. 

 

IV) CORRETA 

O item está correto e traz posição bastante favorável à defesa. A sua 

redação coincide com as conclusões a que chegou o Supremo Tribunal Federal 

no âmbito da Rcl 33711/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes - julgado em 11/6/2019 - 

Info 944).  

Vejamos um trecho:  

No caso em análise, a violação do direito ao silêncio e à 
não autoincriminação, estabelecidos nas decisões 
proferidas nas ADPFs 395 e 444, ocorreu com a 
realização de interrogatório travestido de “entrevista”, 
formalmente documentado durante o cumprimento de 
mandado de busca e apreensão, no qual não se 
oportunizou ao sujeito da diligência o direito à prévia 
consulta a seu advogado e nem se certificou, no referido 
auto, o direito ao silêncio e a não produzir provas contra si 
mesmo, nos termos da legislação e dos precedentes 
acima transcritos. Observo, portanto, a violação às 
decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, na medida em 
que utilizada técnica de interrogatório forçado proibida a 
partir do julgamento das referidas ações. 
 
 

V) CORRETA 

A afirmação está correta e tem redação à idêntica do enunciado de 

Súmula nº 431 do Supremo Tribunal Federal:  



 
 

 
 

Súmula 431: É nulo o julgamento de recurso criminal, na 
segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação 
da pauta, salvo em habeas corpus. 
 

Não subestime a inclusão das súmulas – mesmo as mais antigas – em 

seus estudos. Muitas delas são objetos de cobrança em provas.  

 

47) Leia com atenção as afirmações e assinale a opção incorreta.  

(A) Na sistemática processual penal brasileira, nenhum acusado, ainda que 

esteja ausente ou foragido, será processado ou julgado sem a presença de 

um defensor. 

(B) De acordo com a redação expressa do Código de Processo Penal, o 

acusado que não atender à intimação para o interrogatório poderá ser 

conduzido coercitivamente à presença da respectiva autoridade.    

(C) De acordo com o Código de Processo Penal, o feito seguirá sem a 

presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer 

ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança 

de residência, não comunicar o novo endereço. A doutrina, ao ler a 

previsão normativa, diverge, no entanto, sobre a existência da figura da 

revelia no processo penal.  

(D) A alteração promovida pela Lei nº 13.245/2016 no Estatuto da OAB garante 

à defesa técnica o direito de assistir os investigados durante a apuração de 

infrações, inclusive nos depoimentos e interrogatório, podendo apresentar 

razões e quesitos. Com isso, a alteração legislativa impôs um dever à 

autoridade policial de intimar previamente o advogado ou defensor para os 

atos de investigação. 

(E) É direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova que, já 

documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício 

do direito de defesa, e a inobservância desse direito pode ser atacada, 

dentre outros instrumentos, pela Reclamação feita diretamente ao Supremo 

Tribunal Federal.   

 



 
 

 
 

GABARITO: LETRA D 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

A alternativa é de conteúdo simples, correspondendo quase que de 

forma literal à redação do art. 261 do CPP:  

Art. 261.  Nenhum acusado, ainda que ausente ou 
foragido, será processado ou julgado sem defensor. 
 

Interessante notar que o dispositivo em análise é uma decorrência direta 

da indisponibilidade, na lógica processual penal, da defesa técnica. O direito de 

defesa e sua imprescindibilidade foram, inclusive, objeto de uma importante e 

já bastante conhecida súmula do STF:  

Súmula 523: No processo penal, a falta de defesa 
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o 
anulará se houver prova de prejuízo para o réu.  
 

B) CORRETA 

A alternativa está correta, porque é explícita ao dizer que existe previsão 

no Código de Processo Penal sobre a possibilidade de condução coercitiva do 

réu para interrogatório. A alternativa ‘B’ chama, portanto, a atenção do 

candidato para a imprescindibilidade de leitura cautelosa das alternativas, a fim 

de compreender qual o tipo de conhecimento está sendo exigido (nesse caso, 

o examinador gostaria de verificar se o candidato está atento à redação do 

Código de Processo Penal). Observe o que diz o art. 260 do CPP:  

Art. 260.  Se o acusado não atender à intimação para o 
interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, 
sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá 
mandar conduzi-lo à sua presença 
 

A redação do dispositivo já era alvo antigo de críticas doutrinárias. 

Afinal, existe posição bastante firme sobre a natureza jurídica de autodefesa 

assumida pelo interrogatório. Tratando-se, assim, de oportunidade concedida 

ao acusado para se defender pessoalmente, ilógico pensar na possibilidade de 

ser compelido, por condução coercitiva, a exercitar seu próprio direito. 



 
 

 
 

Sobre tema, muito relevante a leitura da ADPF 395/DF e ADPF 444/DF. 

Em síntese, quanto ao ponto aqui abordado:  

O STF declarou que a expressão “para o interrogatório”, 
prevista no art. 260 do CPP, não foi recepcionada pela 
Constituição Federal. Assim, caso seja determinada a 
condução coercitiva de investigados ou de réus para 
interrogatório, tal conduta poderá ensejar:  
• a responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou 
da autoridade  
• a ilicitude das provas obtidas 
• a responsabilidade civil do Estado13. 
 

C) CORRETA  

A alternativa está correta em suas considerações. O primeiro trecho 

equivale ao que está previsto no art. 367 do CPP:  

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado 
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, 
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso 
de mudança de residência, não comunicar o novo 
endereço ao juízo.    

 
Realmente, há certa divergência doutrinária sobre a existência da figura 

da revelia no âmbito processual penal. Veja os comentários de Nestor Távora e 

Fábio Roque ao art. 367 do CPP:  

A tese de que o presente artigo trata da revelia, porém, 
não é pacífica na doutrina. Desta forma, Guilherme de 
Souza Nucci, modificando entendimento anterior, afirma 
que não há a figura da revelia no processo penal. De 
forma similar, destaca Aury Lopes Jr. que ‘não existe, no 
processo penal, revelia em sentido próprio. A inatividade 
processual (incluindo a omissão e a ausência) não 
encontra qualquer tipo de reprovação jurídica. Não 
conduz a nenhuma presunção, exceto a de inocência, que 
continua inabalável.’   
 

No entanto, ainda que se considere que o dispositivo trata do instituto da 

revelia, não se deve descuidar de suas particularidades na seara penal. Afinal, 

nessa órbita em que se discute a liberdade individual, não ocorre presunção de 

 
13 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Inconstitucionalidade da condução coercitiva para 
interrogatório. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463
f>. Acesso em: 11/03/2021 



 
 

 
 

veracidade dos fatos denunciados. A decretação da revelia não retira do órgão 

acusatório a tarefa de bem demonstrar a prova da materialidade e da autoria 

delitiva.  

Qual o efeito prático, então, de se decretar a revelia em uma ação 

penal? Efeito de ordem meramente processual, consistente na desnecessidade 

de intimação do acusado para os atos processuais subsequentes.  

 

D) INCORRETA 

A assertiva está incorreta e, portanto, é nosso gabarito.  

A primeira parte da alternativa espelha corretamente o espírito da 

alteração legislativa. No entanto, o equívoco está em concluir que, a partir de 

tal mudança, o delegado de polícia estaria obrigado a intimar previamente 

advogados e defensores para acompanhar os atos de investigação. Em que 

pese poder ser alvo de críticas, sobretudo, em contexto de exames para a 

Defensoria Pública, este é o entendimento predominante sobre o tema e restou 

assim decidido pelo Supremo Tribunal Federal:  

Não é necessária a intimação prévia da defesa técnica do 
investigado para a tomada de depoimentos orais na fase 
de inquérito policial. Não haverá nulidade dos atos 
processuais caso essa intimação não ocorra. 
O inquérito policial é um procedimento informativo, de 
natureza inquisitorial, destinado precipuamente à 
formação da opinio delicti do órgão acusatório. 
Logo, no inquérito há uma regular mitigação das garantias 
do contraditório e da ampla defesa. 
Esse entendimento justifica-se porque os elementos de 
informação colhidos no inquérito não se prestam, por si 
sós, a fundamentar uma condenação criminal. 
A Lei nº 13.245/2016 implicou um reforço das 
prerrogativas da defesa técnica, sem, contudo, conferir ao 
advogado o direito subjetivo de intimação prévia e 
tempestiva do calendário de inquirições a ser definido 
pela autoridade policial. 
STF. 2ª Turma. Pet 7612/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 
julgado em 12/03/2019 (Info 933).14 

 
14 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Não é necessária, mesmo após a Lei 13.245/2016, a intimação 
prévia da defesa técnica do investigado para a tomada de depoimentos orais na fase de inquérito policial. 
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 



 
 

 
 

 
E) CORRETA 

A primeira parte da assertiva traduz o espírito contido na Súmula 

Vinculante 14:  

É direito do defensor, no interesse do representado, ter 
acesso amplo aos elementos de prova que, já 
documentados em procedimento investigatório realizado 
por órgão com competência de polícia judiciária, digam 
respeito ao exercício do direito de defesa. 
 

Apesar de este inequívoco direito da defesa estar previsto em Súmula 

Vinculante e de poder ser extraído de toda a sistemática constitucional e legal 

que trata do tema, não raro advogados e defensores têm esse direito 

inobservado. Assim, cabe questionar: se o pedido de vista do Inquérito Policial 

for negado, o que pode fazer o advogado/defensor público?  

Vejamos o que Aury Lopes Jr. nos diz sobre o tema:  

Por se tratar de decisão que nega eficácia à Súmula 
Vinculante, o remédio processual adequado é a 
Reclamação, feita diretamente ao STF, nos termos dos 
arts. 102, I, ‘l’, e 103-A, §3º, da Constituição.  
Mas nada impede que o defensor interponha, 
primeiramente, Mandado de Segurança junto ao juízo de 
primeiro grau (quando a negativa de acesso for da 
autoridade policial) ou ao respectivo tribunal (quando o 
ato coator emana do juiz). (...) Sem embargo, 
sublinhamos que a cada dia vem se tomando força a 
aceitação do HC diante da flagrante ilegalidade e 
cerceamento de defesa. (Sem grifos no original). 15 
 
 

48) Sobre o tema dos RECURSOS, sua previsão normativa e leitura 
jurisprudencial, escolha a alternativa correta.  

(A) Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, já 

se posicionaram sobre a ausência de reformatio in pejus, quando o 

Tribunal, em recurso exclusivo da defesa e mantendo a pena íntegra, 

complementa a sentença para acrescentar fatos que repercutem 

negativamente na dosimetria da pena.  
 

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/7f687767ccf20fcea1c9dc4a5adc2326
>. Acesso em: 11/03/2021 
15 Direito processual penal / Aury Lopes Jr. – 18 ed. – São Paulo: saraiva Educação, 2021.  



 
 

 
 

(B) A depender do teor do questionamento levantado, de sua relevância e 

possibilidade de alteração significativa do direito material envolvido, 

entende a jurisprudência que os pedidos de reconsideração, por analogia à 

sistemática recursal, têm o condão de suspender prazos. 

(C) Como regra geral, os recursos recebem a marca da voluntariedade. De 

forma excepcional, no entanto, existem os chamados “recursos de ofício”. A 

decisão que indefere o pedido de reabilitação criminal é um exemplo 

dessas hipóteses de “reexame necessário”.  

(D) É cabível recurso em sentido estrito da decisão que indefere o pedido de 

reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, 

mas não da decisão que reconhece a prescrição ou que declara extinta a 

punibilidade do réu.  

(E) Mesmo em se tratando de hipótese legal de cabimento de apelação, é 

possível o manejo de recurso em sentido estrito, desde que a insurgência 

recaia sobre apenas uma parte da decisão atacada. 

GABARITO: LETRA A 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

A alternativa, apesar de não traduzir o melhor caminho para a defesa e 

de apresentar um ponto de vista que colide com a posição geralmente adotada 

pelas Defensorias Públicas, está correta.  

Aproveito a oportunidade para chamar a atenção dos candidatos sobre a 

importância de nos debruçarmos não só sobre aqueles que julgados que 

coincidem com os interesses da defesa, mas também sobre aquelas posições 

que merecem nossa crítica. Não raro será exigido do candidato que empreenda 

esforços argumentativos para combater posições majoritárias. Daí ser 

importante conhecer também as posições que contrariam os interesses do polo 

defensivo.  



 
 

 
 

Voltando ao tema da questão, pense no seguinte exemplo: José foi 

condenado em primeira instância, pela prática do crime de furto simples, à 

pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. A pena se situou acima do 

mínimo, porque o juiz sentenciante considerou que o réu ostentava maus 

antecedentes criminais. A defesa apelou, buscando resgatar a pena para o seu 

patamar mínimo, sob o argumento de que o acusado não registrava 

condenação transitada em julgado. O Tribunal, julgando a apelação (frise-se: 

exclusiva da defesa), entende que, de fato, o réu era, ao tempo dos fatos, 

primário. E, com isso, avalia que o juiz se equivocou ao invocar os maus 

antecedentes. Por outro lado, o acórdão pontua a existência de 

“consequências” negativas do crime (circunstância que não havia sido avaliada 

negativamente pelo juízo a quo) e, por tal razão, mantém a reprimenda fixada 

em primeiro grau.  

Compreendida a situação fática, observe os seguintes trechos de 

decisões proferida pelo STJ e pelo STF:  

(...) 5. Embora não seja admissível que o Tribunal a quo 
agregue novos dados em recurso exclusivo da defesa, 
visto que tal prática implicaria violação do princípio da ne 
reformatio in pejus, é lícito às instâncias ordinárias 
proceder à análise da legalidade dos fundamentos da 
decisão de primeiro grau para conferir melhor 
compreensão da quaestio iuris objeto da sentença 
impugnada no recurso, respeitada a extensão cognitiva da 
sentença impugnada e os limites quantitativo e 
qualitativos da pena imposta. (...) STJ. 5ª Turma. HC 
330.170/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 
20/09/2016. 
Não viola o princípio da proibição da reformatio in pejus a 
reavaliação das circunstâncias judiciais em recurso de 
apelação penal, no âmbito do efeito devolutivo, desde que 
essa não incorra em aumento de pena. 
Não há falar em reformatio in pejus se os motivos 
expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva 
da defesa não representaram advento de situação mais 
gravosa para o réu. STF. 1ª Turma. HC 126457/PA, Rel. 
orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 6/11/2018 (Info 922). 
 

B) INCORRETA 



 
 

 
 

A conclusão expressa na assertiva está em descompasso com o que foi 

recentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Observe:  

Os pedidos de reconsideração carecem de qualquer 
respaldo no regramento processual vigente. Eles não 
constituem recursos, em sentido estrito, nem mesmo 
meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem 
prazos e tampouco impedem a preclusão. 
(STF. 2ª Turma. Rcl 43007 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgado em 9/2/2021. Info 1005)16 
 

C) INCORRETA 

A alternativa está errada apenas em relação ao exemplo, já que, 

segundo a previsão do art. 746 do Código de Processo Penal, a decisão que 
concede (e não que indefere) a reabilitação criminal é que desafiará o 
denominado “recurso ex officio”. Vejamos:  

Art. 746.  Da decisão que conceder a reabilitação haverá 
recurso de ofício. 
 
 

D) INCORRETA 

Ambas as situações descritas na alternativa desafiam o recurso em 

sentido estrito. 

Art. 581.  Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, 
despacho ou sentença: 
VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, 
extinta a punibilidade; 
IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da 
prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; 
 

Interessante notar que o rol do art. 581 do Código de Processo Penal é 

extenso (ainda que algumas hipóteses já não sejam mais aplicáveis, em virtude 

do que dispõe o art. 197 da LEP). Exatamente por prever muitas hipóteses de 

cabimento, ele é alvo frequente de questionamento em provas, razão pela qual 

recomendamos sua leitura atenta.  

 
16 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Os pedidos de reconsideração carecem de qualquer respaldo no 
regramento processual vigente. Eles não constituem recursos, em sentido estrito, nem mesmo meios de 
impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. STF. 2ª Turma. 
Rcl 43007 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 9/2/2021 (Info 1005).. Buscador Dizer 
o Direito, Manaus. Disponível em:  
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/2b8501af7b64d1aaae7dd832805f070
9>. Acesso em: 11/03/2021 



 
 

 
 

 

E) INCORRETA 

A afirmação contraria o que diz o relevante art. 593, §4º, do Código de 

Processo Penal. Observe com atenção a redação do dispositivo:  

§ 4º Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o 
recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da 
decisão se recorra. 
 
 

49) Sobre a nova Lei de Abuso de Autoridade e seus aspectos 
processuais, marque a opção correta.  

(A) A Lei nº 13.869/2019 não tratou de todos os aspectos anteriormente 

previstos na Lei nº 4.898/1965, motivo pelo qual essa última não foi 

revogada.  

(B) A Lei nº 13.869/2019 define os crimes de abuso de autoridade, e todos eles 

desafiam ação penal pública incondicionada, o que não exclui a 

possibilidade de propositura de ação penal privada subsidiária da pública.   

(C) A Lei nº 13.869/2019 define alguns efeitos da condenação., dentre eles o 

de tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, 

devendo o juiz, independentemente de requerimento do ofendido, fixar na 

sentença um valor indenizatório mínimo.  

(D) A Lei nº 13.869/2019 não fez referência a um prazo específico para a 

propositura de ação penal privada subsidiária da pública.  

(E) A Lei nº 13.869/2019 promoveu alterações em outros diplomas legislativos. 

No tocante às mudanças na lei que trata das prisões temporárias, constou 

expressamente a determinação de que, decorrido o prazo contido no 

mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, 

mediante ordem expressa da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso 

em liberdade.   

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 



 
 

 
 

 

A) INCORRETA 

A Lei nº 13.869/2019 revogou inteiramente a legislação que 

anteriormente dava tratamento ao tema. Diz a lei:  

Art. 44.  Revogam-se a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro 
de 1965, e o § 2º do art. 150 e o art. 350, ambos do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal). 
 
 

B) CORRETA 

A alternativa é verdadeira, e essa conclusão pode ser extraída da 

simples leitura da lei. Inclusive, por se tratar de diploma legislativo 

relativamente recente, aconselhamos a sua leitura integral. 

Art. 3º Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal 
pública incondicionada.        
§ 1º Será admitida ação privada se a ação penal pública 
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. 
§ 2º A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 
6 (seis) meses, contado da data em que se esgotar o 
prazo para oferecimento da denúncia. 
 

C) INCORRETA 

A alternativa está em descompasso com o texto legal, que é expresso 

ao exigir o requerimento do ofendido como condição para a fixação judicial de 

um valor mínimo de reparação pelos danos causados e pelos prejuízos 

sofridos. É o que diz o art. 4º, I:  

Art. 4º  São efeitos da condenação: 
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado 
pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, 
fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos 
danos causados pela infração, considerando os prejuízos 
por ele sofridos; 
 

D) INCORRETA 



 
 

 
 

A afirmação está errada, porque destoa da previsão expressa do art. 3º, 

§2º, da Lei nº 13.869/2019:  

§ 2º A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 
6 (seis) meses, contado da data em que se esgotar o 
prazo para oferecimento da denúncia. 
 
 

E) INCORRETA 

Na realidade, o dispositivo evidencia justamente a desnecessidade de 

ordem judicial para o fim de colocação do investigado em liberdade. Ou seja: 

decorrido o prazo da prisão temporária, independentemente de ordem judicial, 

a autoridade responsável pela custódia deverá soltar o agente. A providência 

só não deve ser adotada quando a autoridade houver sido comunicada da 

prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva.  

Vejamos a redação do art. 2º, §7º, da Lei nº 7.960/89, alterada, nesse 

ponto pela Lei nº 13.869/2019:  

§ 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.  
 

50)  Considere as seguintes assertivas acerca do procedimento dos 
crimes dolosos contra a vida e escolha, dentre elas, a opção correta:  

(A) O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da 

existência do crime e de sua autoria ou participação.    

(B) O legislador, em total equivalência ao disposto para o rito comum, 

determinou, na primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, 

que, após a apresentação da resposta escrita à acusação, seja o Ministério 

Público ouvido sobre preliminares e documentos, em 5 (cinco) dias.   

(C) O assistente de acusação somente será admitido se tiver requerido sua 

habilitação até 5 (cinco) dias antes da data da sessão na qual pretenda 

atuar. 



 
 

 
 

(D) A intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, 

ao defensor, seja ele constituído ou nomeado, e ao Ministério Público. 

(E) A mera presunção de parcialidade dos jurados do Tribunal do Júri em razão 

da divulgação dos fatos e da opinião da mídia é, de acordo com decisão do 

Superior Tribunal de Justiça, suficiente para o desaforamento do 

julgamento para outra comarca. 

GABARITO: LETRA C 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

A alternativa está incorreta por contrariar a redação do art. 413 do CPP. 

Observe:  

Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o 
acusado, se convencido da materialidade do fato e da 
existência de indícios suficientes de autoria ou de 
participação. 
 

Longe de ser apenas um detalhe, a omissão da expressão “indícios 

suficientes” antes da palavra “autoria” muda totalmente o sentindo pretendido 

pelo legislador. Observe que, para pronunciar o réu, o magistrado deve estar 

convencido da “materialidade do fato”. Por outro lado, em relação à autoria, 

basta que existam “indícios suficientes” de que o réu é autor do crime ou que 

tenha dele participado.  

 

B) INCORRETA 

A alternativa está incorreta ao fazer a equivalência entre ambos os 

procedimentos no tocante especificamente à previsão legal de oitiva do 

Ministério Público sobre a resposta escrita a acusação.   

Vejamos.  



 
 

 
 

O art. 406 do CPP, de fato, faz referência a uma “resposta a acusação” 

a ser apresentada em 10 (dez) dias, assemelhando-se bastante, portanto, ao 

que prevê o art. 396 do CPP. Compare as redações:  

Art. 396.  Nos procedimentos ordinário e sumário, 
oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar 
liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do 
acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo 
de 10 (dez) dias.       
 
Art. 406.  O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, 
ordenará a citação do acusado para responder a 
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.    
 

No entanto, a previsão de oitiva do Ministério Público, presente no caso 

do rito para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 409 do CPP), não 

está presente no rito comum. Todavia, atente-se para a seguinte observação 

feita por Nestor Távora e Fábio Roque:  

A despeito da inexistência de previsão legal neste sentido, 
alguns magistrados opam pela oitiva do Ministério Público 
após a apresentação da resposta à acusação também no 
rito comum, aplicando analogicamente o art. 409. Para o 
STF, esta prática não enseja nulidade processual, não 
havendo que se falar em violação a direitos do réu (HC 
105.739/RJ).   
  
 

C) CORRETA 

A alternativa está certa e corresponde à literalidade do art. 430 do CPP. 

Vejamos os seguintes comentários ao dispositivo:  

A regra do art. 430 estabelece um limite temporal para a 
sua admissão, no caso de julgamento pelo Tribunal do 
Júri. O requerimento de admissão do ofendido ou de seus 
sucessores deverá ocorrer em até cinco dias antes da 
sessão de julgamento. Trata-se de exceção à regra geral 
de que o assistente de acusação pode se habilitar ‘em 
todos os termos da ação pública (CPP, art. 268), 
‘enquanto não passar em julgado a sentença (CPP, art. 
269).  
 
 

D) INCORRETA 



 
 

 
 

A afirmação está equivocada apenas ao igualar o defensor nomeado e o 

constituído para fins de intimação pessoal da decisão de pronúncia, já que 

apenas o primeiro será intimado pessoalmente. O art. 420 do CPP diz o 

seguinte:  

Art. 420.  A intimação da decisão de pronúncia será feita: 
I – pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao 
Ministério Público;            
II – ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente 
do Ministério Público, na forma do disposto no § 1o do art. 
370 deste Código 
Parágrafo único.  Será intimado por edital o acusado solto 
que não for encontrado. 
 
 

E) INCORRETA 

O Superior Tribunal de Justiça, em algumas ocasiões, chegou 

exatamente à conclusão oposta:  

A simples presunção de parcialidade dos jurados pela 
divulgação dos fatos pela mídia, bem como pela alegação 
vaga e genérica da comoção social gerada pelo crime na 
comunidade, sem qualquer embasamento empírico 
acerca do comprometimento da imparcialidade dos 
membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não 
são suficientes para a adoção da medida excepcional do 
desaforamento de competência. (STJ. 5ª Turma. HC 
336.085/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 
julgado em 03/08/2017). 
 
A eventual repercussão que o delito tenha causado na 
localidade e a costumeira movimentação dos parentes da 
vítima constituem atitudes normais em crimes de grande 
gravidade. A simples presunção de que os jurados 
poderiam ter sido influenciados por ampla divulgação do 
caso pela mídia e a mera suspeita acerca da parcialidade 
dos jurados não justificam a adoção dessa medida 
excepcional. (STJ. 6ª Turma. HC 210.693/MS, Rel. Min. 
Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19/11/2015). 
 
A mera presunção de parcialidade dos jurados do Tribunal 
do Júri em razão da divulgação dos fatos e da opinião da 
mídia é insuficiente para o desaforamento do julgamento 
para outra comarca. (STJ. 5ª Turma. HC 492.964-MS, 
Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 03/03/2020  - Info 
668). 
   



 
 

 
 

DIREITO DAS EXECUÇÕES PENAIS 
51) Considere as seguintes hipóteses. 

I. Rogério foi condenado a uma pena de 10 anos de reclusão. Durante o 
período de prova do livramento condicional, foi condenado, em decisão 
transitada em julgado, a mais 5 anos de reclusão pela prática de crime 
doloso cometido antes do período de prova. 

II. Fernando foi condenado a uma pena de 10 anos de reclusão. Durante o 
período de prova do livramento condicional, foi condenado, em decisão 
transitada em julgado, a mais 5 anos de reclusão pela prática de crime 
doloso cometido durante o período de prova. 

É correto afirmar que: 

(A) Fernando poderá obter novo livramento condicional, abarcando a primeira 

pena, cujo requisito temporal será recalculado com base na soma das duas 

penas em sua integralidade. 

(B) No caso de Fernando, mesmo que a comunicação da prática do crime 

praticado durante o período de prova se dê após o cumprimento do período de 

prova, o livramento condicional será revogado. 

(C) O período de prova cumprido por Rogério não será computado como tempo 

de cumprimento de pena. 

(D) Fernando não perderá dias remidos e ou verá interrompido o lapso 

temporal para a progressão de regime como consequência da prática de novo 

crime. 

(E) A revogação do livramento condicional de Rogério é facultativa. 

GABARITO: LETRA D 

 

COMENTÁRIOS17 

 
 

17 Referências bibliográficas: 
• ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal: teoria crítica. – 4. ed. – São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018; 
• Giamberardino, André Ribeiro. Comentários à Lei de Execução Penal. Belo Horizonte. 

Editora CEI, 2018. 



 
 

 
 

A) INCORRETA 

São distintas as consequências estabelecidas por lei nas hipóteses de 

revogação do livramento condicional em casos de condenação irrecorrível por 

crimes praticados antes ou durante o período de prova. 

Rogério se encontra na primeira situação, crime praticado antes do 

período de prova. Logo, permite-se a concessão de um novo livramento, 

abarcando a primeira pena, cujo requisito temporal será recalculado com base 

na soma das duas penas em sua integralidade, mantendo-se a data-base na 

primeira prisão (art. 141 da LEP). 

Nesse sentido: 

Art. 141. Se a revogação for motivada por infração penal 
anterior à vigência do livramento, computar-se-á como 
tempo de cumprimento da pena o período de prova, 
sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a 
soma do tempo das 2 (duas) penas. 
 

Fernando se encontra na segunda situação, crime praticado durante o 

período de prova. Assim, fica vedada a concessão de novo livramento em 

relação à pena anterior, e todo o período transcorrido em liberdade condicional, 

no período de prova, é perdido, não sendo computado como tempo de 

cumprimento de pena. 

Vejam: 

Art. 142. No caso de revogação por outro motivo, não se 
computará na pena o tempo em que esteve solto o 
liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma 
pena, novo livramento. 
 
 

B) INCORRETA 

Súmula 617 do STJ:   

A ausência de suspensão ou revogação do livramento 
condicional antes do término do período de prova enseja 
a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da 
pena. 
 

Como se percebe, eventual omissão ou negligência do próprio Estado, 

fazendo que a informação do cometimento de novo crime pelo apenado chegue 



 
 

 
 

ao conhecimento do juízo de execução só após o término do período de prova, 

não poderá ter outra consequência senão o reconhecimento da extinção da 

pena que já se operou.  

 

C) INCORRETA 

Ver comentários à alternativa A. 

 

D) CORRETA 

O Superior Tribunal de Justiça entende que a prática de crime no curso 

do período de prova do livramento condicional não tem o condão de gerar os 

efeitos próprios da prática de falta grave, mas tão somente, após a efetiva 

revogação do livramento condicional, a perda do tempo cumprido em 

livramento condicional e a impossibilidade de nova concessão do direito no 

tocante à mesma pena.  

Assim, deve-se sustentar em provas de Defensoria Pública (mormente 

em fases posteriores à de questões objetivas) que o liberado condicional não 

pratica falta grave, porque é egresso e não se subordina ao sistema disciplinar 

da Lei de Execuções Penais. 

 

E) INCORRETA 

A revogação do livramento condicional é obrigatória nas hipóteses de 

condenação irrecorrível a pena privativa de liberdade por crime cometido 

durante ou antes da vigência do benefício (art. 86 do CP). 

Observem: 

Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser 
condenado a pena privativa de liberdade, em sentença 
irrecorrível: 
I - por crime cometido durante a vigência do benefício; 
II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 
deste Código. 
 
 



 
 

 
 

52) João, reincidente (crime anterior de associação para o tráfico de 
drogas), foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, 
caput, da Lei n.º 11.343/2006) em regime inicial fechado. Diante disso, 
assinale a alternativa correta quanto ao lapso temporal para a progressão 
de regime e para o livramento condicional. 

(A) João terá que cumprir 60% da pena para progredir ao regime semiaberto; e 

poderá obter o livramento condicional pelo crime de tráfico de drogas após o 

cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena.  

(B) João terá que cumprir 40% da pena para progredir ao regime semiaberto; e 

poderá obter o livramento condicional pelo crime de tráfico de drogas após o 

cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena.  

(C) João terá que cumprir 60% da pena para progredir ao regime semiaberto; 

mas não poderá obter o livramento condicional pelo crime de tráfico de drogas. 

(D) João terá que cumprir 40% da pena para progredir ao regime semiaberto; 

mas não poderá obter o livramento condicional pelo crime de tráfico de drogas. 

(E) João terá que cumprir 70% da pena para progredir ao regime semiaberto; e 

poderá obter o livramento condicional pelo crime de tráfico de drogas após o 

cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena.  

GABARITO: LETRA B  

 

COMENTÁRIOS 

 

O Superior Tribunal de Justiça entende que o crime de associação para 

o tráfico de drogas não possui natureza equiparada a hedionda.  

Porém, atente para o fato de que permanece a necessidade de 

cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime de associação para o tráfico 

de drogas, para fins de livramento condicional, por força do art. 44, parágrafo 

único, da Lei de Drogas – embora tal conhecimento não tenha sido testado na 

questão ora comentada. 



 
 

 
 

Em outras palavras, quanto à associação para o tráfico, a progressão 

segue a regra dos crimes comuns – pois o crime é comum; mas o livramento 

segue a regra dos crimes hediondos/equiparados – pois, muito embora o crime 

seja comum, existe dispositivo legal expresso nesse sentido (art. 44, parágrafo 

único, já mencionado). 

De todo modo, o fato é que João não é reincidente na prática de crime 

hediondo ou equiparado, mas sim na prática de crime comum. 

E, segundo o STJ (Quinta e Sexta Turmas), o art. 112 da LEP apresenta 

lacuna legislativa quanto ao lapso temporal para a progressão de regime 

daqueles que, assim como João, não são primários e nem reincidentes em 

crimes hediondos ou equiparados. Assim, cabe ao julgador integrar a norma, 

resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao sentenciado, isto é, 

aplicando o percentual previsto para o executado primário. 

Ante o exposto, na espécie, João irá progredir de regime quando houver 

cumprido ao menos 40% da pena, conforme dispõe o inciso V do art. 112 da 
LEP. 

Vejam: 

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em 
forma progressiva com a transferência para regime menos 
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver 
cumprido ao menos: [...] 
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for 
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, 
se for primário; [...] 
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for 
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 

 
Por fim, no caso de condenação por crime hediondo (como a 

condenação pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas), o juiz poderá conceder o 

livramento condicional desde que cumpridos mais de 2/3 (dois terços) da pena. 

Como ressaltado acima, João não é reincidente na prática de crime hediondo 

ou equiparado; casso fosse, seria vedada a concessão de livramento 

condicional. 



 
 

 
 

Também quanto ao livramento, portanto, o que vale é a reincidência 

específicas em crimes hediondos ou equiparados, pois é isso que a redação 

legal faz crer que é exigível. 

Veja: 

 Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional 
ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou 
superior a 2 (dois) anos, desde que: [...] 
 V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de 
condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas 
e terrorismo, se o apenado não for reincidente 
específico em crimes dessa natureza. 
 
 

53) Quanto à disciplina dos órgãos da execução penal na LEP, pode-se 
afirmar que: 

I. O Conselho Penitenciário é composto, no mínimo, por 1 (um) representante 

de associação comercial ou industrial, 1 (um) advogado, 1 (um) Defensor 

Público e 1 (um) assistente social. 

II. O Patronato destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. 

III. Incumbe ao Conselho da Comunidade visitar, pelo menos mensalmente, os 

estabelecimentos penais existentes na comarca. 

IV. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 

13 (treze) membros designados através de ato do Ministério da Justiça. 

V. O órgão da Defensoria Pública visitará mensalmente os estabelecimentos 

penais. 

É/são correta/s a/s seguinte/s assertiva/s: 

(A) Apenas a I. 

(B) III e IV. 

(C) I, II e III. 

(D) II, III e IV. 

(E) Apenas a V. 

GABARITO: LETRA D 



 
 

 
 

 

COMENTÁRIOS 

 

I) INCORRETA 

O Conselho Penitenciário será integrado por membros nomeados pelo 

Governador do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, dentre professores 

e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e 

ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade (art. 69, § 

1.º, da LEP): 

Art. 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e 
fiscalizador da execução da pena. 
§ 1º O Conselho será integrado por membros nomeados 
pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos 
Territórios, dentre professores e profissionais da área do 
Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências 
correlatas, bem como por representantes da comunidade. 
A legislação federal e estadual regulará o seu 
funcionamento. 

 
A assertiva contemplou os integrantes mínimos de outro órgão da 

execução penal – Conselho da Comunidade (art. 80 da LEP). Vejam: 

Art. 80.  Haverá, em cada comarca, um Conselho da 
Comunidade composto, no mínimo, por 1 (um) 
representante de associação comercial ou industrial, 1 
(um) advogado indicado pela Seção da Ordem dos 
Advogados do Brasil, 1 (um) Defensor Público indicado 
pelo Defensor Público Geral e 1 (um) assistente social 
escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional 
de Assistentes Sociais. 

 
II) CORRETA 

Observe o art. 78 da LEP: 

 

Art. 78. O Patronato público ou particular destina-se a 
prestar assistência aos albergados e aos egressos 
 
 

III) CORRETA 



 
 

 
 

Observe o art. 81 da LEP: 

Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade: 
I - visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos 
penais existentes na comarca; 
 
 

IV) CORRETA 

Observe o art. 63 da LEP: 

Art. 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária será integrado por 13 (treze) membros 
designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre 
professores e profissionais da área do Direito Penal, 
Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, 
bem como por representantes da comunidade e dos 
Ministérios da área social. 
 
 

V) INCORRETA 

Não há imposição à Defensoria Pública de visitação mensal a 

estabelecimentos penais, mas há determinação de visitação periódica. Vejam: 

Art. 81-B.  Incumbe, ainda, à Defensoria Pública: 
Parágrafo único.  O órgão da Defensoria Pública visitará 
periodicamente os estabelecimentos penais, registrando 
a sua presença em livro próprio.      
 

Atenção: quanto ao Juízo da Execução, há imposição de inspeção 

mensal dos estabelecimentos penais (art. 66, inciso VII, da LEP). Em relação 

ao Ministério Público e ao Conselho da Comunidade, há determinação de 

visitação mensal aos estabelecimentos penais (art. 68, parágrafo único, da LEP 

e art. 81, inciso I, da LEP). 

 

54) Assinale a alternativa incorreta quanto às Regras das Nações Unidas 
para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de 
liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok): 

(A) A acomodação de mulheres presas deverá conter instalações e materiais 

exigidos para satisfazer as necessidades de higiene específicas das mulheres, 

em particular as mulheres grávidas, que estejam em amamentação ou 

menstruação. 



 
 

 
 

(B) As mulheres presas deverão ser devidamente consultadas a respeito de 

quem, exceto seus familiares, pode visitá-las. 

(C) Determina o desenvolvimento de outros métodos de inspeção, tais como 

escâneres, para substituir revistas íntimas e revistas corporais invasivas. 

(D) Decisões para autorizar os filhos a permanecerem com suas mães na 

prisão deverão ser fundamentadas no melhor interesse da criança. 

(E) Deverão ser desenvolvidas opções de medidas e alternativas à prisão 

preventiva e à pena especificamente voltadas às mulheres infratoras, 

considerando o histórico de vitimização de diversas mulheres e suas 

responsabilidades maternas. 

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 

 

As Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e 

medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de 

Bangkok) foram aprovadas pela Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas em dezembro de 2010.  

E, recentemente, o Defensor Público-Geral da Defensoria Pública do Rio 

de Janeiro (Rodrigo Baptista Pacheco) divulgou, em seu Instagram, evento 

promovido pela instituição com o objetivo de comemorar os 10 anos de 

vigência de tal instrumento internacional.  

Assim, e especialmente por sua importância, as Regras de Bangkok 

poderão ser cobradas na prova! Porém, basta a leitura rápida do instrumento, 

com foco nas regras cujos conteúdos sejam específicos (que se diferenciam 

das demais normas) e relevantes para a garantia do direitos das mulheres.  

Na questão, escolhemos algumas regras que acreditamos serem 

importantes para decorar. De todo modo, vejam segue link para consulta: 

http://ittc.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Regras-de-Bangkok-Serie-

Tratados-Internacionais-de-DDHH.pdf 



 
 

 
 

 

A) CORRETA 

Regra 5: 

A acomodação de mulheres presas deverá conter 
instalações e materiais exigidos para satisfazer as 
necessidades de higiene específicas das mulheres, 
incluindo toalhas sanitárias gratuitas e um suprimento 
regular de água disponível para cuidados pessoais das 
mulheres e crianças, em particular às mulheres ocupadas 
com a cozinha e às mulheres grávidas, que estejam em 
amamentação ou menstruação. 

 
B) INCORRETA 

A alternativa está incorreta, pois a consulta deverá ocorrer, inclusive, 

quanto aos familiares da mulher presa. Regra 44: 

Tendo em vista a possibilidade de mulheres presas 
sofreram grave violência doméstica, elas deverão ser 
devidamente consultadas a respeito de quem, incluindo 
seus familiares, pode visitá-las. 

 

C) CORRETA 

Regra 20: 

Deverão ser desenvolvidos outros métodos de inspeção, 
tais como escâneres, para substituir revistas íntimas e 
revistas corporais invasivas, de modo a evitar danos 
psicológicos e eventuais impactos físicos dessas 
inspeções corporais invasivas. 

 

D) CORRETA 

Regra 49: 

Decisões para autorizar os filhos a permanecerem com 
suas mães na prisão deverão ser fundamentadas no 
melhor interesse da criança. Crianças na prisão com suas 
mães jamais serão tratadas como presas. 
 

E) CORRETA 

Regra 57: 



 
 

 
 

As provisões das Regras de Tóquio deverão orientar o 
desenvolvimento e a implementação de respostas 
adequadas às mulheres infratoras. Deverão ser 
desenvolvidas opções de medidas e alternativas à prisão 
preventiva e à pena especificamente voltadas às 
mulheres infratoras, dentro do sistema jurídico do Estado-
membro, considerando o histórico de vitimização de 
diversas mulheres e suas responsabilidades maternas 

 

55) Sobre os recentes julgados dos Tribunais Superiores que trabalharam 
temas da execução penal, assinale a alternativa incorreta. 

(A) O juízo das execuções penais pode reconhecer a reincidência para fins de 

concessão ou não de progressão de regime, caso da sentença condenatória 

não tenha constado expressamente que o réu é reincidente. 

(B) A mulher gestante que integrou associação criminosa não poderá progredir 

de regime após o cumprimento de 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior. 

(C) Não é necessária a realização de processo administrativo disciplinar para 

aplicação de falta grave, desde que haja audiência de justificação realizada 

com a participação da defesa e do Ministério Público. 

(D) O tempo excedido na frequência escolar ao limite legal de 12 horas, a cada 

3 dias, deve ser considerado para fins de remição da pena. 

(E) É ilegal a sanção administrativa que impede definitivamente o direito do 

preso de receber visitas. 

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

As condições pessoais do condenado, como a reincidência, devem ser 

analisadas pelo magistrado da execução criminal, independentemente de tal 

condição ter sido considerada na sentença condenatória, pois também é 

atribuição do juízo da execução individualizar a pena. 



 
 

 
 

Nesse sentido, a Terceira Seção do STJ: 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 
PENAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA 
REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. 
PROCLAMAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN 
PEJUS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 
1. A individualização da pena se realiza, essencialmente, 
em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao 
tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal 
condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução 
penal, pelo Juízo das Execuções. 
2. A intangibilidade da sentença penal condenatória 
transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções 
Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção 
penal às condições pessoais do réu. 
3. 'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo 
da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no 
tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como 
ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade 
substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, as 
condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a 
reincidência, devem ser observadas pelo juízo da 
execução para concessão de benefícios (progressão de 
regime, livramento condicional etc)' (AgRg no REsp 
1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 
14/08/2017). 
4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o 
acórdão embargado, dar provimento ao agravo 
regimental, para dar provimento ao recurso especial e, 
assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de 
primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover 
a retificação do atestado de pena para constar a 
reincidência, com todos os consectários daí decorrentes. 
(EREsp 1738968/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado 
em 27/11/2019, DJe 17/12/2019) 

 

B) INCORRETA 

O legislador editou a Lei n. 13.769, de 19 de dezembro de 2018, 

promovendo, entre outras, alterações na Lei de Execuções Penais, com a 

finalidade de ampliar a proteção dada às mulheres gestantes, mães ou 

responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência.  



 
 

 
 

Na Lei de Execuções Penais, foi incluído o § 3º no art. 112, prevendo a 

progressão de regime “especial”. Vejam: 

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em 
forma progressiva com a transferência para regime menos 
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver 
cumprido ao menos: (...) 
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou 
responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os 
requisitos para progressão de regime são, 
cumulativamente: 
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça 
a pessoa; 
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou 
dependente; 
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no 
regime anterior; 
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, 
comprovado pelo diretor do estabelecimento; 
V - não ter integrado organização criminosa. 
 

Como se observa, foram exigidos cinco requisitos cumulativos para o 

reconhecimento do direito à progressão de regime especial, dentre eles, o de 

"não ter integrado organização criminosa". 

E, segundo o STJ, o art. 112, § 3º e incisos, da Lei n. 7.210/1984, tem 

conteúdo material (norma híbrida), porquanto trata de progressão de regime 

prisional, relacionado com o jus libertatis, o que impõe ao intérprete a 

submissão a todo o conjunto de princípios inerentes às normas penais.  

Outrossim, o inciso V do § 3.º do art. 112 da LEP é um exemplo de norma 

penal em branco com complemento normativo realizado pelo § 1.º do art. 1.º da 

Lei 12.850/2013. 

Assim, não é legítimo que o julgador, em explícita violação ao princípio 

da taxatividade da lei penal, interprete extensivamente o significado de 

organização criminosa a fim de abranger todas as formas de societas sceleris, 

como, por exemplo, a associação criminosa ou a associação para o tráfico 

ilícito de drogas. Vejam: 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 
PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL. REQUISITO 
CONTIDO NO INCISO V DO § 3º DO ART. 112 DA 
LEP.ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE 
COMPLEMENTO NORMATIVO NA LEI N. 12.850/2013. 



 
 

 
 

IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO PARA TODAS AS 
ESPÉCIES DE SOCIEDADES CRIMINOSAS. PRINCÍPIO 
DA TAXATIVIDADE (DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA 
ESTRITA LEGALIDADE). VEDAÇÃO À 
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN MALAM PARTEM DE 
NORMAS PENAIS. TELEOLOGIA DA LEI N. 
13.769/2018. O LEGISLADOR, QUANDO TEVE O 
INTUITO DE ESTENDER PARA OUTRAS FORMAS DE 
SOCIETAS SCELERIS, O FEZ EXPRESSAMENTE. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM 
DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 
1. Na esteira da decisão proferida pela Suprema Corte no 
Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, que abrangeu 
somente hipóteses de prisões cautelares, o Legislador foi 
além e editou a Lei n. 13.769/2018, promovendo 
alterações não somente no Código de Processo Penal, 
mas também na Lei de Crimes Hediondos e na Lei de 
Execuções Penais, com a finalidade de ampliar a 
proteção dada às mulheres gestantes, mães ou 
responsáveis  por crianças ou pessoas com deficiência 
que se encontram reclusas no sistema prisional. 
2. Na LEP foi incluído o § 3º no art. 112, prevendo 
progressão de regime especial. A norma exigiu a 
presença de cinco requisitos cumulativos para a 
concessão do benefício executório, dentre eles, o de "não 
ter integrado organização criminosa". O argumento de que 
o termo organização criminosa não se refere ao crime 
previsto na Lei n 12.850/2013, tratando-se, na verdade, 
de uma expressão genérica, a qual abrange todas as 
espécies de sociedades criminosas, não se coaduna com 
a correta exegese da norma. Com efeito, a referida regra 
tem conteúdo material (norma híbrida), porquanto trata de 
progressão de regime prisional, relacionado com o jus 
libertatis, o que impõe, ao intérprete, a submissão a todo 
o conjunto de princípios inerentes às normas penais. 
3. O inciso V do § 3º do art. 112, da LEP, é um exemplo 
de norma penal em branco com complemento normativo, 
pois o próprio Legislador, respeitando o princípio da 
taxatividade (decorrente do princípio da estrita 
legalidade), desincumbiu-se do ônus de apresentar, 
expressamente, a definição de organização criminosa ao 
editar a Lei n. 12.850/2013 (art. 1º e § 1º). 
4. Não é legítimo que o julgador, em explícita violação ao 
princípio da taxatividade da lei penal, interprete 
extensivamente o significado de organização criminosa a 
fim de abranger todas as formas de societas sceleris.  Tal 
proibição fica ainda mais evidente quando se trata de 
definir requisito que restringe direito executório 
implementado por lei cuja finalidade é aumentar o âmbito 
de proteção às crianças ou pessoas com deficiência, 



 
 

 
 

reconhecidamente em situação de vulnerabilidade em 
razão de suas genitoras ou responsáveis encontrarem-se 
reclusas em estabelecimentos prisionais. A teleologia da 
norma e a existência de complemento normativo impõem 
exegese restritiva e não extensiva. 
5. Se a mencionada interpretação ampliativa de 
organização criminosa fosse legítima, também deveria 
ser, por exemplo, que o julgador, ao deparar-se com o 
conceito reincidente, pudesse estender o alcance do 
termo de modo diverso do previsto nos arts. 63 e 64 do 
Código Penal, que definem seu significado. Do mesmo 
modo poderia o órgão do Poder Judiciário considerar 
hediondo crimes diversos daqueles previstos no art. 1º 
da Lei n. 8.072/1990 - o qual elenca, em rol taxativo, os 
crimes considerados hediondos. Não há controvérsia 
sobre a impossibilidade de proceder de tal maneira, em 
razão, justamente, da vedação à interpretação extensiva  
in malam partem das normas penais. 
6. O Legislador, quando teve o intuito de referir-se a 
hipóteses de sociedades criminosas, o fez 
expressamente, conforme previsão contida no art. 52, § 
1º, inciso I, § 3º, § 4º, inciso II, e § 5º, da Lei n. 
7.210/1984, que distinguem organização criminosa de 
associação criminosa e milícia privada. 
7. Na mesma linha, o Ministro Leopoldo de Arruda 
Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) concedeu 
a ordem no julgamento do HC n. 541.619/SP (DJe 
26/02/2020), afastando a extensão da proibição contida 
no inciso V do § 3º do art. 112, da LEP, a Paciente 
condenada por crime de associação para o tráfico ilícito 
de entorpecentes. 
8. Ordem de habeas corpus concedida para determinar 
que o Juízo das Execuções Penais retifique o cálculo de 
penas da Paciente, abstendo-se de considerar a 
condenação pelo crime de associação para o tráfico ilícito 
de drogas para fins de análise do requisito contido no 
inciso V do § 3º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984. 
(STJ, 6ª Turma, HC 522.651/SP, Rel. Ministra Laurita 
Vaz, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020) 
 
 

C) CORRETA 

O entendimento exposto na alternativa foi afirmado em tese criada pelo 

Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 972.598: 

Processual penal. Recurso extraordinário. Execução 
penal. Prévio procedimento administrativo disciplinar para 
o reconhecimento de falta grave. Desnecessidade. 



 
 

 
 

Audiência em juízo na qual assegurados o contraditório e 
a ampla defesa. Provimento do Recurso.  
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva 
do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em 
audiência de justificação realizada na presença do 
defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de 
prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), 
assim como supre eventual ausência ou insuficiência de 
defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática 
de falta grave durante o cumprimento da pena.  
2. No sistema de jurisdição una, o procedimento judicial 
conta com mais e maiores garantias que o procedimento 
administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto 
judicialmente, prevalecendo a decisão judicial sobre a 
administrativa.  
3. Por outro lado, em um sistema congestionado como o 
da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou 
puramente formal significa desvio de recursos humanos 
da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a 
de assegurar os benefícios legais para que ninguém 
permaneça no cárcere por período superior à 
condenação.  
4. Desse modo, a apuração de falta grave em 
procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, 
perante o juízo da Execução Penal não só é compatível 
com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 
5º, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio 
procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao 
princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da 
Constituição Federal.  
5. Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte 
tese: “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução 
Penal, em audiência de justificação realizada na presença 
do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade 
de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), 
assim como supre eventual ausência ou insuficiência de 
defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática 
de falta grave durante o cumprimento da pena”. 
(STF, Tribunal Pleno, RE 972598, Relator Roberto 
Barroso, julgado em 04/05/2020) 
 

O Superior Tribunal de Justiça também passou a adotar a referida tese. 

De todo modo, o enunciado da súmula 533 não foi cancelado. Vejam: 

Súmula 533-STJ: Para o reconhecimento da prática de 
falta disciplinar no âmbito da execução penal, é 
imprescindível a instauração de procedimento 
administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, 
assegurado o direito de defesa, a ser realizado por 



 
 

 
 

advogado constituído ou defensor público nomeado. 
 
 

D) CORRETA 

Para fins de remição da pena pelo trabalho, a jornada não pode ser 

superior a oito horas. Todavia, caso seja ultrapassado o limite máximo, o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que eventuais horas 

extras devem ser computadas para fins de remição de pena. 

Segundo o STJ, a mesma conclusão deve ser realizada para a hipótese 

de remição da pena pelo estudo, sobretudo em razão da intenção 

ressocializadora da Lei de Execução Penal, do princípio da humanidade e da 

postura redutora de danos – que indicam uma interpretação normativa sempre 

favorável à remição, de modo que o esforço da pessoa presa para reduzir seu 

grau de vulnerabilidade não seja desprezado.  

 

E) CORRETA 

O Superior Tribunal de Justiça adotou a seguinte fundamentação em 

sua decisão. 

O ordenamento jurídico garante a toda pessoa privada da liberdade o 

direito a um tratamento humano (art. 5°, III e XLIX, da CF) e à assistência 

familiar. 

A lei de execução penal, a seu turno, não prevê nenhuma hipótese de 

perda definitiva do direito de visita (art. 41, X, da LEP) e, em seu art. 10, 

estabelece que a assistência ao preso é dever do Estado e tem como objetivo 

prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.  

O art. 38 do CP também assegura que: 

“O preso conserva todos os direitos não atingidos pela 
perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o 
respeito à sua integridade física e moral”. 

E, consoante o art. 5°, XLVI, da CF, somente a lei regulará a 

individualização da pena e poderá adotar, entre outras, a suspensão ou a 

interdição de direitos, não resoluções ou portarias. 



 
 

 
 

No mais, o sistema pátrio veda sanções de caráter perpétuo (art. 5°, 

XLVII, "b", da CF), o que não pode ser interpretado restritivamente, 

estendendo-se às suspensões ou restrições de direitos do preso no 

cumprimento da sanção. 

Vejam: 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
RESTRIÇÃO DE INGRESSO EM PRESÍDIO. SANÇÃO 
DE CARÁTER PERPÉTUO. IMPOSSIBILIDADE. 
DIREITO DE VISITA DO PRESO. VIOLAÇÃO. 
ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 
2. O ordenamento jurídico garante a toda pessoa privada 
da liberdade o direito a um tratamento humano e à 
assistência familiar e não prevê nenhuma hipótese de 
perda definitiva do direito de visita. 
3. A assistência ao preso é dever do Estado, com o 
objetivo de prevenir o crime e orientar o retorno à 
convivência em sociedade. 
4. O cancelamento do registro de visitante ante a tentativa 
de ingresso no presídio com celulares perdura desde 
2012 e, conquanto haja sido lastreado em circunstâncias 
ligadas à segurança da unidade prisional, a negativa de 
sua revisão está em descompasso com a proibição 
constitucional de penalidades de caráter perpétuo. 
 5. É ilegal, por suprimir o direito previsto no art. 41, X, da 
LEP, a sanção administrativa que impede definitivamente 
o preso de estabelecer contato com seu genitor, situação 
que perdura há mais de sete anos. Está caracterizado o 
excesso de prazo da medida, que deveria subsistir por 
prazo razoável à implementação de sua finalidade, 
porquanto até mesmo nos casos de homologação de 
faltas graves (fuga, subversão da disciplina etc.) ou de 
condenações definitivas existe, nos regimentos 
penitenciários ou no art. 94 do CP, a possibilidade de 
reabilitação. Toda pena deve atender ao caráter de 
temporariedade. 
6. Recurso em mandado de segurança provido a fim de 
restabelecer o direito de o recorrente receber visitas de 
seu genitor, sem prejuízo de novo cancelamento do 
registro do visitante, por prazo razoável, se houver 
reiteração de condutas ofensivas à segurança das 
unidades prisionais. 
(STJ, 6ª Turma, RMS 48.818/SP, Rel. Ministro Rogério 
Schietti Cruz, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019) 

 



 
 

 
 

56) Sobre a identificação do perfil genético e o armazenamento de dados 
de pessoas condenadas, assinale a alternativa incorreta. 

(A) Viola o princípio da legalidade o reconhecimento de falta grave ao apenado 

que recusar a extração de seu DNA, tendo em vista a ausência de previsão 

legal de consequência jurídica em caso de recusa. 

(B) Em caso de concessão de livramento condicional a pessoas condenadas 

por crime de estupro, serão cadastradas informações a respeito do local de 

moradia e de atividade laboral desenvolvida. 

(C) Para parte relevante da doutrina, viola o princípio da não obrigatoriedade 

de autoincriminação a identificação de perfil genético contra a vontade do 

preso. 

(D) Não é pacífica no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da 

inclusão e da manutenção de perfil genético de condenados por crimes 

violentos ou por crimes hediondos em banco de dados estatal. 

(E)  Impor a identificação do perfil genético a determinadas classes de crimes 

significa considerar a gravidade abstrata dos delitos como fundamento idôneo 

para a restrição de direitos fundamentais. 

GABARITO: LETRA A 

 

COMENTÁRIOS 

 

De início, note que o tema foi cobrado na primeira fase da última prova 

da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Nesta questão, trabalhamos com críticas doutrinárias e com o texto 

legal. Atenção! Algumas questões cobram o texto da lei, outras o 

posicionamento doutrinário (às vezes, crítico ao texto normativo) e, por fim, há 

questões que mesclam texto da lei e posicionamento doutrinário. 

Recomenda-se que o candidato busque identificar quando a alternativa 

narra a o texto da lei e quando retrata entendimento doutrinário, muitas vezes 

crítico à norma positivada no caso de concurso de Defensoria Pública.  



 
 

 
 

Para isso, atenha-se ao enunciado (que pode delimitar a cobrança) e, 

em caso de dúvida, utilize o senso crítico e considere posições favoráveis à 

direitos fundamentais. 

 

A) INCORRETA 

A Lei nº 13.964, de 2019, a chamada Lei Anticrime, incluiu o §8º no art. 

9º-A da LEP e o inciso VIII no art. 50 da LEP, com a finalidade de atestar a 

existência de falta grave em caso de recusa de submissão do preso ao 

procedimento de identificação de perfil genético. Nesse sentido: 

Art. 9º-A.  Os condenados por crime praticado, 
dolosamente, com violência de natureza grave contra 
pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1o 
da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, serão 
submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil 
genético, mediante extração de DNA - ácido 
desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor.                       
[...] 
§8º Constitui falta grave a recusa do condenado em 
submeter-se ao procedimento de identificação do perfil 
genético. 
 
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa 
de liberdade que: 
[...] 
VIII - recusar submeter-se ao procedimento de 
identificação do perfil genético. 

 
Pode-se sustentar que, antes desta previsão legal específica, não era 

possível o reconhecimento de falta grave – ainda que com fundamento na 

inobservância de deveres do condenado (art. 50, caput, c.c o art. 39, caput, 

ambos da LEP) – por violação ao princípio da legalidade. Contudo, atualmente, 

não há dúvidas de que a falta encontra previsão legal expressa. 

 

B) CORRETA 

Trata-se de norma descrita no inciso IV do art. 1.º da Lei nº 14.069/2020 

(ponto expresso do edital): 



 
 

 
 

Art. 1º 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. 
 
 

C) CORRETA 

A identificação do perfil genético coativa produz grave ofensa ao 

princípio da não autoincriminação, tutelado pelo art. 14, 3, g, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos. 

Se o indivíduo não está obrigado a realizar o exame de alcoolemia pelo 

“bafômetro”, tem o direito de permanecer em silêncio no enfrentamento de 

Comissões Parlamentares de Inquérito, não está obrigado a fornecer os 

padrões vocais para perícia de confronto de voz em gravação de escuta 

telefônica e não pode ser compelido a fornecer padrões gráficos, da mesma 

forma não há razão para que seja obrigado a fornecer material genético para o 

armazenamento de banco de dados. 

 

D) CORRETA 

A questão não é pacífica no Supremo Tribunal Federal. Em verdade, é 

tema de repercussão geral nº 905: constitucionalidade da inclusão e 

manutenção de perfil genético de condenados por crimes violentos ou por 

crimes hediondos em banco de dados estatal. 

 

E) CORRETA 

Trata-se de crítica doutrinária relevante: a consideração da gravidade 

abstrata dos delitos como fundamento para a restrição de direitos fundamentais 

contraria princípios da individualização penal, culpabilidade e proporcionalidade 

entre delitos. 



 
 

 
 

A individualização é afetada também pela previsão de que os 

condenados serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação de perfil 

genético, visto que jamais uma medida constritiva pode ser imposta de maneira 

absoluta e cogente, sem a devida particularização e fundamentação. 

Outrossim, ao delimitar classes de crimes, o legislador está 

estigmatizando certas classes de sujeitos como alvos prioritários do sistema 

penal, consagrando o direito penal do inimigo e a culpabilidade de autor. 

 

57) A respeito dos institutos da anistia, da graça e do indulto, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O indulto é concedido pelo Presidente da República, sendo vedada a 

delegação dessa atribuição.  

(B) A anistia afasta todos os efeitos criminais da condenação, permanecendo 

íntegros os efeitos civis. 

(C) O indulto é individual e depende de pedido do sentenciado, enquanto a 

anistia é coletiva.  

(D)  A graça costuma ser concedida antes ou depois do trânsito em julgado da 

ação penal. 

(E) A prática de falta grave interrompe o prazo para fim de indulto. 

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 

 

Anistia, graça ou indulto têm natureza jurídica de causas de extinção 
da punibilidade (art. 107, inciso II, do CP).  

A anistia é concedida pelo Congresso Nacional (art. 48, inciso XVII, da 

CF). Possui caráter de generalidade (coletiva), não abrangendo espécies 

delitivas ou pessoas, mas sim fatos. Será irrestrita, quando atinge 

indistintamente todos os autores do fato punível, e restrita, quando exige 

condição pessoal do autor do fato punível (ex: primariedade).  



 
 

 
 

Já a graça e o indulto são de competência constitucional privativa do 

Presidente da República, por meio de Decreto. Todavia, a atribuição para 

concedê-los pode ser delegada ao Procurador-Geral da República, ao 

Advogado Geral da União e aos Ministros de Estado – incorreta a letra a, 

portanto. 

 Por outro lado, a graça é individual (com destinatário certo) e depende 
de pedido do sentenciado, enquanto o indulto é coletivo (sem destinatário 

certo) e é concedido de ofício. Logo, incorreta a letra c. 

Por sua vez, a anistia é cabível a qualquer momento, antes ou depois 

da condenação irrecorrível. Ela afasta todos os efeitos criminais (principais e 

secundários), mas não abrange os efeitos civis (correta a letra B, portanto), 

ou seja, em eventual prática de novo crime, o indivíduo não será considerado 
reincidente. 

Outrossim, a concessão da graça e do indulto, como regra, pressupõe o 
trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, o 

que torna incorreta a letra d. 

Noutra banda, deve-se sustentar que, por não se vincularem ao 

cumprimento de frações de pena pelo condenado, mas sim a razões de 

humanidade, a graça, o chamado indulto humanitário e o indulto das medidas 

de segurança devem ser concedidos independentemente do trânsito em 

julgado para o Ministério Público.  

Nas demais hipóteses, ainda que se considere adequada a exigência do 

trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, nada 

impede, diante da demora na apreciação do apelo ministerial, a concessão de 

liberdade em caráter provisório, até a decisão final do recurso.  

Além disso, tais institutos apenas extinguem a pena (efeito principal do 

crime), mas os efeitos penais secundários e de natureza civil permanecem 
íntegros, ou seja, em eventual prática de novo crime, o indivíduo beneficiado 

com graça ou indulto será considerado reincidente. 

Por fim, ao contrário do que se afirma na letra e, nos termos do 

enunciado da Súmula 535 do STJ, “a prática de falta grave não interrompe o 

prazo para fim de comutação de pena ou indulto.” 



 
 

 
 

 

58) A respeito do regime disciplinar diferenciado, podemos afirmar que: 

I. Todas as entrevistas com o preso serão monitoradas em instalações 

equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo 

expressa autorização judicial em contrário. 

II. Existindo indícios de que o preso exerça liderança em organização 

criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação 

criminosa em 2 (dois) ou mais Estados da Federação, o regime disciplinar 

diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional 

federal. 

III. Viola as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos, 

que vedam o confinamento solitário. 

IV. Poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 (um) ano, 

existindo indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a 

ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. 

V. Há possibilidade de visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, 

exclusivamente por pessoa da família, com duração de 2 (duas) horas. 

É/são correta/s a/s seguinte/s assertiva/s: 

(A) Apenas a IV. 

(B) II e IV. 

(C) I, III e V. 

(D) II, III e IV. 

(E) Apenas a V. 

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 

 

I) INCORRETA 



 
 

 
 

As entrevistas com o defensor não serão monitoradas, 

independentemente de expressa autorização judicial. Vejam: 

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso 
constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da 
ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, 
ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da 
sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as 
seguintes características: 
(...) 
V - entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com 
seu defensor, em instalações equipadas para impedir o 
contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa 
autorização judicial em contrário; 
 
 

II) CORRETA 

Vejam o art. 52, §3º, da LEP: 

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso 
constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da 
ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, 
ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da 
sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as 
seguintes características: 
[...] 
§ 3º Existindo indícios de que o preso exerce liderança 
em organização criminosa, associação criminosa ou 
milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 
(dois) ou mais Estados da Federação, o regime disciplinar 
diferenciado será obrigatoriamente cumprido em 
estabelecimento prisional federal. 
 

III) INCORRETA 

A Lei de Execuções Penais admite o isolamento em cela individual 

durante todo o período em que o preso permanecer sobre o regime disciplinar 

diferenciado, sendo possibilitada a saída da cela por 2 (duas) horas diárias 

para banho de sol. 

Já as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos 

(Regras de Mandela) vedam o confinamento solitário indefinido e o 

confinamento solitário prolongado – por 22 horas ou mais, por dia, sem contato 

humano significativo, aplicado por mais de 15 dias consecutivos (Regra 43.1 

“b” c/c 44). 



 
 

 
 

Assim, embora a LEP viole as Regras de Mandela, tais regras admitem 
o confinamento solitário, sendo vedado apenas quando indefinido ou 
prolongado. 

Segue link para consulta: https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2019/09/a9426e51735a4d0d8501f06a4ba8b4de.pdf 

 

IV) CORRETA 

Vejam o art. 52, §4º, I, da LEP: 

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso 
constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da 
ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, 
ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da 
sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as 
seguintes características: 
(...) 
§ 4º Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime 
disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado 
sucessivamente, por períodos de 1 (um) ano, existindo 
indícios de que o preso: 
I - continua apresentando alto risco para a ordem e a 
segurança do estabelecimento penal de origem ou da 
sociedade; 
 

V) INCORRETA 

Terceiros poderão visitar o preso em regime disciplinar diferenciado, 

desde que autorizados judicialmente: 

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso 
constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da 
ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, 
ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da 
sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as 
seguintes características: 
[...] 
III - visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a 
serem realizadas em instalações equipadas para impedir 
o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da 
família ou, no caso de terceiro, autorizado 
judicialmente, com duração de 2 (duas) horas; 
 
 

59) Quanto às autorizações de saída, assinale a alternativa correta: 



 
 

 
 

(A) Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto 

poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem 

vigilância direta, para participação em atividades que concorram para o retorno 

ao convívio social. 

(B) Não terá direito à permissão de saída o condenado que cumpre pena por 

praticar crime hediondo com resultado morte. 

(C) A saída temporária depende, dentre outros requisitos, do cumprimento 

mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um 

quarto), se reincidente – lapsos temporais que são interrompidos com a prática 

de falta grave. 

(D) São permitidas apenas cinco saídas temporárias anuais, dentro do limite de 

sete dias cada. 

(E) Deve ser reconhecida, excepcionalmente, a possibilidade de fixação de 

calendário anual de saídas temporárias por ato judicial único, não se lhe 

permitindo delegar à autoridade prisional a escolha das datas específicas. 

GABARITO: LETRA E 

 

COMENTÁRIOS 

 

Pessoal, atenção! É muito comum o examinador tentar confundir o 

candidato, misturando disposições da permissão de saída com as da saída 

temporária (espécies do gênero autorização de saída). 

Alguns pontos de distinção frequentes em provas e que, por isso, devem 

ser considerados, são os seguintes: a quem se destinam; se é necessária ou 

não a vigilância; quem pode conceder a autorização. 

 

A) INCORRETA 

A permissão de saída é direcionada a presos provisórios e aos 

condenados do regime fechado e semiaberto – de todo modo, deve-se 

sustentar que é possível falar em autorização de saída no regime aberto, se o 



 
 

 
 

fato urgente ocorrer no período em que o condenado deva por lei estar 

recolhido à Casa de Albergado (período noturno e nos dias de folga). A 

permissão de saída também se aplica, por analogia e proporcionalidade, às 

hipóteses de prisão domiciliar. 

Já a saída temporária é direcionada a presos em regime semiaberto.  

Vejam: 

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime 
semi-aberto poderão obter autorização para saída 
temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos 
seguintes casos: 
I - visita à família; 
II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem 
como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do 
Juízo da Execução; 
III - participação em atividades que concorram para o 
retorno ao convívio social. 
 

Para provas objetivas deve-se memorizar que a saída temporária se 

destina a presos em regime semiaberto. 

De todo modo, mostra-se relevante esclarecer, do ponto de vista crítico, 

que não há óbice à saída temporária no regime aberto. Embora a saída soe 

aparentemente incoerente com o regime aberto, há que se reconhecer que, 

nos lugares em que há Casas de Albergado, o condenado em regime aberto 

que trabalha durante todos os dias e se recolhe à noite e em dias de folga 

dificilmente consegue conciliar o período de trabalho em liberdade com a visita 

à família, frequência a curso ou participação em atividades que concorram para 

o retorno ao convívio social. 

 

B) INCORRETA 

A vedação mencionada aplica-se tão somente para a saída temporária, 

nos termos do §2º do art. 122 da Lei de Execuções Penais, incluído pela Lei nº 

13.964/2019: 

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime 
semiaberto poderão obter autorização para saída 
temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos 
seguintes casos: 



 
 

 
 

(...) 
§ 2º Não terá direito à saída temporária a que se refere o 
caput deste artigo o condenado que cumpre pena por 
praticar crime hediondo com resultado morte. 
 
 

C) INCORRETA 

Inicialmente, deve-se mencionar que os presos que obtiveram 

progressão do regime fechado para o semiaberto não necessitam cumprir 

novamente as frações exigidas para a obtenção da saída temporária, uma vez 

que é considerado o tempo de cumprimento da pena no regime fechado 

(Enunciado n.º 40 da Súmula do STJ). 

Além disso, por força do princípio da legalidade, considerando que não 

há qualquer previsão legal autorizativa, a prática de falta disciplinar de 
natureza grave não deve interromper o lapso temporal para obtenção de 
saída temporária. Nesse sentido se posiciona o Superior Tribunal de Justiça. 

Atenção! A prática de falta grave pode impedir o preenchimento do 

requisito subjetivo para a saída temporária; ela só não pode estar vinculada ao 

requisito temporal, que é objetivo. 

 

D) INCORRETA 

Embora a redação do art. 124 da LEP dê margem à interpretação de 

que seriam permitidas apenas 5 saídas temporárias anuais, dentro do limite de 

sete dias cada, a melhor leitura é no sentido de que não existe óbice ao uso do 

saldo de dias remanescentes para a concessão de novas saídas, desde que 

observado o prazo máximo de 35 dias por ano. Nessa perspectiva, seria 

possível a concessão até mesmo de 35 saídas temporárias por ano, cada uma 

com prazo de 1 dia. 

Segundo a Terceira Seção do STJ, 

“a concessão de um maior número de saídas temporárias 
de menor duração, uma vez respeitado o limite de dias 
imposto na Lei de Execuções, alcança o objetivo de 
reintegrar gradualmente o condenado à sociedade” 
(STJ, Resp 1176264/RJ, Terceira Seção, j. 14-3-2012) 
 



 
 

 
 

Nessa hipótese, em que for extrapolado o número de cinco saídas 

temporárias anuais, não se exige o intervalo de 45 dias entre uma saída e outra 

(previsto no art. 124, § 3.º, da LEP). 

Tais entendimentos foram consignados em forma de teses no REsp 

1544036/RJ (tema de recurso repetitivo). Vejam: 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. EXECUÇÃO 
PENAL. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. 
ATO JUDICIAL ÚNICO. EXCEPCIONALIDADE. 
DELEGAÇÃO DE ESCOLHA DAS DATAS À 
AUTORIDADE PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE 
ÂNUO DE 35 DIAS. HIPÓTESE DO ART. 122, I E III, DA 
LEP. PRAZO MÍNIMO DE 45 DIAS DE INTERVALO 
ENTRE OS BENEFÍCIOS. RECURSO PROVIDO. 
REVISÃO DO TEMA N. 445 DO STJ. 
1. Recurso especial processado sob o regime previsto no 
art. 1.036 do CPC, c/c o art. 3º do CPP. 
2. A autorização das saídas temporárias é benefício 
previsto nos arts. 122 e seguintes da LEP, com o objetivo 
de permitir ao preso que cumpre pena em regime 
semiaberto visitar a família, estudar na comarca do juízo 
da execução e participar de atividades que concorram 
para o retorno ao convívio social. 
3. Cuida-se de benefício que depende de ato motivado do 
juiz da execução penal, ouvido o Ministério Público e a 
administração penitenciária, desde que o preso tenha 
comportamento adequado, tenha cumprido o mínimo de 
1/6 (um sexto) da pena, se primário, e 1/4 (um quarto), se 
reincidente, e haja compatibilidade do benefício com os 
objetivos da pena. 
4. É de se permitir a flexibilização do benefício, nos limites 
legais, de modo a não impedir que seu gozo seja 
inviabilizado por dificuldades burocráticas e estruturais 
dos órgãos da execução penal. Assim, exercendo seu 
papel de intérprete último da lei federal e atento aos 
objetivos e princípios que orientam o processo de 
individualização da pena e de reinserção progressiva do 
condenado à sociedade, o Superior Tribunal de Justiça, 
por sua Terceira Seção, estabelece, dado o propósito do 
julgamento desta impugnação especial como recurso 
repetitivo, as seguintes teses: Primeira tese: É 
recomendável que cada autorização de saída temporária 
do preso seja precedida de decisão judicial motivada. 
Entretanto, se a apreciação individual do pedido estiver, 
por deficiência exclusiva do aparato estatal, a interferir no 
direito subjetivo do apenado e no escopo ressocializador 
da pena, deve ser reconhecida, excepcionalmente, a 
possibilidade de fixação de calendário anual de saídas 



 
 

 
 

temporárias por ato judicial único, observadas as 
hipóteses de revogação automática do art. 125 da LEP. 
Segunda tese: O calendário prévio das saídas 
temporárias deverá ser fixado, obrigatoriamente, pelo 
Juízo das Execuções, não se lhe permitindo delegar à 
autoridade prisional a escolha das datas específicas nas 
quais o apenado irá usufruir os benefícios. Inteligência da 
Súmula n. 520 do STJ. 
Terceira tese: Respeitado o limite anual de 35 dias, 
estabelecido pelo art. 124 da LEP, é cabível a 
concessão de maior número de autorizações de curta 
duração. 
Quarta tese: As autorizações de saída temporária para 
visita à família e para participação em atividades que 
concorram para o retorno ao convívio social, se 
limitadas a cinco vezes durante o ano, deverão 
observar o prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre 
uma e outra. Na hipótese de maior número de saídas 
temporárias de curta duração, já intercaladas durante 
os doze meses do ano e muitas vezes sem pernoite, 
não se exige o intervalo previsto no art. 124, § 3°, da 
LEP. 
5. No caso concreto, deve ser reconhecida a violação do 
art. 123 da LEP, por indevida delegação de escolha das 
datas da fruição do benefício à autoridade prisional. 
6. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer 
a violação tão somente do art. 123 da LEP, mantido, no 
mais, o acórdão impugnado. Modificação do Tema n. 445 
do STJ, nos termos das teses ora fixadas. 
(STJ, Terceira Seção, REsp 1544036/RJ, Rel. Ministro 
Rogério Schietti Cruz, julgado em 14/09/2016, DJe 
19/09/2016) 
 

Importante ressaltar que, quando se tratar de frequência a curso 

profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída 

será o necessário para o cumprimento das atividades discentes (art. 124, §2º, 

da LEP). 

 

E) CORRETA 

O texto da alternativa corresponde à tese também fixada e 

suficientemente esclarecida no acórdão acima mencionado (REsp 1544036/ 

RJ).  



 
 

 
 

Lembrem-se: a permissão de saída (não saída temporária) será 

concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso (parágrafo 

único do art. 120 da LEP). 

 

60) Acerca dos princípios da execução penal, considere: 

I. O princípio do numerus clausus atesta que, a cada nova entrada de uma 

pessoa no âmbito do sistema carcerário, deve necessariamente corresponder 

ao menos a uma saída. 

II. O princípio da secularização assevera que os efeitos da condenação penal 

devem se circunscrever estritamente aos gravames legais ou judiciais, não 

sendo legítimas quaisquer outras sanções ou restrições ao condenado ou 

internado. 

III. O princípio da transcendência mínima pressupõe que a pena criminal 

sempre afeta pessoas diversas do apenado. 

IV. O princípio da less elegibility visa legitimar o discurso punitivista de que o 

tratamento das pessoas presas deve ser necessariamente pior do que as 

condições de vida da classe trabalhadora em meio livre. 

V. O princípio da não marginalização dispõe que a sanção penal e sua 

execução não podem trazer consigo a finalidade de regulação moral dos 

sujeitos. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

A) II e III. 

B) I, III e IV. 

C) II, III e V. 

D) IV e V. 

E) I, III e V. 

GABARITO LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 



 
 

 
 

 

I) CORRETO  

Trata-se de princípio ou sistema organizacional por meio do qual, a cada 

nova entrada de uma pessoa no âmbito do sistema carcerário, deve 

necessariamente corresponder ao menos a uma saída, de forma que a 

proporção presos-vagas se mantenha sempre em estabilidade ou 

tendencialmente em redução. Ele prega o controle e a redução da população 

carcerária, não a criação de novas vagas. Fundamentos jurídicos: arts. 3.º, 

inciso IV; 1.º, inciso III; 5.º, inciso III; 5.º, inciso XLIX; 5.º, inciso X; 6.º e 196, 

todos da Constituição Federal; arts. 85, caput; 185; 66, inciso VI, todos da LEP. 

Sobre o assunto, observem a Resolução do CNPCT N.º 05 de 25 de 

novembro de 2016 e a Súmula Vinculante n.º 56 do STF. 

 

II) INCORRETO  

O princípio da secularização dispõe que a sanção penal e sua execução 

não podem trazer consigo a finalidade de regulação moral dos sujeitos.  

O Estado contemporâneo, de natureza laica, não se encontra legitimado 

para impor aos cidadãos códigos morais. Por isso, a pena de prisão não pode 

ter por fim transformar o homem criminoso num bom pai de família. A liberdade 

de consciência não sofre qualquer restrição por via da sujeição a uma pena de 

prisão. 

 

III) CORRETO  

Estabelece o princípio da intranscendência (pessoalidade) que a pena 

não poderá passar da pessoa do criminoso (art. 5.º, inciso XLV, da CF). 

Muitas vezes, o assunto é cobrado apenas dessa forma. Mas, 

considerando uma visão mais realista do sistema penal, entende-se que não 

existe intranscendência dos efeitos penais, porque a pena criminal, de algum 

modo, sempre afeta outras pessoas (ex: familiares dos presos). Por essa 

razão, dá-se também ao princípio o nome de “transcendência mínima”.  



 
 

 
 

ATENÇÃO: Pode ser que a prova cobre o princípio da intranscendência 

ou o princípio da transcendência mínima (posição mais crítica). 

 

IV) CORRETO  

Trata-se de princípio, originado na Inglaterra, segundo o qual as 

condições de trabalho e disciplina nas Casas de Correção não podiam ser tão 

atrativas quanto o pior emprego possível fora destes estabelecimentos. 

Buscava-se, com isso, mostrar à classe trabalhadora que a opção pelo 

encarceramento nas Casas de Correção teria que ser a “menos elegível”. 

Inicialmente relacionado apenas com as condições de disciplina e 

trabalho, o princípio foi ao longo do tempo desvirtuado para legitimar o discurso 

punitivista de que o tratamento das pessoas presas deve ser necessariamente 

pior do que as condições de vida da classe trabalhadora em meio livre. 

 

V) INCORRETO 

O princípio assevera que os efeitos da condenação penal devem 

circunscrever-se estritamente aos gravames legais ou judiciais, não sendo 

legítimas quaisquer outras sanções ou restrições ao condenado ou internado, 

sob pena de desvio da execução.  

Ele também é denominado “princípio da não discriminação”. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

61) O movimento conhecido como "Neoconstitucionalismo" identifica uma 
série de transformações ocorridas no Estado e no Direito 
Constitucional nas últimas décadas. Sobre o movimento, é 
INCORRETO afirmar que: 

(A) Segundo a doutrina, tem, como marco filosófico, o pós-positivismo; como 

marco histórico, a formação do Estado constitucional de direito, após a 2ª 

Guerra Mundial, e, no caso brasileiro, a redemocratização institucionalizada 

pela Constituição de 1988. 



 
 

 
 

(B) Trouxe o advento de uma cultura pós-positivista, na qual se supera o 

formalismo jurídico de outrora, afastando-se Direito e Moral, a fim de 

garantir os direitos fundamentais de forma ampla e igualitária. 

(C) Pauta-se pela noção de que a solução dos problemas não se encontra pré-

pronta no sistema jurídico. Ela precisará ser construída 

argumentativamente pelo juiz, a quem caberá formular juízos de valor e 

optar por uma das soluções comportadas pelo ordenamento. 

(D) Reforça a centralidade da jurisdição constitucional, na qual as Cortes 

Constitucionais exercem, primordialmente, os papéis contramajoritário e 

representativo. 

(E) Pode ser identificado como um conjunto de novas percepções e de novas 

práticas, que incluem o reconhecimento de força normativa à Constituição 

(inclusive, e sobretudo, aos princípios constitucionais), a expansão da 

jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da 

interpretação constitucional, envolvendo novas categorias, como os 

princípios, as colisões de direitos fundamentais, a ponderação e a 

argumentação. 

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

A examinadora que, possivelmente, irá elaborar as questões de Direito 

Administrativo e Constitucional é a Defensora Thaísa Guerreiro de Souza, 

especialista em questões relacionadas à Saúde Pública. Em sua tese de 

mestrado, utiliza um conhecido texto do Ministro Barroso sobre ativismo 

judicial, cuja leitura recomendamos18. Trazemos, aqui, outro importante texto 

do Ministro Barroso, alvo de críticas quando fala no papel “iluminista” do STF, 

cuja leitura também recomendamos: A razão sem voto: o Supremo Tribunal 

Federal e o governo da maioria | JOTA Info. 
 

18 https://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf 



 
 

 
 

De fato, a alternativa A está correta, correspondendo às características 

que a doutrina atribui ao Neoconstitucionalismo, que supera o positivismo que 

marcou o período do início do século XX, pautando-se  por uma 

constitucionalização do direito na qual os princípios assumem novo patamar 

normativo. No caso brasileiro, tendo em vista a ditadura civil-militar que durou 

até a década de 80, esse processo é atrasado, tendo como marco a 

redemocratização cujo ápice foi a Constituição de 1988. 

 

B) INCORRETA 

A afirmação correta é justamente a contrária, isto é, o pós-positivismo 

reaproxima o Direito da Moral. O positivismo jurídico buscou alienar o Direito 

como uma ciência autônoma, imune a interferências de outros campos do 

conhecimento, tendo em Kelsen o seu principal expoente. Verificado que esse 

hermetismo jurídico não servia à busca de um conceito ideal de Justiça, o 

Neoconstitucionalismo buscou auxílio de outras áreas, dando normatividade 

aos princípios, com forte carga moral. 

Obviamente, tal situação não é imune a críticas, uma vez que, em uma 

visão deturpada da força normativa dos princípios, acaba criando-se uma 

“panprincipiologia”, que permite uma decisão subjetiva do operador do direito. 

 

C) CORRETA 

Esse trecho é retirado do texto do Ministro Barroso. Mais uma vez, 

embora a assertiva esteja correta, faz-se o alerta a respeito das críticas ao 

excessivo subjetivismo e solipsismo (termo utilizado em larga escala por Lênio 

Streck) do Poder Judiciário.  

De fato, embora as regras estejam preestabelecidas no sistema jurídico, 

é por meio da interpretação, baseada em um entendimento do ordenamento 

jurídico como um todo, que se extraem as normas, que irão regular as 

soluções jurídicas. Considerando o sistema legislativo brasileiro, dominado por 

interesses econômicos, a atuação da Defensoria Pública depende muito dessa 

carga principiológica do Direito, extraindo-se da Constituição Federal e das 



 
 

 
 

normas internacionais sobre direitos humanos muitos dos princípios que 

fundamentam os nossos pedidos. 

 

D) CORRETA 

A expansão da jurisdição constitucional é característica marcante do 

Neoconstitucionalismo. As normas constitucionais irradiam-se por todo o 

sistema, influenciando todos os campos do direito. Com essa centralidade da 

Constituição, o seu intérprete máximo (no Brasil, o STF) acaba naturalmente 

tendo um papel de destaque. 

Em relação aos papéis, o contramajoritário traduz o entendimento de 

que Ministros, que não ali estão por voto popular, podem sobrepor a sua 

interpretação da Constituição à que foi feita por agentes políticos investidos de 

mandato representativo e legitimidade democrática. O papel representativo, 

por sua vez, diz respeito a situações em que o Judiciário é melhor intérprete do 

sentimento majoritário do que o Poder Legislativo. Por inúmeras razões, 

aprofundadas no texto indicado, em algumas circunstâncias, juízes são 

capazes de representar melhor – ou com mais independência – a vontade da 

sociedade. Por fim, quanto ao polêmico papel iluminista, recomenda-se, uma 

vez mais, a leitura do texto do Ministro Barroso. 

 

E) CORRETA 

A alternativa E traz justamente o cerne do Neoconstitucionalismo e a 

mudança que introduz no tocante à força normativa dos princípios, estando 

correta. 

 

62)  A respeito da “judicialização da saúde”, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) redimensionou o tratamento dado ao tema quando, em 2010, no 
Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada 175, tratou dos 
medicamentos não incorporados ao SUS. De lá para cá, muito se 
evoluiu nesse tema, com recentes decisões tanto do STF quanto do 
Superior do Tribunal de Justiça (STJ) sobre o assunto. Nesse 



 
 

 
 

contexto, é correto afirmar, seguindo a jurisprudência dos Tribunais 
Superiores, que: 

(A) Os entes federativos podem ser compelidos judicialmente a fornecer uma 

prestação de saúde que não esteja incorporada ao SUS e/ou selecionada 

nas listas públicas, programas ou protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas quando demonstrado que ela é adequada para o tratamento e 

a recuperação da saúde do paciente. 

(B) Havendo falha na prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e 

econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Judiciário 

pode criar a política pública, substituindo a vontade administrativa, diante 

da inação do Poder Público. 

(C) Os medicamentos off-label podem ser exigidos do Poder Público; contudo, 

em tais casos, deverá a ação ser proposta em face da União em 

litisconsórcio passivo com a ANVISA. 

(D) Somente pode ser exigido do Poder Público o fornecimento de 

medicamentos registrados na ANVISA para os fins autorizados pela 

referida agência reguladora. 

(E) Exige-se que o laudo médico, prescrevendo o medicamento não 

incorporado ao SUS, seja emitido por médico da rede pública de saúde. 

GABARITO: LETRA D 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

Como já mencionado, a examinadora trabalha muito com o tema do 

direito à saúde. Essa primeira alternativa foi retirada de sua tese de mestrado, 

alterando-se somente o trecho que fala de terapia “adequada”. Conforme o 

texto de autoria da examinadora, parafraseando a decisão do Supremo no 

Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada 175, é necessário que 

a prestação de saúde não incorporada ao SUS seja a única terapia eficaz para 



 
 

 
 

o tratamento e a recuperação da saúde do paciente. Não basta que ela seja 

adequada se houver outro tratamento adequado no SUS, situação em que se 

deve privilegiar o tratamento já incorporado ao sistema. 

 

B) INCORRETA 

A alternativa está incorreta. Conforme trecho da decisão supracitada, 

Ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as 
políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), o Judiciário não está criando 
política pública, mas apenas determinando o seu 
cumprimento. Nesses casos, a existência de um direito 
subjetivo público a determinada política pública de saúde 
parece ser evidente. (grifos nossos) 

 

C) INCORRETA 

A questão mistura duas decisões distintas, o que representa um cuidado 

a ser tomado sobre o tema: medicamentos off-label, isto é, fora da bula, e 

medicamentos experimentais. 

A respeito de medicamentos off-label, a jurisprudência mais específica 

sobre o tema é a do STJ, firmada no REsp 1.657.156-RJ. Após embargos de 

declaração, o STJ definiu que somente é possível conceder medicamentos não 

incorporados ao SUS havendo registro do medicamento na ANVISA, 

observados os usos autorizados pela agência. Com esse trecho em 

destaque, o STJ quis dizer que não se permite, como regra, o fornecimento de 

medicamento para uso off-label. Todavia, há hipóteses em que a ANVISA pode 

autorizar o medicamento off-label, conforme normativa da Lei nº 8.080/90, 

situações na qual o Poder Público será obrigado a fornecê-lo: 

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se 
refere a alínea d do inciso I do art. 6º consiste em: 
I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse 
para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade 
com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo 
clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado 
ou, na falta do protocolo, em conformidade com o 
disposto no art. 19-P; 
 



 
 

 
 

Art. 19-P.  Na falta de protocolo clínico ou de diretriz 
terapêutica, a dispensação será realizada: 
I - com base nas relações de medicamentos instituídas 
pelo gestor federal do SUS, observadas as competências 
estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo 
fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores 
Tripartite; 
II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de 
forma suplementar, com base nas relações de 
medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do 
SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será 
pactuada na Comissão Intergestores Bipartite; 
III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, 
com base nas relações de medicamentos instituídas pelos 
gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo 
fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de 
Saúde. 

 
Destaca-se que a situação é distinta quando se tratar de planos de 

saúde, tendo o STJ decidido, no REsp 1721705, que o plano de saúde não 

pode recusar tratamento com base em uso off-label de medicamento. 

Por fim, o medicamento off-label (fora da bula) não se equipara ao 

experimental, que não possui qualquer registro na ANVISA. Nesses casos, a 

decisão parametrizadora é a do STF no RE 657718/MG. Quando não houver 

registro na ANVISA (medicamento experimental), a União deve 

obrigatoriamente estar no polo passivo, o que é falso em relação a uso off-

label. Também, a decisão do Supremo apenas conduz à obrigatoriedade de a 

União estar no polo passivo, nada falando a respeito de necessidade ou não de 

litisconsórcio com a ANVISA. Do mesmo modo, a decisão não impede que 

outros entes estejam no polo passivo, considerando a solidariedade presente 

no tema.  

 

 

D) CORRETA 

A alternativa “D” corresponde justamente à decisão do STJ no REsp 

1.657.156-RJ, já comentada acima, na alternativa C. 

 

E) INCORRETA 



 
 

 
 

Não há essa exigência, podendo tratar-se de médico público ou 

particular. 

 

63)  O SUS (Sistema Único de Saúde) vem sendo celebrado durante a 
pandemia do COVID-19, que tem demonstrado a necessidade e a 
urgência de investimentos em um sistema público de saúde. Sobre o 
tema, analise as assertivas abaixo, assinalando a correta.  

(A) Criado pela Constituição Federal de 1988 e disciplinado pela Lei Federal nº 

8.080/90, o SUS manteve os princípios do sistema predecessor, gerido pelo 

Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o INAMPS, 

em especial o acesso amplo, universal e igualitário aos serviços de saúde. 

(B) Em sua redação originária, a Constituição Federal de 1988 limitava a 

transferência dos serviços de saúde tipicamente estatais aos particulares, o 

que foi alterado pela Emenda Constitucional nº 29/2000, que flexibilizou o 

acesso dos particulares à assistência à saúde. 

(C) A Lei n. 8.080/90 minucia os mandamentos constitucionais, reforçando a 

descentralização dos serviços e ações de saúde aos Estados e reservando 

à União a atuação em casos de maior complexidade.  

(D) A Constituição Federal veda a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, bem 

como proíbe a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em 

lei. 

(E) O art. 19-P da Lei n. 8.080/90 trouxe a possibilidade de dispensação de 

medicamentos na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, mas 

vedou a dispensação de medicamento ou tratamento experimental ou de 

uso não autorizado pela ANS. 

GABARITO: LETRA D 

 

COMENTÁRIOS 



 
 

 
 

 

A) INCORRETA 

Tendo em vista a área de especialidade da examinadora, interessante 

conhecer o histórico do sistema público de saúde. 

A alternativa está incorreta, uma vez que o INAMPS não envolvia um 

atendimento amplo e universal, como o SUS fornece hoje: 

“o INAMPS era ligado ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social, e fornecia atendimento com uma 
ressalva: somente era atendida a população formada por 
aqueles que trabalhavam em empregos formais e 
contribuíam com a Previdência Social (ou, seja, aqueles 
que tinham a popular “carteira assinada”). Pessoas que 
não estavam em empregos formais não tinham acesso a 
serviços de saúde como temos hoje, por meio do SUS.”19 

 

B) INCORRETA 

A alternativa está incorreta, uma vez que sempre houve a previsão, 

desde 1988, de suplementação do sistema público de saúde por meio de 

iniciativas privadas. A EC 29/2000 traz apenas regras quanto ao financiamento 

do SUS. Nesse sentido, as normas constitucionais abaixo: 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da 
lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
devendo sua execução ser feita diretamente ou através 
de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de 
direito privado. 
(...) 
 Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 

C) INCORRETA 

Incorreta, uma vez que todo foco da Lei nº 8.080/90 é a 

descentralização para os Municípios, deixando os casos de alta complexidade 

para os Estados: 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são 

 
19 Antes do SUS | Drauzio Varella - Drauzio Varella (uol.com.br). 



 
 

 
 

desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 
art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos 
seguintes princípios: 
(...) 
IX - descentralização político-administrativa, com direção 
única em cada esfera de governo: 
a) ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios; 
 
Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete: (...) 
IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência 
e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de 
referência estadual e regional; 

 

D) CORRETA 

A alternativa é cópia do texto constitucional. Fundamental ler os arts. 

196 a 200 da Constituição Federal: 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e 
as sem fins lucrativos. 
§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos. 
§ 3º É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde 
no País, salvo nos casos previstos em lei. 

 

E) INCORRETA 

Mais uma vez, traz-se a previsão do art. 19-M e 19-P da Lei do SUS, 

importantíssimos no contexto atual. O erro da questão está em falar em ANS, 

ao invés de tratar da ANVISA. Infelizmente, as provas atuais exigem que o 

candidato esteja muito atento a essas “pegadinhas”. Assim, colocamos a 

assertiva para reforçarem a atenção e relembrarem que ANS é a agência 

reguladora que trata da saúde privada, sendo a ANVISA a agência que faz o 

registro dos medicamentos. 

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se 
refere a alínea d do inciso I do art. 6º consiste em: 



 
 

 
 

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse 
para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade 
com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo 
clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado 
ou, na falta do protocolo, em conformidade com o 
disposto no art. 19-P; 
 
Art. 19-P.  Na falta de protocolo clínico ou de diretriz 
terapêutica, a dispensação será realizada: 
I - com base nas relações de medicamentos instituídas 
pelo gestor federal do SUS, observadas as competências 
estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo 
fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores 
Tripartite; 
II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de 
forma suplementar, com base nas relações de 
medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do 
SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será 
pactuada na Comissão Intergestores Bipartite; 
III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, 
com base nas relações de medicamentos instituídas pelos 
gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo 
fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de 
Saúde. 

 

64)  A respeito do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa 
incorreta, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal 
(STF): 

(A) Não há usurpação da competência do Supremo quando o controle de 

constitucionalidade, no plano estadual, é realizado ante norma de 

reprodução obrigatória na Contribuição Estadual. 

(B) O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a legitimidade 

recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa. 

(C) Posterior revogação da norma impugnada, independentemente da 

existência ou não de efeitos residuais e concretos, prejudica o andamento 

da ação direta de inconstitucionalidade.  

(D) Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito 

normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente 

prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e 



 
 

 
 

desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com 

dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual.  

(E) O Defensor Público Geral, de acordo com a Constituição Estadual do Rio 

de Janeiro, possui competência para propor representação de 

inconstitucionalidade. Em caso de recurso da decisão, prevalece a 

prerrogativa institucional do prazo em dobro, por aplicação analógica do art. 

188 do CPC. 

GABARITO: LETRA E 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

A questão trata de jurisprudência a respeito do tema de controle de 

constitucionalidade. A alternativa em questão é correta e foi extraída do RE 

840.423 AgR. 

 

B) CORRETA 

Alternativa correta, conforme jurisprudência do STF:  

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE 
RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR 
PROCURADOR. LEGITIMIDADE DO PREFEITO DO 
MUNICÍPIO. VÍCIO QUE NÃO SE CONVALIDA. AGRAVO 
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência 
desta Corte é no sentido de que a legitimidade recursal no 
controle concentrado é paralela à legitimidade processual 
ativa. Apenas os entes que possuem legitimidade para 
suscitar o processo de fiscalização abstrata de 
constitucionalidade podem recorrer no âmbito da ação 
direta. II – Agravo regimental a que se nega provimento. 
(STF, 2ª Turma, ARE 1.222.145 AgR, Relator Ricardo 
Lewandowski, julgado em 21/02/2020) 

 
C) CORRETA 



 
 

 
 

A alternativa foi considerada correta. Contudo, é importante ter muita 

atenção com o tema, que não é absolutamente pacífico. Desde o julgamento 

da ADIn nº 709, de 1992, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que a 

posterior revogação da norma objeto da ação direta acarreta a extinção do 

processo sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, 

independentemente da produção de efeitos concretos (inconstitucionais), 

argumentando que os interessados em combater esses efeitos devem recorrer 

às vias ordinárias. 

A regra, portanto, é que haverá perda superveniente do objeto, e a ADI 

não deverá ser conhecida (STF ADI 1203). Há, contudo, exceções dentro da 

jurisprudência do STF: 

● Não haverá perda do objeto, e a ADI deverá ser conhecida e julgada 

caso fique demonstrado que houve "fraude processual", ou seja, que 

a norma foi revogada de forma proposital a fim de evitar que o STF a 

declarasse inconstitucional e anulasse os efeitos por ela produzidos 

(STF ADI 3306).  

● Não haverá perda do objeto se ficar demonstrado que o conteúdo do 

ato impugnado foi repetido, em sua essência, em outro diploma 

normativo. Neste caso, como não houve desatualização significativa 

no conteúdo do instituto, não há obstáculo para o conhecimento da 

ação (STF ADI 2418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 

4/5/2016. Info 824).  

● Caso o STF tenha julgado o mérito da ação sem ter sido comunicado 

previamente que houve a revogação da norma atacada, não será 

possível reconhecer, após o julgamento, a prejudicialidade da ADI já 

apreciada (STF. Plenário. ADI 951 ED/SC, Rel. Min. Roberto 

Barroso, julgado em 27/10/2016. Info 845). 

Destaca-se, por fim, haver decisão em ADPF em sentido contrário: 

O Tribunal considerou que a revogação da Lei nº 
10.553/2016 por outra lei local não retira o interesse de 
agir no feito. Isso porque persiste a utilidade da prestação 
jurisdicional com o intuito de estabelecer, com caráter 
erga omnes e vinculante, o regime aplicável às relações 
jurídicas estabelecidas durante a vigência da norma 



 
 

 
 

impugnada, bem como no que diz respeito a leis de 
idêntico teor aprovadas em outros Municípios. Trata-se da 
solução mais consentânea com o princípio da eficiência 
processual e o imperativo aproveitamento dos atos já 
praticados de maneira socialmente proveitosa. 
(STF. Plenário. ADPF 449/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 
em 8 e 9/5/2019 – info 939) 

 

D) CORRETA 

A alternativa está correta e se baseia na ADIn nº 3.659:  

“1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de 
um mesmo preceito normativo estadual, a decisão 
proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a 
que está em curso perante o STF se for pela procedência 
e desde que a inconstitucionalidade seja por 
incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual 
tipicamente estadual (= sem similar na Constituição 
Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade 
de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça 
com base em norma constitucional estadual que constitua 
reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da 
Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o 
controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o 
dispositivo da Constituição Federal reproduzido.”  

 

E) INCORRETA 

De fato, há a previsão, na Constituição Estadual, de o Defensor Público 

Geral propor representação por inconstitucionalidade: 

Art. 162 - A representação de inconstitucionalidade de leis 
ou de atos normativos estaduais ou municipais, em face 
desta Constituição, pode ser proposta pelo Governador do 
Estado, pela Mesa, por Comissão Permanente ou pelos 
membros da Assembleia Legislativa, pelo Procurador-
Geral da Justiça, pelo Procurador-Geral do Estado, pelo 
Procurador-Geral da Defensoria Pública, **Defensor 
Público Geral do Estado, por Prefeito Municipal, por Mesa 
de Câmara de Vereadores, pelo Conselho Seccional da 
Ordem dos Advogados do Brasil, por partido político com 
representação na Assembléia Legislativa ou em Câmara 
de Vereadores, e por federação sindical ou entidade de 
classe de âmbito estadual. 

 



 
 

 
 

Destaca-se que foi proposta ADIn questionando tal competência (antes 

da Defensoria Pública, mas, a partir da redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 16, de 14 de dezembro de 2000, do Defensor Público Geral), 

cuja liminar foi indeferida, e o mérito pende de decisão.  

O erro da questão, no entanto, está no prazo em dobro. Segundo o STF, 

“Não há, nos processos de fiscalização normativa 
abstrata, a prerrogativa processual dos prazos em dobro. 
STF. Plenário. ARE 830727/SC, Rel. para acórdão Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 06/02/2019. 
(STF. Plenário. ADI 5814/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 06/02/2019) 

 
O STF entende que a previsão do prazo em dobro, trazida atualmente 

pelo art. 183 do CPC/2015, tem incidência unicamente nos processos 

subjetivos, ou seja, que discutem situações concretas e individuais, não se 

aplicando aos processos de controle concentrado de constitucionalidade. 

 

65)  Dona Lúcia, assistida da Defensoria Pública, com 57 anos de idade, 
decidiu comemorar o aniversário de 65 anos de seu marido, Ernesto, 
com uma viagem para a praia. No trajeto, um carro da polícia, em 
perseguição, perdeu o controle e acabou por colidir com o veículo do 
casal, causando a morte de Ernesto. Dona Lúcia processou o Estado 
do Rio de Janeiro e obteve decisão com trânsito em julgado, 
condenando a parte ré a pagar R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de 
indenização por morte. Executado o valor, foi expedido precatório para 
o pagamento. Sobre o tema, assinale a alternativa correta, de acordo 
com a Constituição Federal e a Jurisprudência do STF. 

I. Considerando que Dona Lúcia fez 60 anos somente após a expedição do 

precatório, ela não fará jus à preferência destinada aos maiores de 60 anos. 

II. Tendo em vista que o débito decorre de indenização por morte, ele tem 

natureza alimentar e deve ser pago com prioridade sobre os demais 

débitos; assim, mesmo se Dona Lúcia ceder o seu precatório, como a sua 

natureza alimentar não se altera, ele ainda deverá ser pago de forma 

preferencial. 



 
 

 
 

III. Considere que Dona Lúcia não faça jus à preferência por conta da idade 

e que acabe falecendo após a expedição do precatório, deixando o valor 

como herança à sua irmã, Genoveva, de 65 anos. Nesse caso, Genoveva 

poderá valer-se da preferência até o valor equivalente ao triplo fixado em lei 

para RPV, admitindo-se o fracionamento para tal finalidade. 

IV. Durante a execução do valor devido, ainda que haja parcela 

incontroversa, a expedição de precatório deverá aguardar o trânsito em 

julgado de eventual impugnação, pois não é permitida a expedição de 

precatório parcial. 

(A) Todas as alternativas são incorretas. 

(B) Apenas a II é correta. 

(C) A II e a III são corretas. 

(D) A I e a III são corretas.  

(E) A II e a IV são corretas. 

GABARITO: LETRA C 

 

COMENTÁRIOS 

 

I) INCORRETA 

A alternativa está incorreta. A redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 62, de 2009 ao art. 100, § 2º da CF enunciava que os titulares deveriam ter 

60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, 

para fazer jus ao benefício. Contudo, tal trecho foi questionado na ADI 4425, 

entendendo o STF que:  

“A expressão “na data de expedição do precatório”, 
contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela 
EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação 
da preferência no pagamento de idosos, ultraja a 
isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores 
da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem 
qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a 
idade de sessenta anos não na data da expedição do 



 
 

 
 

precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente 
este e ainda não ocorrido o pagamento.” 

 
Posteriormente, a norma constitucional foi revogada, adequando-se à 

decisão do Supremo, através da Emenda Constitucional nº 94, de 2016. 

Portanto, Dona Lúcia faz jus à preferência. 

 

II) CORRETA 

Alternativa correta. De fato, o § 1º do art. 100 da CF deixa claro que o 

débito em questão tem natureza alimentar: 

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem 
aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, 
pensões e suas complementações, benefícios 
previdenciários e indenizações por morte ou por 
invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude 
de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos 
com preferência sobre todos os demais débitos, exceto 
sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. 

 
Quanto à cessão, o trecho trata de jurisprudência do STF, que assim 

decidiu: 

A cessão de crédito não implica alteração da natureza. 
STF. Plenário. RE 631537, Rel. Marco Aurélio, julgado em 
22/05/2020 (Repercussão Geral – Tema 361). 

 

III) CORRETA 

Conforme visto acima, a preferência do §2º permite a preferência em 

caso de “sucessão hereditária”. Essa preferência consiste em, justamente, 

pagamento com prioridade, cujo limite será o triplo do valor fixado para as 

Requisições de Pequeno Valor (RPV), permitindo-se o fracionamento em dois 

pagamentos para tal fim (um com preferência, no valor teto; e outro sem 

preferência, segundo o rito dos precatórios). 

 

IV) INCORRETA 

A alternativa está errada: 



 
 

 
 

Surge constitucional expedição de precatório ou 
requisição de pequeno valor para pagamento da parte 
incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial 
transitada em julgado observada a importância total 
executada para efeitos de dimensionamento como 
obrigação de pequeno valor. 
(STF. Plenário. RE 1205530, Rel. Marco Aurélio, julgado 
em 08/06/2020. Repercussão Geral – Tema 28 – Info 984) 

 

66)  A respeito da responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa 
correta:  

(A) O STF possui entendimento consolidado de que a ação por danos 

causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa 

jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte 

ilegítima para a ação o autor do ato, ainda que em litisconsórcio. 

(B) Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a 

responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime 

praticado por pessoa foragida do sistema prisional, sendo descabida a 

discussão de nexo causal. 

(C)  Considerando a natureza jurídica da atividade exercida, de acordo com o 

STF, os tabeliães e registradores oficiais têm responsabilidade objetiva 

pelos atos que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros. 

(D)  O STF decidiu que a responsabilização objetiva do Estado em caso de 

morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever 

específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição 

Federal (RE 841526/RS). Assim, em caso de suicídio, esse nexo é 

afastado. 

(E) O prazo prescricional para ações que discutem tortura policial, havendo 

inquérito policial arquivado, conta da data do fato. Caso tenha sido ajuizada 

ação penal contra os autores do crime, o termo inicial da prescrição será o 

trânsito em julgado da sentença penal. 

GABARITO: LETRA A 

 

COMENTÁRIOS 



 
 

 
 

 

A) CORRETA 

A alternativa está correta. O tema era alvo de grande divergência, mas 

foi consolidado com julgamento, em sede de Repercussão Geral, pelo STF: 

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição 
Federal, a ação por danos causados por agente público 
deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de 
direito privado prestadora de serviço público, sendo parte 
ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa. 
(STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 
julgado em 14/8/2019 – repercussão geral – info 947). 

 

B) INCORRETA 

A discussão do nexo causal é, sim, relevante, podendo haver a 

responsabilização do Estado, uma vez comprovado o nexo direto. Nesse 

sentido: 

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, 
não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do 
Estado por danos decorrentes de crime praticado por 
pessoa foragida do sistema prisional, quando não 
demonstrado o nexo causal direto entre o momento da 
fuga e a conduta praticada. 
(STF. Plenário. RE 608880, Rel. Min. Marco Aurélio, 
Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 
08/09/2020. Repercussão Geral – Tema 362. Info 993). 

 

C) INCORRETA 

Veja: 

O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos 
tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas 
funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de 
regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou 
culpa, sob pena de improbidade administrativa. O Estado 
possui responsabilidade civil direta, primária e objetiva 
pelos danos que notários e oficiais de registro, no 
exercício de serviço público por delegação, causem a 
terceiros. 



 
 

 
 

(STF. Plenário. RE 842846/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 
em 27/2/2019. Repercussão Geral. Info 932) 

 

D) INCORRETA 

A questão da responsabilidade por suicídio de preso costuma cair 

bastante em provas. É importante prestar atenção para os termos da decisão 

do STF, que decidiu que a responsabilização objetiva do Estado em caso de 

morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever 

específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal 

(RE 841526/RS). Nesse sentido, o STJ: 

Não haverá responsabilidade civil do Estado se o Tribunal 
de origem, com base nas provas apresentadas, decide 
que não se comprovou que a morte do detento foi 
decorrente da omissão do Poder Público e que o Estado 
não tinha como montar vigilância a fim de impedir que o 
preso ceifasse sua própria vida. Tendo o acórdão do 
Tribunal de origem consignado expressamente que ficou 
comprovada causa impeditiva da atuação estatal protetiva 
do detento, rompeu-se o nexo de causalidade entre a 
suposta omissão do Poder Público e o resultado danoso. 
(STJ, 2ª Turma. REsp 1305259/SC, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, julgado em 08/02/2018) 

 

E) INCORRETA 

A questão está incorreta, conforme decisão do STJ. 

Se tiver sido ajuizada ação penal contra os autores do crime, o termo 

inicial da prescrição será o trânsito em julgado da sentença penal.  

Contudo, se o inquérito policial tiver sido arquivado (não foi ajuizada 

ação penal), o termo inicial da prescrição da ação de indenização é a data do 

arquivamento do IP, e não a data dos fatos, como constou da questão. 

Nesse sentido: STJ. 2ª Turma. REsp 1443038-MS, Rel. Ministro 

Humberto Martins, julgado em 12/2/2015 (Info 556). 

 

67)  A Lei nº 8.742/93 dispõe sobre a organização da Assistência Social, 
dando concretude à previsão constitucional sobre o tema. Ela é 



 
 

 
 

complementada pela Resolução nº 109 do Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS). Nesse contexto, assinale a alternativa 
correta: 

(A)  De acordo com a norma, garante-se 1 (um) salário-mínimo de benefício 

mensal à pessoa com deficiência e ao maior de 70 anos que comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 

sua família. 

(B) Segundo a Resolução nº 109, inserem-se nos Serviços de Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade: o Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; e o Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

(C)  O benefício de prestação continuada, previsto na LOAS, não pode ser 

acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade 

social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão 

especial de natureza indenizatória.  

(D) Para fins de percepção do benefício de prestação continuada, de acordo 

com a Lei nº 8.742/93, considera-se incapaz de prover a manutenção da 

pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 

inferior a 1/2 salário-mínimo.  

(E) Caso o idoso que perceba o benefício assistencial da LOAS esteja em 

instituições de longa permanência, perderá o direito ao benefício de 

prestação continuada. 

GABARITO: LETRA C 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

O estudo de letra de lei se mostra fundamental em uma primeira fase. A 

questão está incorreta, uma vez que o benefício de prestação continuada, 



 
 

 
 

embora previsto no art. 203, V da CF, a todos os idosos, é concedido apenas 

aos maiores de 65 anos pela LOAS: 

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia 
de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e 
ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família. 

 
Destaca-se que a redação anterior a 2011 contemplava apenas os 

maiores de 70 anos, sendo esse o erro da questão.  

 

B) INCORRETA 

A Resolução nº 109 consta expressamente do edital, o que torna 

importante que seja lida. E os serviços mencionados estão no âmbito da média 
complexidade. 

No nível da Proteção Social Básica, estão os serviços de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF); de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos; e de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com 

deficiência e idosas. 

Na Média Complexidade, são encaixados a Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); Serviço Especializado em 

Abordagem Social, Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços 

à Comunidade (PSC); Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 

Idosas e suas Famílias; e Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua. 

Na Alta Complexidade, estão os serviços de Acolhimento Institucional, 

nas modalidades abrigo institucional Casa-Lar, Casa de Passagem e 

Residência Inclusiva; de Acolhimento em República; de Acolhimento em 

Família Acolhedora; e de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e 

de Emergências. 

 

C) CORRETA 



 
 

 
 

O texto copia o §4º do art. 20 da LOAS, segundo o qual: 

O benefício de que trata este artigo não pode ser 
acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no 
âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os 
da assistência médica e da pensão especial de natureza 
indenizatória. 

 

D) INCORRETA 

O erro da alternativa é a fração do salário-mínimo. Após intenso debate 

e briga política entre o atual Presidente da República e o Congresso, com 

derrubadas de veto e propositura de ADPF pela Presidência, o valor de 1/2 foi 

superado, por conta do impacto financeiro-orçamentário, de modo que, 

atualmente, vige o valor de ¼ do salário-mínimo. 

 

E) INCORRETA 

O art. 20, §4º, da LOAS torna a assertiva incorreta, pois diz: 

A condição de acolhimento em instituições de longa 
permanência não prejudica o direito do idoso ou da 
pessoa com deficiência ao benefício de prestação 
continuada. 

 

68)  No tocante aos bens públicos, é correto afirmar: 

(A) Como regra, as terras devolutas são bens da União. 

(B) A concessão de direito real de uso, prevista na Medida Provisória nº 

2.220/01, garante àquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como 

seu, por dez anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e 

cinquenta metros quadrados de imóvel público situado em área com 

características e finalidade urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de 

sua família, desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer 

título, de outro imóvel urbano ou rural. 

(C)  Embora a Medida Provisória nº 2.220/01 não tenha previsto a concessão 

de direito real de uso de forma coletiva, a jurisprudência vem aceitando tal 

modalidade do instituto. 



 
 

 
 

(D)  A não-onerabilidade dos bens públicos, expressa na Constituição Federal, 

é a regra que impede que eles sejam usucapidos ou penhorados,  

(E) Como regra, são alienáveis somente os bens dominicais. No entanto, é 

possível a desafetação tanto de bens de uso comum do povo quanto de 

bens de uso especial, o que viabiliza a sua alienação. 

GABARITO: LETRA E 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

Segundo o art. 20, II da CF, somente serão de propriedade da União 

as terras devolutas indispensáveis à defesa das 
fronteiras, das fortificações e construções militares, das 
vias federais de comunicação e à preservação ambiental, 
definidas em lei; 

 
As demais, de acordo com o art. 26, IV, serão de propriedade dos 

Estados, pois o dispositivo menciona “as terras devolutas não compreendidas 

entre as da União”. 

Assim, como regra, as terras devolutas são de propriedade estadual. 

 

B) INCORRETA 

O texto está correto, com exceção do prazo, que é de apenas 5 anos. 

 

C) INCORRETA 

A Medida Provisória nº 2.220/01 prevê a modalidade coletiva, o que 

torna a assertiva incorreta: 

Art. 2º. Nos imóveis de que trata o art. 1º, com mais de 
duzentos e cinquenta metros quadrados, ocupados até 22 
de dezembro de 2016, por população de baixa renda para 
sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem 
oposição, cuja área total dividida pelo número de 



 
 

 
 

possuidores seja inferior a duzentos e cinquenta metros 
quadrados por possuidor, a concessão de uso especial 
para fins de moradia será conferida de forma coletiva, 
desde que os possuidores não sejam proprietários ou 
concessionários, a qualquer título, de outro imóvel urbano 
ou rural. 

 

D) INCORRETA 

A característica narrada, na verdade, corresponde à imprescritibilidade 

(impossibilidade de usucapião de bens públicos) e à impenhorabilidade 

(impossibilidade de serem os bens públicos penhorados). A não-onerabilidade 

impede que eles sejam dados como garantia. 

 

E) CORRETA 

Embora a questão gere dúvidas em alguns candidatos quanto aos bens 

de uso comum do povo, é sim possível que tais bens sofram desafetação, 

passando à espécie de bens dominicais, o que pode derivar da lei, de ato 

administrativo ou de um fato administrativo, como um evento da natureza que 

destrua um imóvel público, por exemplo. 

 

69)  No que tange aos atos administrativos, assinale a alternativa correta.  

(A) O atributo da imperatividade ou coercibilidade do ato administrativo é 

aquele que permite que a Administração aja concretamente, usando a força 

física, se preciso for, para desconstituir situação violadora da ordem 

jurídica. 

(B) Os atos administrativos compostos são formados pela conjugação de 

vontades de mais de um órgão ou agente. A manifestação do último órgão 

ou agente é elemento de existência de referido ato, ou seja, somente após 

ela, o ato torna-se perfeito, ingressando no mundo jurídico. 

(C) A doutrina permite a convalidação de atos administrativos com defeitos na 

forma e objeto, sendo os demais impassíveis de convalidação. 



 
 

 
 

(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. 

(E) Segundo a doutrina, o silêncio administrativo pode ser considerado um ato 

administrativo. 

GABARITO: LETRA D 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

A questão faz menção, na realidade, ao conceito de autoexecutoriedade, 

que permite que a Administração Pública realize a execução material dos atos 

administrativos ou de dispositivos legais, usando a força física, se preciso for, 

para desconstituir situação violadora da ordem jurídica. Ex. a Administração 

pode guinchar carro estacionado em local proibido. 

A imperatividade (coercibilidade), por sua vez, significa que o ato 

administrativo pode criar unilateralmente obrigações aos particulares, 

independentemente da anuência destes. Ex. a Administração pode determinar 

que não se pode estacionar em tal via. 

 

B) INCORRETA 

A questão mistura o conceito de atos compostos e atos complexos.  

Os atos compostos são aqueles praticados por um único órgão, mas que 

dependem da verificação, visto, aprovação, anuência, homologação ou “de 

acordo” por parte de outro, como condição de exequibilidade. A manifestação 

do segundo órgão é secundária ou complementar. No ato composto, a 

existência, a validade e a eficácia dependem da manifestação do primeiro 



 
 

 
 

órgão (ato principal), mas a execução fica pendente até a manifestação do 

outro órgão (ato secundário). 

Já os atos complexos são formados pela conjugação de vontades de 

mais de um órgão ou agente. A manifestação do último órgão ou agente é 

elemento de existência do ato complexo. Somente após ela, o ato torna-se 

perfeito, ingressando no mundo jurídico. Com a integração da vontade do 

último órgão ou agente é que o ato passa a ser atacável pela via judicial ou 

administrativa. 

 

C) INCORRETA 

A doutrina aceita a convalidação quanto à competência e à forma, como 

regra. 

No caso da competência, ela só não poderá ser sanada quando tratar-se 

de competência exclusiva ou quando o vício de competência for relativo à 

matéria: Ex. Ministério da Saúde edita ato de competência do Ministério da 

Fazenda. 

Sobre a forma, não pode ser convalidada se considerada pela lei como 

essencial para a validade do ato (ex. sanção disciplinar sem motivação não 

poder ser convalidada). 

Parte da doutrina entende possível também a convalidação quanto ao 

objeto, quando plúrimo (polêmico). De todo modo, defeitos no motivo ou 

finalidade são insanáveis, portanto levam à anulação do ato. 

 

D) CORRETA 

A questão está correta, pois é a transcrição do art. 12 da Lei nº 

9.784/99. 

 

E) INCORRETA 

A alternativa está incorreta. Em regra, a inércia administrativa não tem 

importância para o Direito. Pode ocorrer, porém, de a lei atribuir-lhe algum 



 
 

 
 

significado específico, ligando efeitos jurídicos à omissão da Administração. 

Silêncio não é ato administrativo, mas fato administrativo. 

 

70)  Os remédios constitucionais são importantes meios de garantir 
direitos de forma mais ampla, sendo cotidianamente utilizados pela 
Defensoria Pública, diante de seu papel constitucional trazido pelo art. 
134 da CF. A esse respeito, assinale a alternativa correta:  

(A) Diversas vozes defendem a legitimidade da Defensoria Pública para 

impetrar mandado de segurança coletivo. Porém, a letra seca Constituição 

Federal atribui tal competência apenas a partidos políticos com 

representação no Congresso Nacional e organizações sindicais, entidades 

de classe ou associações de âmbito nacional. 

(B) Não se admite mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial 

da qual caiba recurso ou já transitada em julgado;. 

(C) Na ação popular, ao contrário do verificado nas Ações Civis Públicas, não 

há a possibilidade de as pessoas jurídicas de direito público ou de direito 

privado, cujo ato seja objeto de impugnação, atuarem ao lado do autor da 

ação. 

(D) O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações 

individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a 

título individual se não requerer a desistência de seu mandado de 

segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da 

impetração da segurança coletiva.  

(E) No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após 

a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, 

que deverá se pronunciar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

GABARITO: LETRA D 

 

COMENTÁRIOS 

 



 
 

 
 

A) INCORRETA 

A questão traz uma pequena incorreção, exigindo o âmbito nacional para 

as entidades de classe ou associações, quando a Constituição não faz tal 

exigência, conforme o art. 5º: 

LXX - 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; 

 

B) INCORRETA 

A Lei do Mandado de Segurança e a respectiva jurisprudência sobre o 

tema são tradicionalmente cobradas na prova da DPERJ. Assim, vale a leitura 

da lei, não muito extensa. 

A alternativa está incorreta, por não fazer referência a recursos “com 
efeito suspensivo”: 

Lei 12.016/09 
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;  
III - de decisão judicial transitada em julgado. 

 

C) INCORRETA 

O art. 6º, §3º, da Lei nº 4.717/65, prevê tal possibilidade, tornando a 

assertiva incorreta: 

§3º A pessoa jurídica de direito público ou de direito 
privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá 
abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado 
do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse 
público, a juízo do respectivo representante legal ou 
dirigente. 

 



 
 

 
 

D) CORRETA 

Correta, já que corresponde ao art. 22, §1º, da Lei do Mandado de 

Segurança: 

§1º O mandado de segurança coletivo não induz 
litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da 
coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título 
individual se não requerer a desistência de seu mandado 
de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 
ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. 

 
Destaca-se que, no CDC, a redação é bastante similar, contudo, exige-

se apenas a suspensão da ação individual, ao contrário da lei acima, que 

exige a desistência. Veja: 

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e 
do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência 
para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 
erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 
do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 
individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo 
de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 
ajuizamento da ação coletiva. 

 

E) INCORRETA 

Tendo em vista a grande incidência desse prazo, decidimos cobrar essa 

questão. O prazo, em verdade, é de 72 horas, conforme art. 22, §2º da Lei do 

Mandado de Segurança: 

No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá 
ser concedida após a audiência do representante judicial 
da pessoa jurídica de direito público, que deverá se 
pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 

 

 
DIREITOS HUMANOS 

71) Atualmente, no ordenamento interno, são tratados com hierarquia 
constitucional, na forma do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal:  

(A) O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e seus Protocolos 

Facultativos. 



 
 

 
 

(B) A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

seu Protocolo Facultativo e o Tratado de Marraqueche, firmado para 

Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência 

Visual ou com Outras Dificuldades. 

(C) A Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Protocolo de San 

Salvador. 

(D) A Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes e o Tratado de Marraqueche, firmado para 

Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência 

Visual ou com Outras Dificuldades. 

(E) A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

e a Convenção sobre os Direitos da Criança. 

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

Referidos tratados não foram ratificados na forma do art. 5º, § 3º, da CF. 

 

B) CORRETA 

Referidos tratados foram ratificados na forma do art. 5º, § 3º, da CF. 

 

C) INCORRETA 

Referidos tratados não foram ratificados na forma do art. 5º, § 3º, da CF. 

 

D) INCORRETA 

A Convenção Contra a Tortura não foi ratificada na forma do art. 5º, § 3º, 

da CF. 



 
 

 
 

 

E) INCORRETA 

A Convenção Sobre os Direitos da Criança não foi ratificada na forma do 

art. 5º, § 3º, da CF. 

 

72)  No que se refere à teoria da margem de apreciação, assinale a 
alternativa correta:  

(A) Trata-se de uma teoria que vai de encontro à lógica do princípio da 

subsidiariedade. 

(B) A teoria da margem de apreciação possui contornos extremamente 

delimitados, sendo possível inferir, desde logo, os casos que serão ou não 

apreciados pelo órgão internacional, prescindindo de uma análise 

casuística. 

(C) A adoção da teoria da margem de apreciação reduz a discricionariedade do 

Estado na regulamentação dos direitos e garantias previstos pelas 

convenções internacionais. 

(D) É uma teoria concebida no sistema europeu, mas rejeitada pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos.  

(E) A adoção da teoria da margem de apreciação reforça a competência do 

órgão internacional. 

GABARITO: LETRA D 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

Incorreta. A teoria, em tese, reforça o princípio da subsidiariedade, tendo 

em vista que impede que os órgãos internacionais apreciam determinadas 

matérias. A teoria, portanto, vai ao encontro do princípio da 
subsidiariedade. Em síntese, a teoria em questão afasta a competência do 



 
 

 
 

órgão internacional para apreciar determinadas questões, proibindo-o de 

analisar aspectos fáticos ou jurídicos relevantes para o julgamento do caso. 

Assim, na prática, a teoria faz com que o órgão internacional se limite a ratificar 

a decisão nacional. 

 

B) INCORRETA 

A teoria da margem de apreciação exige análise casuística, dependendo 

sempre das particularidades do caso. Essa, aliás, é uma das principais críticas 

feitas à teoria: a indeterminação de sua aplicação. 

 

C) INCORRETA 

Pelo contrário: a teoria reforça a discricionariedade estatal, porquanto 

afasta a competência dos órgãos internacionais. 

 

D) CORRETA 

A doutrina da margem de apreciação foi formulada no sistema europeu a 

partir da interpretação do art. 15 da Convenção Europeia de Direitos Humanos. 

Citam-se alguns casos em que foi aplicada: Handyside vs. Reino Unido, caso 

Irlanda vs. Reino Unido, Cossey vs. Reino Unido e caso Lautsi e outros vs. 

Itália. 

 

E) INCORRETA 

A teoria reduz a atuação do órgão internacional, porquanto ele passa a 

ser incompetente para apreciar determinadas questões, que seriam de 

atribuição exclusiva dos órgãos nacionais. 

 

73)  No que se refere à atuação da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, assinale a alternativa correta.  



 
 

 
 

(A) Ao final do procedimento perante a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, caso a petição não tenha sido rejeitada preliminarmente, quanto 

ao mérito, será emitido um relatório/informe, de caráter público e de 

implementação pelo Estado no prazo de três meses. 

(B) Caso a petição seja admitida pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, o Estado demandado será notificado para, em um prazo 

razoável, manifestar-se sobre a demanda apresentada, presumindo-se a 

veracidade dos fatos alegados pelo peticionário, caso não apresente sua 

manifestação e desde que, de outros elementos de convicção, não resulte 

conclusão diversa. 

(C) Caso o Estado não cumpra o primeiro relatório/informe, a remessa do caso 

à Corte Interamericana de Direitos Humanos será automática, ressalvada 

decisão da maioria simples dos membros da Comissão em sentido oposto. 

(D) O segundo relatório/informe, a ser elaborado pela Comissão, sobretudo, 

nos casos em que o Estado demandado não tenha reconhecido a 

competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é de caráter 

confidencial e não poderá ser objeto de modificação em nenhuma hipótese.  

(E) De acordo com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, os informes 

da Comissão Interamericana de Direitos Humanos possuem o caráter de 

recomendações, sendo, portanto, despidos de força vinculante. 

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

O primeiro relatório é de caráter confidencial. O segundo informe, 

todavia, é de caráter público e somente será elaborado se o caso não for 

remetido à apreciação da Corte Interamericana (Regulamento Comissão IDH, 

art. 43 c. c/ art. 47). 

 



 
 

 
 

B) CORRETA 

A assertiva reproduz o texto do art. 48.1.a da CADH e o art. 38 do 

Regulamento da Comissão IDH. 

 

C) INCORRETA 

Incorreta. A decisão deve ser proferida por maioria absoluta 

(Regulamento da Corte IDH, art. 45.1). 

 

D) INCORRETA 

O segundo relatório é de caráter público (CADH, art. 50 c. c/ 

Regulamento da Comissão IDH, art. 47). 

Além disso, via de regra, o segundo informe/relatório é de natureza 

definitiva. Todavia, na Opinião Consultiva n. 15/1997, a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos consignou que o segundo informe poderá ser alterado 

excepcionalmente, tendo cabimento caso se constate o cumprimento parcial 

das recomendações, a existência de erros materiais ou o descobrimento de 

fatos que não foram levados em consideração no momento em que emitido o 

informe. 

 

E) INCORRETA 

Para a Corte Interamericana, o primeiro informe não possui caráter 

cogente, visto que não é definitivo, seja porque a petição pode ser remetida à 

própria Corte, seja porque, caso o Estado não tenha reconhecido a 

competência contenciosa desta, será possível a emissão do segundo informe. 

O segundo informe, todavia, é de caráter vinculante. 

Com efeito, sobre esse ponto, a Corte Interamericana alterou o 

entendimento que vinha adotando desde o Caso Caballero Delgado e Santana 

vs. Colômbia, no sentido de atribuir ao termo “recomendações” o seu sentido 

usual, isto é, afastando o caráter cogente dos informes da Comissão e, assim, 



 
 

 
 

tornando o seu descumprimento insuscetível de responsabilização 

internacional (sentença de 8/12/1995, § 67). 

Assim, a partir do Caso Loayza Tamayo vs. Peru, a Corte passou a 

sustentar que os relatórios em questão são de cumprimento obrigatório pelo 

Estado, fazendo uma distinção entre o primeiro informe e o segundo. Isso 

porque a Comissão é um dos principais órgãos encarregados da proteção dos 

direitos humanos pelo sistema interamericano (Carta da OEA, art. 106 c. c/ 

CADH, art. 41), de modo que o Estado, ao ratificar os tratados que compõem 

esse plexo normativo, deve atuar de boa-fé, envidando todos os esforços para 

lhes dar integral cumprimento, o que implica submeter-se às suas 

determinações (sentença de 17/9/1997, § 80). 

 

74)  Relativamente à teoria da etapa prematura (ou “etapa temprana”), 
julgue as seguintes assertivas. 

I. Trata-se de teoria que foi adotada no Caso Gilson Nogueira de Carvalho vs. 

Brasil. 

II. Cuida-se de uma teoria que tem fundamento no princípio da necessidade de 

esgotamento dos recursos internos. 

III, De acordo com essa teoria, as violações a direitos humanos ocorridas nos 

estágios iniciais de um procedimento não podem ser apreciadas pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, já que há possibilidade de sua correção 

em momento posterior. 

IV. Trata-se de uma teoria que propõe uma separação do procedimento 

interamericano em duas etapas: i) a etapa prematura, destinada a verificar a 

verossimilhança das alegações do peticionário, com o escopo de barrar 

petições manifestamente inadmissíveis; e ii) a etapa definitiva, destinada à 

análise do mérito. 

V. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos a adotou no Caso Brewer 

Carías vs. Venezuela. 

São corretas as seguintes assertivas: 

(A) I e II. 



 
 

 
 

(B) III e IV. 

(C) I, III e V. 

(D) III e V.  

(E) II e III. 

GABARITO: LETRA E 

 

COMENTÁRIOS 

 

I – INCORRETA 

A teoria não foi adotada no referido caso. 

 

II – CORRETA 

A formulação da teoria se ampara, sobretudo, no princípio da 

necessidade de esgotamento dos recursos internos (ou princípio da 

subsidiariedade). 

 

III – CORRETA 

Corresponde à formulação da teoria. 

 

IV – INCORRETA 

A teoria não propõe essa divisão. 

 

V – INCORRETA 

De fato, a teoria foi adotada no caso Brewer Carías vs. Venezuela. 

Todavia, o referido precedente foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. 



 
 

 
 

Sobre o ponto, destaca-se que, no caso em questão, a Corte rejeitou a 

admissibilidade da petição formulada pela vítima, tendo em vista o não 

esgotamento dos recursos internos, porque, após ser denunciado 

criminalmente por se envolver em conspirações políticas, o Sr. Brewer Carías 

teve decretada sua prisão preventiva. Em virtude de sua fuga, o procedimento 

foi suspenso, e a apreciação do recurso de nulidade por ele proposto ficou 

condicionada à sua apresentação em juízo. 

 

75)  No que tange aos mecanismos de proteção dos direitos humanos, 
assinale a alternativa correta.  

(A) É possível a classificação dos mecanismos em (i) convencionais e (ii) 

extraconvencionais, constituindo exemplo de mecanismo extraconvencional 

o Comitê de Direitos Humanos. 

(B) A revisão periódica universal é instituto extraconvencional, desenvolvido no 

âmbito do Conselho de Direitos Humanos a partir da Resolução n. 5/1, 

aprovada em 18/6/2007; tem como uma de suas principais vantagens o fato 

de monitorar todos os Estados-membros da ONU; e, ao seu final, resulta 

em determinações vinculantes para o Estado averiguado. 

(C) No Brasil, por meio da Lei n. 12.986/2014, o Conselho de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Humana foi transformado em Conselho Nacional dos 

Direitos Humanos, o qual atende todas as características estabelecidas 

pelos Princípios de Paris para sua configuração como uma Instituição 

Nacional de Direitos Humanos. 

(D) A previsão de que brasileiros natos não serão extraditados (CF, art. 5º, LI) 

impede que o Brasil atue em cooperação com o Tribunal Penal 

Internacional, mediante o instituto da entrega (ou surrender), ainda que o 

pedido recaia sobre brasileiros natos.  

(E) O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, órgão previsto pelo 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, 

possui competência não só para apreciar relatórios encaminhados pelos 

Estados-parte sobre a situação de tais direitos em seu território, como, 



 
 

 
 

ainda, para examinar petições individuais, conforme Protocolo Facultativo 

não ratificado pelo Brasil. 

GABARITO: LETRA E 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

O Comitê de Direitos Humanos, órgão previsto no Pacto de Direitos Civis 

e Políticos, é órgão convencional. 

 

B) INCORRETA 

A essência da revisão periódica universal é a construção de um diálogo, 

motivo pelo qual não resulta em determinações vinculantes. 

 

C) INCORRETA 

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos não atende a todas as 

exigências dos Princípios de Paris, destacando-se o fato de que não é possível 

assegurar a independência na sua atuação, porquanto nem todos os seus 

membros possuem mandato fixo. 

 

D) INCORRETA 

Isso porque entrega e extradição são institutos que não se confundem. 

Sendo assim, a norma prevista no art. 5º, LI, da CF, não é óbice a que o Brasil 

coopere com o TPI, mediante o instituto da entrega, ainda que tenha como 

destinatário brasileiro nato. 

 

E) CORRETA 



 
 

 
 

Tal competência foi atribuída ao Comitê por meio de Protocolo 

Facultativo ao PIDESC. Ademais, o Brasil ainda não ratificou tal protocolo. 

 
76)  No que se refere ao tratamento conferido à tortura, assinale a 

alternativa correta, considerando a legislação nacional e internacional.  

(A) De acordo com a Lei n. 12.847/2013 (Sistema Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura), constitui princípio do sistema nacional de tortura, entre 

outros, o respeito integral aos direitos humanos. 

(B) A tortura, conforme previsão constitucional, é insuscetível de indulto. 

(C) De acordo com a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a 

Tortura, a insegurança do estabelecimento carcerário ou penitenciário 

podem justificar a tortura. 

(D) Segundo a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos Degradantes 

ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes, para a configuração da 

tortura, da ONU, o particular que atua isoladamente não pode ser 

considerado sujeito ativo da tortura, sendo indispensável, para tanto, que 

atue por instigação, com o consentimento ou aquiescência de um 

funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas.  

(E) Os membros do Subcomitê de Prevenção Contra a Tortura serão eleitos 

para mandato de seis anos e poderão ser reeleitos uma vez, caso suas 

candidaturas sejam novamente apresentadas. 

GABARITO: LETRA D 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

Trata-se de uma diretriz, conforme previsão do art. 5º, I, da Lei n. 

12.847/2013. Os princípios estão arrolados no art. 4º: 

Art. 4º São princípios do SNPCT: I - proteção da 
dignidade da pessoa humana; II - universalidade; III - 



 
 

 
 

objetividade; IV - igualdade; V - imparcialidade; VI - não 
seletividade; e VII - não discriminação. 

 

B) INCORRETA 

A CF estabelece, no art. 5º, XLIII, que a tortura é insuscetível de anistia 
e graça, nada mencionando sobre o indulto: 

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. 

 

C) INCORRETA 

Não reflete o disposto no art. 5 da Convenção, in verbis: 

Nem a periculosidade do detido ou condenado, nem a 
insegurança do estabelecimento carcerário ou 
penitenciário podem justificar a tortura. 

 

D) CORRETA 

Reflete o disposto no art. 1.1 da Convenção, in verbis: 

Para os fins da presente Convenção, o termo "tortura" 
designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos 
agudos, físicos ou mentais, são infligidos 
intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de 
uma terceira pessoa, informações ou confissões; de 
castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha 
cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou 
coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer 
motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; 
quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um 
funcionário público ou outra pessoa no exercício de 
funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu 
consentimento ou aquiescência. Não se considerará como 
tortura as dores ou sofrimentos que sejam conseqüência 
unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes 
a tais sanções ou delas decorram. 
 

Portanto, o particular que atua isoladamente, sem instigação, 

consentimento ou aquiescência de um funcionário público, não comete, do 



 
 

 
 

ponto de vista da legislação internacional, tortura. Sem embargo, a Lei n. 

9.455/1997 não faz essa diferenciação. 

 

E) INCORRETA 

O mandato dos membros do Subcomitê é de quatro anos, conforme 

previsão do art. 9 do Protocolo Facultativo à Convenção Contra a Tortura e 

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. 

 

77)  Assinale a alternativa correta acerca do direito à saúde, considerando 
a normativa interna e internacional: 

(A) O direito é saúde é consagrado expressamente pelo Protocolo de San 

Salvador, sendo passível, por meio de previsão expressa, de tutela pela 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos. 

(B) De acordo com o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, são 

elementos do direito à saúde a disponibilidade, a acessibilidade, a 

aceitabilidade e a qualidade. 

(C) A Constituição Federal proíbe, de modo absoluto, participação direta ou 

indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no 

País. 

(D) Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a 

concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do 

SUS está condicionada à demonstração (1) da imprescindibilidade do 

medicamento, (2) da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, (3) da 

demonstração da incapacidade de arcar com o custo do medicamento, 

sendo desnecessário o registro do medicamento na ANVISA. 

(E) Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, as 

ações que visem ao fornecimento de medicamentos sem registro na 

ANVISA poderão ser propostas na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, 

tendo em vista que o direito à saúde é de responsabilidade solidária entre 

os entes da Federação. 



 
 

 
 

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

O direito à saúde está previsto expressamente pelo Protocolo de San 

Salvador. Todavia, conforme previsão do referido Protocolo, não é passível de 

tutela no sistema interamericano (Comissão IDH e Corte IDH). 

De fato, de acordo com o art. 19.6 do Protocolo de San Salvador, podem 

ser objeto de tutela apenas o direito à educação e os direitos sindicais. Sem 

embargo, a jurisprudência da Corte Interamericana possui precedentes sobre 

os direitos econômicos, sociais e culturais, afirmando sua eficácia, a exemplo 

do caso Lagos del Campo vs. Peru e do caso Poblete Vilches e outros vs. 

Chile. 

 

B) CORRETA 

É a previsão do Comentário-Geral n. 14 do Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, da ONU. 

 

C) INCORRETA 

Conforme previsão do art. 199, § 3º, 

É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, 
salvo nos casos previstos em lei. 

 

D) INCORRETA 

Conforme definido pelo STJ – Tema 106 da Jurisprudência de Recursos 

Repetitivos, 

A concessão dos medicamentos não incorporados em 
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos 
seguintes requisitos: 



 
 

 
 

i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado 
e circunstanciado expedido por médico que assiste o 
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 
medicamento, assim como da ineficácia, para o 
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 
SUS; 
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do 
medicamento prescrito; 
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, 
observados os usos autorizados pela agência. 
 

É necessário, portanto, que o medicamento tenha sido registrado na 

ANVISA. 

 

E) INCORRETA 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 657.718, o STF definiu as 

seguintes teses (Tema 500 da Repercussão Geral): 

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer 
medicamentos experimentais. 
2. A ausência de registro na 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 nº 13.411/2016), quando 
preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de 
registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de 
medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) 
a existência de registro do medicamento em renomadas 
agências de regulação no exterior; e (iii) 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. 
 

Portanto, a ação deve ser proposta na Justiça Federal. 

 

78)  Sobre o controle de convencionalidade, assinale a alternativa 
incorreta. 

(A) Na análise dos casos que lhe são submetidos, a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos sempre efetuou um exame de compatibilidade entre a 



 
 

 
 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos e legislação interna. No 

entanto, o caso Almonacid Arellano e outros vs. Chile representa o primeiro 

precedente em que a expressão “controle de convencionalidade” foi 

empregada pela Corte Interamericana. 

(B)  Não é possível submeter ao controle de convencionalidade uma norma 

constitucional, tendo em vista o princípio da supremacia da Constituição. 

(C)  O caso Gelman vs. Uruguai representa um importante avanço na 

sedimentação da doutrina do controle de convencionalidade. Até então, 

conforme decidido no caso Cabrera García y Montiel Flores (sentença de 

26/11/2010), o controle de convencionalidade deveria ser exercido por 

todos os órgãos estatais incumbidos da administração da justiça, não se 

restringindo aos juízes. Porém, no caso Gelman vs. Uruguai, a Corte 

Interamericana passou a definir que o controle de convencionalidade é 

função e tarefa de qualquer autoridade pública, e não apenas do Poder 

Judiciário. 

(D)  O controle de convencionalidade pode ser exercido pela Corte 

Interamericana tanto no âmbito de sua competência contenciosa quanto de 

sua competência consultiva. 

(E)  A partir da noção de res interpretata, a jurisprudência da Corte 

Interamericana vincula não apenas o Estado demandado, mas todos os 

Estados que tenham ratificado a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. 

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

De fato, a doutrina do controle de convencionaliadde tem os seus 

aspectos iniciais delineados pela Corte Interamericana no caso Almonacid 

Arellano e outros vs. Chile (sentença de 26/9/2006). É necessário frisar, 



 
 

 
 

todavia, que locução já era utilizada anteriormente pelo Juiz Sergio García 

Ramírez, em votos concorrentes. 

 

B) INCORRETA 

Para a Corte Interamericana, é possível aferir a legitimidade 

convencional de atos normativos editados pelo poder constituinte, originário ou 

de reforma: caso Olmedo Bustos e outros vs. Chile, sentença de 5/2/2001, § 

72. 

 

C) CORRETA 

A diferença é sutil, mas deve ser destacada. Com efeito, no caso 

Cabrera García y Montiel Flores, a Corte Interamericana estipulou que todos os 

órgãos incumbindos de administração da justiça – não apenas os juízes – 

deveriam exercer o controle de convencionalidade (sentença de 26/11/2010, § 

225). 

Para exemplificar, o Senado Federal, exercendo as funções que lhe 

atribui o art. 52, I e II, da CF, deveria observar as garantias da CADH e, 

sobretudo, a interpretação da Corte Interamericana acerca delas. Porém, no 

caso Gelman vs. Uruguai, a Corte vai além, porquanto estende essa obrigação 

para toda e qualquer autoridade pública. Assim, p. ex., o Presidente da 

República deveria vetar projetos de lei inconvencionais. 

 

D) CORRETA 

Na grande parte dos casos contenciosos, a Corte Interamericana exerce 

um controle de convencionalidade. Por outro lado, no que se refere à 

competência consultiva, o exercício do controle de convencionalidade encontra 

previsão no art. 62.2 da CADH. 

 

E) CORRETA 



 
 

 
 

No caso Gelman vs. Uruguai, sentença de 20/3/2013, a Corte 

Interamericana definiu que sua jurisprudência é vinculante também para os 

Estados que não tenha sido demandados no processo internacional que 

resultou na condenação. Nesses casos, a sentença da Corte Interamericana 

deve ser observada pelo Estado como um parâmetro interpretativo. 

 

79)  Considere as seguintes assertivas: 

I. O Decreto n. 7.053/2009 institui a Política Nacional para a População em 

Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e 

Monitoramento, tendo como princípios, entre outros, o acesso amplo, 

simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas 

públicas de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, 

segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda. 

II. De acordo com o Decreto n. 7.053/2009, os serviços de acolhimento 

temporário serão regulamentados nacionalmente pelas instâncias de 

pactuação e deliberação do Sistema Único de Saúde. 

III. Conforme previsão do Decreto n. 7.053/2009, a Política Nacional para a 

População em Situação de Rua será implementada de forma centralizada pela 

União. 

IV. O Caso Cosme Rosa Genevova e outros vs. Brasil, julgado pelo Comitê de 

Direitos Humanos da ONU, se relaciona com o assassinato de 26 pessoas – 

incluindo pessoas cuja idade é inferior a 18 anos – durante operações 

efetuadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na Favela Nova Brasília, no 

período de 18/10/1994 a 8/5/1995. 

V. Na ADPF n. 635, em sede de Medida Cautelar, o Supremo Tribunal Federal 

determinou a suspensão de operações policiais em comunidades do Rio de 

Janeiro, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da 

pandemia da Covid-19, salvo em casos absolutamente excepcionais, que 

devem ser devidamente justificadas pela autoridade competente e 

comunicadas ao Ministério Público estadual, órgão responsável pelo controle 

externo da atividade policial. 



 
 

 
 

Estão corretas as seguintes assertivas: 

(A) I e V. 

(B) II, III e IV. 

(C) I e IV. 

(D) II e III. 

(E) Apenas a V. 

GABARITO: LETRA E 

 

COMENTÁRIOS 

 

I – INCORRETA 

Trata-se de um dos objetivos da Política Nacional, conforme previsão 

do art. 7º, I, do Decreto n. 7.053/2009. 

 

II – INCORRETA 

Os serviços de acolhimento temporário serão regulamentados 

nacionalmente pelas instâncias de pactuação e deliberação do Sistema Único 
de Assistência Social, e não pelo SUS. É a previsão do art. 8º, § 1º, do 

Decreto n. 7.053/2009. 

 

III – INCORRETA 

De acordo com art. 2º, caput, do Decreto n. 7.053/2009, 

A Política Nacional para a População em Situação de Rua 
será implementada de forma descentralizada e 
articulada entre a União e os demais entes federativos 
que a ela aderirem por meio de instrumento próprio. 

 

IV – INCORRETA 



 
 

 
 

A descrição do caso está correta. Todavia, o mencionado caso foi 

julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 

V – CORRETA 

De fato, na ADPF n. 635, a Medida Cautelar foi deferida parcialmente, 

restringindo as operações policiais no período da pandemia. Dentre os pedidos 

deferidos na decisão, determinou-se a restrição da utilização de helicópteros 

nas operações policiais apenas nos casos de observância da estrita 

necessidade, comprovada por meio da produção, ao término da operação, de 

relatório circunstanciado. 

 

80)  Relativamente ao direito à diversidade sexual e sua proteção, assinale 
a alternativa correta.  

(A) De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a 

substituição do prenome e do sexo no registro civil não está condicionada à 

realização cirurgia de transgenitalização, ou à realização de tratamentos 

hormonais ou patologizantes. 

(B) Segundo o Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da 

legalidade, previsto na Constituição e nos principais diplomas internacionais 

de proteção dos direitos humanos, a mora do Congresso Nacional para 

incriminar atos atentatórios a direitos fundamentais dos integrantes da 

comunidade LGBT não pode ser suplantada por decisão judicial. 

(C) No entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos adota um conceito fechado 

de família. Dessa forma, as relações homoafetivas não são protegidas por 

esse tratado. 

(D) Na visão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, os procedimentos 

relacionados à modificação de nome, adequação de imagem e retificação 

do gênero estabelecidos nos registros públicos gozam de proteção da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Todavia, para a 



 
 

 
 

implementação desses direitos em âmbito interno, é indispensável a 

regulamentação legal.  

(E) Para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos confere proteção apenas às situações de 

orientação sexual, não estendendo sua proteção à identidade de gênero. 

GABARITO: LETRA A 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

De acordo com o STF, na 4.275, independentemente da cirurgia de 

transgenitalização, é assegurado aos transgêneros que assim o desejarem, 

independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de 

tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e 

sexo diretamente no registro civil. 

 

B) INCORRETA 

O STF, na ADO n. 26, definiu a seguinte tese: 

Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional 
destinada a implementar os mandados de criminalização 
definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição 
da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, 
reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à 
orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, 
por traduzirem expressões de racismo, compreendido 
este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade 
de razão e mediante adequação típica, aos preceitos 
primários de incriminação definidos na Lei n. 7.716, de 
08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de 
homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por 
configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “n 
fine). 

 

C) INCORRETA 



 
 

 
 

Na Opinião Consultiva n. 24/2017, a Corte Interamericana entendeu o 

contrário. 

Com efeito, na visão da Corte, não há um conceito fechado de família na 

CADH. Por via de consequência, as relações homossexuais são protegidas por 

esse tratado. 

 

D) INCORRETA 

Conforme definido pela Corte Interamericana, na Opinião Consultiva n. 

24/2017, os procedimentos internos relacionados com os direitos acima 

mencionados devem observar os seguintes parâmetros: 

a) seu escopo deve ser refletir a identidade de gênero percebida pela 

pessoa; 

b) basear-se em consentimento livre e informado; 

c) não devem exigir certificações médicas ou psicológicas não razoáveis 

ou patologizantes; 

c) devem ser de caráter reservado; 

d) devem ser céleres e, na medida do possível, gratuitos; 

e) devem ser realizados independentemente de operações cirúrgicas 

e/ou hormonais; 

f) o procedimento pode ser adotado ainda que não regulado por lei. 

Assim, o direito é de eficácia imediata, não se exigindo implementação 

por meio. 

 

E) INCORRETA 

Enquanto a identidade de gênero consiste no gênero com o qual a 

pessoa se identifica, podendo corresponder ou não com o sexo designado no 

momento de seu nascimento, a orientação sexual refere-se ao gênero pelo 

qual ela se sente atraída. 



 
 

 
 

Para a Corte Interamericana, na Opinião Consultiva n. 24/2017, ambas 

as categorias encontram abrigo na CADH e, portanto, não pode ser efetuada 

discriminação de qualquer tipo com base nesses conceitos. 

 
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

81) A superlotação de unidades de internação de adolescentes é um 
problema que afeta diversos Estados brasileiros. No ano passado, o 
STF, no HC nº 143988, definiu critérios para o enfrentamento da 
superlotação de tais unidades. Agora, imagine que você, defensor(a) 
público(a) do estado do Rio de Janeiro, possui atribuição para atuar na 
execução de medidas socioeducativas, e a unidade de internação da 
sua comarca está superlotada. De acordo com os critérios adotados 
pelo STF, assinale a alternativa incorreta relativamente à medida a ser 
pleiteada. 

(A) Prioritariamente, na ausência de vagas, deve-se incluir o adolescente em 

programa de meio aberto, salvo em caso de ato infracional cometido 

mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. 

(B) Deve ser adotado o princípio do numerus clausus como estratégia de 

gestão. 

(C) Deve-se realizar a reavaliação dos adolescentes internados exclusivamente 

em razão da reiteração em infrações cometidas sem violência ou grave 

ameaça à pessoa. 

(D) Os adolescentes sobressalentes devem ser transferidos para outras 

unidades que não estejam com capacidade de ocupação superior ao limite 

projetado do estabelecimento, contanto que em localidade próxima à 

residência dos seus familiares.  

(E) O magistrado pode, alternativa e justificadamente, adotar outras diretrizes 

que entenda adequadas e condizentes com os postulados constitucionais e 

demais instrumentos normativos. 

GABARITO: LETRA A 

 



 
 

 
 

COMENTÁRIOS 

 

A inclusão do adolescente em programa de meio aberto é medida a ser 

adotada subsidiariamente, e não prioritariamente, o que torna incorreta a 

alternativa A. Por outro lado, as demais alternativas estão corretas. 

Sobre o assunto, veja parte da ementa do seguinte julgado: 

HABEAS CORPUS COLETIVO. CUMPRIMENTO DE 
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO. 
IMPETRAÇÃO VOLTADA A CORRIGIR ALEGADA 
SUPERLOTAÇÃO EM UNIDADES. ADMISSIBILIDADE 
DA VIA EEITA PARA O EXAME DA QUESTÃO DE 
FUNDO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 
DOS ADOLESCENTES INTERNADOS. DEFICIÊNCIAS 
ESTRUTURAIS E AUSÊNCIA DE VAGAS OFERTADAS 
EM INSTITUIÇÕES SIMILARES. FINALIDADES DA 
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DOUTRINA DA 
PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIOS DA BREVIDADE, 
EXCEPCIONALIDADE E RESPEITO À CONDIÇÃO DE 
PESSOA EM DESENVOLVIMENTO. DIFERENÇAS DAS 
POLÍTICAS DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO EM 
RELAÇÃO ÀS POLÍCIAS CRIMINAIS. DEVERES 
ESTATAIS RECONHECIDOS PELA CORTE 
INTERAMERICANA. DIREITO DOS ADOLESCENTES 
PRIVADOS DE LIBERDADE A DESENVOLVEREM OS 
SEUS PROJETOS DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE O 
PODER JUDICIÁRIO EXIMIR-SE DE SUA ATUAÇÃO 
NAS HIPÓTESES DE VIOLAÇÃO IMINENTE OU EM 
CURSO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
ENVERGADURA DO POSTULADO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO. ORDEM CONCEDIDA COM A FIXAÇÃO DE 
PARÂMETROS E CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS 
PELOS MAGISTRADOS. EVENTUAL 
DESCUMPRIMENTO PELOS DESTINATÁRIOS DA 
ORDEM DESAFIARÁ A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
NAS INSTÂNCIAS APROPRIADAS. 
(...) 
17. Propõe-se, ainda, a observância dos seguintes 
critérios e parâmetros, a serem observados pelos 
Magistrados nas unidades de internação que operam com 
a taxa de ocupação dos adolescentes superior à 
capacidade projetada: i) adoção do princípio numerus 
clausus como estratégia de gestão, com a liberação de 
nova vaga na hipótese de ingresso; ii) reavaliação dos 
adolescentes internados exclusivamente em razão da 
reiteração em infrações cometidas sem violência ou grave 



 
 

 
 

ameaça à pessoa, com a designação de audiência e oitiva 
da equipe técnica para o mister; iii) proceder-se à 
transferência dos adolescentes sobressalentes para 
outras unidades que não estejam com capacidade de 
ocupação superior ao limite projetado do estabelecimento, 
contanto que em localidade próxima à residência dos 
seus familiares; iv) subsidiariamente, caso as medidas 
propostas sejam insuficientes e essa transferência não 
seja possível, o magistrado deverá atender ao parâmetro 
fixado no art. 49, II, da Lei 12.594/2012, até que seja 
atingido o limite máximo de ocupação; v) na hipótese de 
impossibilidade de adoção das medidas supra, que haja 
conversão de medidas de internação em internações 
domiciliares, sem qualquer prejuízo ao escorreito 
cumprimento do plano individual de atendimento podendo 
ser adotadas diligências adicionais de modo a viabilizar o 
seu adequado acompanhamento e execução; vi) a 
internação domiciliar poderá ser cumulada com a 
imposição de medidas protetivas e/ou acompanhada da 
advertência ao adolescente infrator de que o 
descumprimento injustificado do plano individual de 
atendimento ou a reiteração em atos infracionais poderá 
acarretar a volta ao estabelecimento de origem; vii) a 
fiscalização da internação domiciliar poderá ser 
deprecada à respectiva Comarca, nos casos em que o 
local da residência do interno não coincida com o da 
execução da medida de internação, respeitadas as regras 
de competência e organização judiciária; viii) 
alternativamente, a adoção justificada pelo magistrado de 
outras diretrizes que entenda adequadas e condizentes 
com os postulados constitucionais e demais instrumentos 
normativos. 
(STF, 2ª Turma, HC 143988, Relator Edson Fachin, 
julgado em 24/08/2020) 
 

 No mais, observe o art. 49, II, da Lei nº 12.594/12: 

Art. 49. São direitos do adolescente submetido ao 
cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízo de 
outros previstos em lei: 
(...) 
II - ser incluído em programa de meio aberto quando 
inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação 
da liberdade, exceto nos casos de ato infracional 
cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, 
quando o adolescente deverá ser internado em Unidade 
mais próxima de seu local de residência; 
 

 



 
 

 
 

82)  Em relação à política de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, observe 
os seguintes itens: 

I. Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às 

vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e 

opressão. 

II. Políticas sociais básicas 

III. Municipalização do atendimento 

IV. Realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e 

sobre prevenção da violência 

V. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e 

do adolescente. 

Assinale a alternativa que elenca linhas de ação da política de 

atendimento. 

(A) Apenas I e II. 

(B) II, IV e V. 

(C) I, III e V. 

(D) Apenas II e IV. 

(E) I, II e V.  

GABARITO: LETRA E 

 

COMENTÁRIOS 

 

As alternativas I, II e V correspondem a linhas de ação previstas no 

ECA. Veja o art. 87 do Estatuto: 

São linhas de ação da política de atendimento: 
I - políticas sociais básicas; 
II - serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social de garantia de proteção social e de 
prevenção e redução de violações de direitos, seus 
agravamentos ou reincidências;  
III - serviços especiais de prevenção e atendimento 
médico e psicossocial às vítimas de negligência, 



 
 

 
 

maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e 
opressão; 
IV - serviço de identificação e localização de pais, 
responsável, crianças e adolescentes desaparecidos; 
V - proteção jurídico-social por entidades de defesa 
dos direitos da criança e do adolescente. 
VI - políticas e programas destinados a prevenir ou 
abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a 
garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar 
de crianças e adolescentes;   
VII - campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de 
guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio 
familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de 
crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades 
específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de 
irmãos. 
 

Por outro lado, os itens III e IV correspondem a diretrizes da política de 

atendimento, e não a linhas de ação, conforme art. 88 do ECA: 

São diretrizes da política de atendimento: 
I - municipalização do atendimento; 
II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional 
dos direitos da criança e do adolescente, órgãos 
deliberativos e controladores das ações em todos os 
níveis, assegurada a participação popular paritária por 
meio de organizações representativas, segundo leis 
federal, estaduais e municipais; 
III - criação e manutenção de programas específicos, 
observada a descentralização político-administrativa; 
IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e 
municipais vinculados aos respectivos conselhos dos 
direitos da criança e do adolescente; 
V - integração operacional de órgãos do Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e 
Assistência Social, preferencialmente em um mesmo 
local, para efeito de agilização do atendimento inicial a 
adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional; 
VI - integração operacional de órgãos do Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e 
encarregados da execução das políticas sociais básicas e 
de assistência social, para efeito de agilização do 
atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em 
programas de acolhimento familiar ou institucional, com 
vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, 
se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua 
colocação em família substituta, em quaisquer das 
modalidades previstas no art. 28 desta Lei;   
VII - mobilização da opinião pública para a indispensável 
participação dos diversos segmentos da sociedade.   



 
 

 
 

VIII - especialização e formação continuada dos 
profissionais que trabalham nas diferentes áreas da 
atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos 
sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento 
infantil;   
IX - formação profissional com abrangência dos diversos 
direitos da criança e do adolescente que favoreça a 
intersetorialidade no atendimento da criança e do 
adolescente e seu desenvolvimento integral;   
X - realização e divulgação de pesquisas sobre 
desenvolvimento infantil e sobre prevenção da 
violência.   

 

83)  Sobre o Conselho Tutelar, assinale a alternativa correta.  

21) Para a candidatura ao Conselho Tutelar, é requisito a idade mínima de 

dezoito anos. 

22) O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público 

relevante e não será remunerado. 

23) É atribuição do conselheiro tutelar aplicar, dentre outras, as medidas de 

matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental, inclusão em programa de acolhimento familiar e inclusão em 

programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 

alcoólatras e toxicômanos. 

24) A competência do Conselho Tutelar será determinada pelo domicílio dos 

pais ou responsável, ou, à falta destes, pelo lugar onde se encontra a 

criança ou o adolescente. 

25) O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data 

unificada em todo o território nacional, a cada 4 (quatro) anos, no primeiro 

domingo do mês de outubro do ano anterior ao da eleição presidencial. 

GABARITO: LETRA D 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 



 
 

 
 

A idade deve ser superior a 21 anos. Veja o art. 133 do ECA: 

Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho 
Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: 
I - reconhecida idoneidade moral; 
II - idade superior a vinte e um anos; 
III - residir no município. 

 

B) INCORRETA 

O final da alternativa está incorreto, uma vez que o serviço de 

conselheiro tutelar é remunerado (diferentemente da função de membro dos 

conselhos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do 

adolescente). Veja o art. 134 do ECA: 

Art. 134.  Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, 
dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, 
inclusive quanto à remuneração dos respectivos 
membros, aos quais é assegurado o direito a: 
 

C) INCORRETA 

A alternativa está incorreta porque a medida de inclusão em programa 

de acolhimento familiar não pode ser aplicada diretamente pelo Conselho 

Tutelar. 

De fato, dispõe o art. 136, I, do ECA, que é atribuição do Conselho 

Tutelar atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 

e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII. No entanto, a 

inclusão em programa de acolhimento familiar está prevista no art. 101, VIII, do 

ECA, não sendo possível a sua aplicação diretamente pelo Conselho Tutelar. 

 

D) CORRETA 

A competência do Conselho Tutelar está prevista no art. 138 do ECA, o 

qual prevê que se aplica ao Conselho Tutelar a regra de competência 

constante do art. 147. Veja: 

Art. 147. A competência será determinada: 
I - pelo domicílio dos pais ou responsável; 



 
 

 
 

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, 
à falta dos pais ou responsável. 

 

E) INCORRETA 

A alternativa está incorreta, pois a escolha dos membros do Conselho 

Tutelar ocorrerá no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente 

(e não anterior) ao da eleição presidencial. Veja o art. 139, §1º, do ECA: 

Art. 139, §1º. O processo de escolha dos membros do 
Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o 
território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro 
domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da 
eleição presidencial. 

 

84)  Sobre a proteção da criança e do adolescente no âmbito internacional, 
assinale a alternativa correta.  

(A) De acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, criança 

é todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, em qualquer 

hipótese. 

(B) A Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU possui dois protocolos 

facultativos, sendo um deles relativo ao envolvimento de crianças em 

conflitos armados e o outro referente à venda de crianças, à prostituição e à 

pornografia infantil. 

(C) A Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de 

crianças é aplicável a crianças de até dezesseis anos incompletos. 

(D) Um Estado Parte da Convenção relativa à Proteção das Crianças e à 

Cooperação em Matéria de Adoção Internacional não pode se recusar a 

reconhecer uma adoção certificada em conformidade com a Convenção. 

(E) As Diretrizes de Riad preveem que qualquer decisão aplicada a jovens 

infratores será sempre proporcional às circunstâncias do infrator e da 

infração.  

GABARITO: LETRA C 

 

COMENTÁRIOS 



 
 

 
 

 

A) INCORRETA 

A parte final da alternativa está incorreta, uma vez que a Convenção 

excepciona a regra de que criança é a pessoa menor de 18 anos no caso em 

que a lei aplicável preveja que a maioridade será alcançada antes. Veja o art. 

1º da Convenção: 

Para efeitos da presente Convenção considera-se como 
criança todo ser humano com menos de dezoito anos de 
idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável 
à criança, a maioridade seja alcançada antes. 

 

B) INCORRETA 

A alternativa está incorreta por estar incompleta. Em verdade, a 

Convenção sobre Direitos da Criança da ONU possui três protocolos 

facultativos. Além dos mencionados na alternativa, há um terceiro, relativo aos 

procedimentos de comunicação, o qual cria um direito de petição das vítimas 

ao Comitê para os Direitos das Crianças. 

 

C) CORRETA 

A alternativa está correta, nos termos do art. 4º da Convenção sobre os 

Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças: 

A Convenção aplica-se a qualquer criança que tenha 
residência habitual num Estado Contratante, 
imediatamente antes da violação do direito de guarda ou 
de visita. A aplicação da Convenção cessa quando a 
criança atingir a idade de dezesseis anos. 

 

D) INCORRETA 

A alternativa está errada, pois, excepcionalmente, um Estado Parte da 

Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de 

Adoção Internacional poderá recusar-se a reconhecer uma adoção. É o que 

prevê o art. 24 da Convenção: 

O reconhecimento de uma adoção só poderá ser 
recusado em um Estado Contratante se a adoção for 



 
 

 
 

manifestamente contrária à sua ordem pública, levando 
em consideração o interesse superior da criança. 

 

E) INCORRETA 

A alternativa está incorreta, uma vez que não se trata de previsão 

contida nas Diretrizes de Riad, mas nas Regras Mínimas das Nações Unidas 

para Administração da Justiça da Infância e Juventude (Regras de Beijing). 

Veja o art. 5º das Regras de Beijing: 

O sistema de Justiça da Infância e da Juventude 
enfatizará o bem-estar do jovem e garantirá que qualquer 
decisão em relação aos jovens infratores será sempre 
proporcional às circunstâncias do infrator e da infração. 

 

85)  Paulo foi submetido ao cumprimento de medida socioeducativa e, em 
razão disso, deverá ser elaborado Plano Individual de Atendimento 
(PIA). A respeito deste plano, assinale a alternativa incorreta. 

(A) O cumprimento do PIA é um meio para a efetivação dos objetivos das 

medidas socioeducativas. 

(B) Paulo participará, obrigatoriamente, da elaboração do seu plano individual 

de atendimento. 

(C) O PIA deverá ser elaborado no prazo de até quarenta e cinco dias da data 

do ingresso de Paulo no programa de atendimento. 

(D) O defensor e o Ministério Público poderão impugnar o plano de 

atendimento individual de forma fundamentada, sendo que tal impugnação 

suspenderá a execução individual de Paulo, salvo determinação judicial em 

contrário.  

(E) A reavaliação do plano individual pode ser solicitada a qualquer tempo, a 

pedido da direção do programa de atendimento, do defensor, do Ministério 

Público, de Paulo, de seus pais ou responsável. 

GABARITO: LETRA D 

 

COMENTÁRIOS 



 
 

 
 

 

A) CORRETA 

A afirmativa é conclusão lógica do disposto no art. 1º, §2º, II, da Lei nº 

12.594/12 (Lei do SINASE): 

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das 
medidas destinadas a adolescente que pratique ato 
infracional. 
§ 1º Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de 
princípios, regras e critérios que envolvem a execução de 
medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, 
os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como 
todos os planos, políticas e programas específicos de 
atendimento a adolescente em conflito com a lei. 
§ 2º Entendem-se por medidas socioeducativas as 
previstas no art. 112 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as quais 
têm por objetivos: 
I - a responsabilização do adolescente quanto às 
consequências lesivas do ato infracional, sempre que 
possível incentivando a sua reparação; 
II - a integração social do adolescente e a garantia de 
seus direitos individuais e sociais, por meio do 
cumprimento de seu plano individual de atendimento; 
e 
III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as 
disposições da sentença como parâmetro máximo de 
privação de liberdade ou restrição de direitos, observados 
os limites previstos em lei. 

 

B) CORRETA 

Assim prevê o art. 49, VI, da Lei do SINASE: 

Art. 49. São direitos do adolescente submetido ao 
cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízo de 
outros previstos em lei: 
(...) 
VI - receber, sempre que solicitar, informações sobre a 
evolução de seu plano individual, participando, 
obrigatoriamente, de sua elaboração e, se for o caso, 
reavaliação; 

 

C) CORRETA 



 
 

 
 

Art. 55, parágrafo único, da Lei do SINASE: 

O PIA será elaborado no prazo de até 45 (quarenta e 
cinco) dias da data do ingresso do adolescente no 
programa de atendimento. 

 

D) INCORRETA 

A alternativa está incorreta e deve ser assinalada, uma vez que, em 

regra, a impugnação ao plano individual de atendimento não suspenderá a 

execução individual, salvo determinação judicial em contrário. Este é o teor do 

art. 41, §4º, da Lei do SINASE: 

 A impugnação não suspenderá a execução do plano 
individual, salvo determinação judicial em contrário. 

 

E) CORRETA 

Trata-se do exato teor do art. 43, caput, da Lei do SINASE: 

A reavaliação da manutenção, da substituição ou da 
suspensão das medidas de meio aberto ou de privação da 
liberdade e do respectivo plano individual pode ser 
solicitada a qualquer tempo, a pedido da direção do 
programa de atendimento, do defensor, do Ministério 
Público, do adolescente, de seus pais ou responsável. 
 

 
86)  Sobre o direito à educação, assinale a alternativa correta. 

(A) A competência para o julgamento de casos relativos a matrículas de 

crianças e adolescentes em creches ou escolas é da Vara da Fazenda 

Pública. 

(B) Compete ao Município o dever de oferecer educação infantil. 

(C) A educação básica é formada pela educação infantil e pelo ensino 

fundamental. 

(D) A Lei nº 14.040/20, que estabeleceu normas educacionais a serem 

adotadas no período da pandemia, não assegurou a manutenção dos 

programas públicos suplementares de atendimento aos estudantes da 

educação básica. 



 
 

 
 

(E) Não há autorização legal expressa para a distribuição de alimentos em 

período de suspensão das aulas em razão de situação de calamidade.  

GABARITO: LETRA B 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

O STJ decidiu recentemente que a competência para o julgamento de 

casos relativos a matrículas de crianças e adolescentes em creches ou escolas 

é da Vara da Infância e da Juventude (STJ. 1ª Seção. REsp 1846781/MS, Rel. 

Min. Assusete Magalhães, julgado em 10/02/2021. Recurso Repetitivo – Tema 

1058. Info 685). 

 

B) CORRETA 

A alternativa está correta, nos termos do art. 11, V, da Lei nº 9.394/96 

(Lei das diretrizes e bases da educação nacional – LDB): 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
(...) 
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, 
e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a 
atuação em outros níveis de ensino somente quando 
estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua 
área de competência e com recursos acima dos 
percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal 
à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

C) INCORRETA 

A alternativa está errada, pois o ensino médio também forma a 

educação básica: 

Art. 21 da LDB: 
A educação escolar compõe-se de: 
I - educação básica, formada pela educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio; 
II - educação superior. 

 



 
 

 
 

D) INCORRETA 

Veja o art. 7º da Lei nº 14.040/20: 

No ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública 
referido no art. 1º desta Lei, serão mantidos os programas 
públicos suplementares de atendimento aos estudantes 
da educação básica e os programas públicos de 
assistência estudantil da educação superior. 

 

E) INCORRETA 

Trata-se de inovação legislativa produzida pela Lei nº 13.987/20: 

Art. 21-A da Lei nº 11.947/09:  
Durante o período de suspensão das aulas nas escolas 
públicas de educação básica em razão de situação de 
emergência ou calamidade pública, fica autorizada, em 
todo o território nacional, em caráter excepcional, a 
distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos 
estudantes nelas matriculados, com acompanhamento 
pelo CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com 
recursos financeiros recebidos, nos termos desta Lei, à 
conta do Pnae. 
 

87) Avalie as seguintes afirmações.  

I. A previsão de diferença mínima de dezesseis anos entre adotante e 

adotado não pode ser flexibilizada. 

II. O tráfico de entorpecentes, por si só, pode fundamentar a aplicação da 

medida socioeducativa de internação, tendo em vista a sua gravidade e o 

objetivo pedagógico do sistema socioeducativo. 

III. A ação de destituição de poder familiar relativa a criança indígena exige a 

intervenção obrigatória da FUNAI. 

IV. O dever de observância do cadastro de adotantes é absoluto. 

V. É possível pleitear-se a retificação do registro civil feito sob a vigência do 

Código Civil de 1916, a fim de que passem a constar os nomes dos 

ascendentes dos pais adotivos. 

Assinale a alternativa correta de acordo com o entendimento dos Tribunais 

Superiores. 

(A) Apenas o item III está correto. 



 
 

 
 

(B) Apenas o item V está correto. 

(C) Estão corretos apenas os itens I e III. 

(D) Estão incorretos os itens I, III e IV.  

(E) Todos os itens estão errados. 

GABARITO: LETRA A 

 

COMENTÁRIOS 

 
I) INCORRETO 

O item I está equivocado, pois, ao contrário, o STJ já flexibilizou 

diferença mínima de dezesseis anos entre adotante e adotado: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. 
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 
ADOÇÃO. MAIOR. ART. 42, § 3º, DO ECA (LEI Nº 
8.069/1990). IDADE. 
DIFERENÇA MÍNIMA. FLEXIBILIZAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. SOCIOAFETIVIDADE. 
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. 
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado 
na vigência do Código de Processo Civil de 2015 
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 
2. A diferença etária mínima de 16 (dezesseis) anos 
entre adotante e adotado é requisito legal para a 
adoção (art. 42, § 3º, do ECA), parâmetro legal que 
pode ser flexibilizado à luz do princípio da 
socioafetividade. 
3. O reconhecimento de relação filial por meio da adoção 
pressupõe a maturidade emocional para a assunção do 
poder familiar, a ser avaliada no caso concreto. 4. 
Recurso especial provido. 
(STJ, 3ª Turma, REsp 1785754/RS, Rel. Ministro Ricardo 
Villas Bôas Cuevas, julgado em 08/10/2019, DJe 
11/10/2019) 
 

II) INCORRETO 

O item II está incorreto, pois vai de encontro à Súmula nº 492 do STJ: 

O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, 
não conduz obrigatoriamente à imposição de medida 
socioeducativa de internação do adolescente. 



 
 

 
 

 
 

III) CORRETO 

Apenas o item III está correto, conforme decidido pelo STJ: 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO 
DE PODER FAMILIAR. 
CRIANÇA CUJA GENITORA POSSUI ORIGEM 
INDÍGENA. OBRIGATORIEDADE DA INTERVENÇÃO DA 
FUNAI. MODIFICAÇÃO LEGAL. REVOGAÇÃO DO ART. 
161, §2º, DO ECA, PELA LEI 13.509/2017. 
IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA MELHOR TRATADA NO 
ART. 157, §2º, DO ECA. INTERVENÇÃO NECESSÁRIA 
E QUE DEVE OCORRER APÓS O RECEBIMENTO DA 
PETIÇÃO INICIAL. NORMA COGENTE E DE ORDEM 
PÚBLICA. CONSIDERAÇÃO E RESPEITO À 
IDENTIDADE SOCIAL E CULTURAL DO POVO 
INDIGENA. COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA 
PRIORITARIAMENTE INDÍGENA. RAZÃO DE EXISTIR 
DA REGRA. TRATAMENTO DIFERENCIADO AO POVO 
INDÍGENA. ETNIA MINORITÁRIA, VULNERÁVEL E 
HISTORICAMENTE DISCRIMINADA E 
MARGINALIZADA. NECESSIDADE DE TUTELA 
ESTATAL ADEQUADA. FUNÇÃO DA FUNAI. ÓRGÃO 
ESPECIALIZADO, INTERDISCIPLINAR E CONHECER 
DAS DIFERENTES CULTURAS INDÍGENAS, APTO A 
INDICAR, COM MAIOR PROPRIEDADE, OS 
MELHORES INTERESSES DO POVO INDÍGENA. 
INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DA FUNAI. 
INEXISTÊNCIA DE FORMALISMO PROCESSUAL 
EXACERBADO. NULIDADE QUE SOMENTE PODE SER 
AFASTADA EM HIPÓTESES EXCEPCIONALÍSSIMAS, 
COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 
1- Ação ajuizada em 22/05/2015. Recurso especial 
interposto em 02/05/2017 e atribuído à Relatora em 
21/10/2017. 
2- O propósito recursal é definir se, na ação de destituição 
de poder familiar que envolva criança cujos pais possuem 
origem indígena, é obrigatória a intervenção da Fundação 
Nacional do Índio - FUNAI. 
3- A revogação do art. 161, §2º, do ECA, pela Lei nº 
13.509/2017, com tratamento da matéria no art. 157, §2º, 
do mesmo Estatuto, apenas esclarece que a realização 
de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou 
multidisciplinar, bem como a intervenção da FUNAI, 
deverá ocorrer sempre e logo após o recebimento da 
petição inicial, não significando a referida modificação 
legal que a intervenção da FUNAI, em se tratando de 



 
 

 
 

destituição de poder familiar de criança que é filha de pais 
oriundos de comunidades indígenas, somente seria 
obrigatória nas hipóteses de suspensão liminar ou 
incidental do poder familiar. 
4- A intervenção da FUNAI nos litígios relacionados à 
destituição do poder familiar e à adoção de menores 
indígenas ou menores cujos pais são indígenas é 
obrigatória e apresenta caráter de ordem pública, 
visando-se, em ambas as hipóteses, que sejam 
consideradas e respeitadas a identidade social e 
cultural do povo indígena, os seus costumes e 
tradições, bem como suas instituições, bem como 
que a colocação familiar ocorra prioritariamente no 
seio de sua comunidade ou junto a membros da 
mesma etnia. 
5- As regras do art. 28, §6º, I e II, do ECA, visam conferir 
às crianças de origem indígena um tratamento 
verdadeiramente diferenciado, pois, além de crianças, 
pertencem elas a uma etnia minoritária, historicamente 
discriminada e marginalizada no Brasil, bem como 
pretendem, reconhecendo a existência de uma série de 
vulnerabilidades dessa etnia, adequadamente tutelar a 
comunidade e a cultura indígena, de modo a minimizar a 
sua assimilação ou absorção pela cultura dominante. 
6- Nesse contexto, a obrigatoriedade e a relevância da 
intervenção obrigatória da FUNAI decorre do fato de 
se tratar do órgão especializado, interdisciplinar e 
com conhecimentos aprofundados sobre as 
diferentes culturas indígenas, o que possibilita uma 
melhor verificação das condições e idiossincrasias da 
família biológica, com vistas a propiciar o adequado 
acolhimento do menor e, consequentemente, a 
proteção de seus melhores interesses, não se 
tratando, pois, de formalismo processual exacerbado 
apenar de nulidade a sua ausência. 
7- Na específica hipótese em exame, as crianças, cuja 
genitora biológica é de origem indígena, mas que há 
muito convive na sociedade urbana, estão acolhidas 
cautelarmente em virtude da comprovada e absoluta 
inaptidão da genitora para exercer o poder familiar em 
razão de fatos gravíssimos, razão pela qual, rompidos os 
vínculos socioafetivos com a genitora, não seria 
adequada a nulificação integral do processo em que se 
pretende apenas a destituição do poder familiar, 
observando-se, contudo, a obrigatoriedade de intervenção 
da FUNAI, daqui em diante, em quaisquer procedimentos 
ou ações que envolvam as menores, assegurando-lhes a 
possibilidade de resgate ou de manutenção da cultura 
indígena. 
8- Recurso conhecido e desprovido. 



 
 

 
 

(STJ, 3ª Turma, REsp 1698635/MS, Rel. Ministra Nancy 
Andrighi, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) 

 

IV) INCORRETO 

O item IV está errado conforme a jurisprudência do STJ, o qual, 

recentemente, assim decidiu: 

HABEAS CORPUS. DIREITO DA INFÂNCIA E 
JUVENTUDE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. 
EXCEÇÃO. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO 
MENOR. 
RISCO. INEXISTÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA 
CRIANÇA. FAMÍLIA SUBSTITUTA. VÍNCULO AFETIVO. 
BOA-FÉ. PANDEMIA. COVID-19. 
ABRIGAMENTO. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. 
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, ao 
preconizar a doutrina da proteção integral (art. 1º da Lei nº 
8.069/1990), torna imperativa a observância do melhor 
interesse da criança. 
2. Ressalvado o risco evidente à integridade física e 
psíquica, que não é a hipótese dos autos, o acolhimento 
institucional não representa o melhor interesse da criança. 
3.  A observância do cadastro de adotantes não é 
absoluta porque deve ser sopesada com o princípio 
do melhor interesse da criança, fundamento de todo o 
sistema de proteção ao menor. 
4. O risco de contaminação pela Covid-19 em casa de 
acolhimento justifica a manutenção da criança com a 
família substituta. 
5. Ordem concedida.   
(HC 572.854/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 
07/08/2020) 

 

V) INCORRETO 

O item V também vai de encontro a precedente do STJ: 

RECURSO ESPECIAL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 
CIVIL DE NASCIMENTO - PRETENSÃO DE INCLUSÃO 
DO NOME DOS ASCENDENTES DOS PAIS ADOTIVOS 
NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO - ADOÇÃO SIMPLES 
REALIZADA POR ESCRITURA PÚBLICA - INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS QUE REJEITARAM O PEDIDO ANTE A 
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ATO 
JURÍDICO PERFEITO. 
1. O ordenamento jurídico vigente ao tempo em que 



 
 

 
 

realizada a adoção simples da peticionante por meio de 
escritura pública (natureza contratual), previa que o 
parentesco resultante da adoção era meramente civil e 
limitava-se ao adotante e ao adotado, não se estendendo 
aos familiares do adotante visto que mantidos os vínculos 
do adotado com a sua família biológica. 
2. A pretensão da insurgente é a de afastar o parentesco 
para com os avós biológicos e estabelecer vínculo com a 
família dos adotantes (ascendentes), ou seja, objetiva 
modificar a substância do ato adotivo. Não se trata de 
aplicação retroativa dos efeitos hodiernos conferidos ao 
instituto da adoção plena e seus consectários, mas sim do 
próprio remodelamento do ato adotivo. 
3. Inviável o acolhimento da reivindicação dada a 
impossibilidade de modificação do ato jurídico perfeito e 
acabado da adoção levada a efeito em 1962, tempo ao 
qual a lei previa a manutenção não apenas dos vínculos 
mas também dos direitos e deveres decorrentes do 
parentesco natural dada a expressa e clara disposição 
constante do artigo 378 do Código Civil/1916: "Os direitos 
e deveres que resultam do parentesco natural não se 
extinguem pela adoção, exceto o pátrio poder, que será 
transferido do pai natural para o adotivo." 4. Recurso 
especial desprovido. 
(REsp 1232387/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 
FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, 
QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 
28/02/2020) 

 

88)  Assinale a alternativa correta.  

(A) A Lei Estadual nº 8.008/18 do Rio de Janeiro, que impõe que crianças e 

adolescentes do sexo feminino vítimas de estupro sejam examinadas por 

perita legista mulher, foi julgada materialmente constitucional, porém 

formalmente inconstitucional pelo STF. 

(B) O depoimento especial, previsto na Lei nº 13.431/17, que estabelece o 

sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 

testemunha de violência, trata-se de procedimento de entrevista da criança 

ou do adolescente, sobre situação de violência, perante órgão da rede de 

proteção. 

(C) A primeira infância, segundo o Marco Legal da Primeira Infância, abrange 

os cinco anos completos. 



 
 

 
 

(D) A Lei nº 13.431/17, que estabelece o sistema de garantia de direitos da 

criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, prevê como 

formas de violência, a física, a psicológica, a sexual e a institucional. 

(E) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) 

considera criança a pessoa na faixa etária do zero aos doze anos de idade. 

GABARITO: LETRA D 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

A Lei Estadual nº 8.008/18 do Rio de Janeiro foi julgada material e 

formalmente constitucional. 

MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO N. 8.008/2018 (ART. 1º, §3º). VÍTIMAS DE 
ESTUPRO. MENORES DE IDADE DO SEXO FEMININO. 
PERITO LEGISTA MULHER. OBRIGATORIEDADE. 
ALEGA OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 
UNIÃO (ART. 22, I, DA CFRB) E NORMAS GERAIS 
SOBRE PROCEDIMENTOS EM MATÉRIA 
PROCESSUAL (ART, 24, XI, DA CFRB). INEXISTÊNCIA. 
COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 24, XV, DA CFRB. 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR OFENSA 
AO DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 
ACESSO À JUSTIÇA E AOS PRINCÍPIOS DA 
PROTEÇÃO INTEGRAL E DA PRIORIDADE ABSOLUTA 
(arts. 5º, XXXV, e 227, caput, da CRFB). SUSPENSÃO 
DA NORMA DEFERIDA. INTERPRETAÇÃO CONFORME 
À CONSTITUIÇÃO. DESDE QUE NÃO IMPORTE 
RETARDAMENTO OU PREJUÍZO DA DILIGÊNCIA. 
EFEITOS EX TUNC. 1. A Lei Estadual n.º 8.008/2018 do 
Rio de Janeiro, que impõe a obrigatoriedade de que as 
crianças e adolescentes do sexo feminino vítimas de 
estupro sejam examinadas por perito legista mulher, não 
padece do vício de inconstitucionalidade formal, porque a 
regra concerne à competência concorrente prevista no art. 
24, inciso XV, da CFRB, “proteção à infância e à 
juventude”. 2. Trata-se de regra que reforça o princípio 
federativo, protegendo a autonomia de seus membros e 
conferindo máxima efetividade aos direitos fundamentais, 
no caso, o direito da criança e da adolescente à absoluta 



 
 

 
 

prioridade na proteção dos seus direitos (CFRB, art. 227). 
Compreensão menos centralizadora e mais cooperativa 
da repartição de competências no federalismo brasileiro. 
A lei federal n. 13.431/2017 (Estabelece o sistema de 
garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 
testemunha de violência) reservou espaço à conformação 
dos Estados. Inconstitucionalidade formal afastada. 3. Lei 
impugnada em sintonia com o direito fundamental à 
igualdade material (art. 5º, I, da CRFB), que impõe 
especial proteção à mulher e o atendimento empático 
entre iguais, evitando-se a revitimização da criança ou 
adolescente, mulher, vítima de violência. 4. Risco 
evidenciado pela negativa de realização de atos periciais 
às vítimas menores de idade do sexo feminino por 
legistas homens, o que compromete, concretamente e de 
modo mais urgente, o direito de crianças e adolescente de 
acesso à justiça (art. 39 da Convenção sobre os Direitos 
das Crianças) e os princípios da proteção integral e da 
prioridade absoluta (arts. 5º, XXXV, e 227 da CRFB). 
Inconstitucionalidade material concreta. Necessidade de 
interpretação conforme à Constituição. Desde que não 
importe retardamento ou prejuízo da diligência. 5. Medida 
cautelar deferida. Suspensão da norma impugnada. 
Efeitos excepcionais efeitos ex tunc, a fim de resguardar 
as perícias que porventura tenham sido feitas por 
profissionais do sexo masculino. 
(STF, Plenário, ADI 6039 MC, Relator Edson Fachin, 
julgado em 13/03/2019) 

 

B) INCORRETA 

O procedimento definido na alternativa é o de escuta especializada, e 

não depoimento especial. Veja os arts. 7º e 8º da Lei nº 13.431/17: 

Art. 7º Escuta especializada é o procedimento de 
entrevista sobre situação de violência com criança ou 
adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o 
relato estritamente ao necessário para o cumprimento de 
sua finalidade. 
 
Art. 8º Depoimento especial é o procedimento de oitiva de 
criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência 
perante autoridade policial ou judiciária. 

 

C) INCORRETA 



 
 

 
 

A primeira infância abrange os primeiros setenta e dois meses, ou seja, 

seis anos, conforme o art. 2º da Lei nº 13.257/16 (Marco Legal da Primeira 

Infância): 

Para os efeitos desta Lei, considera-se primeira infância o 
período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos 
ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança. 

 

D) CORRETA 

Conforme o art. 4º da Lei nº 13.431/17, 

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da 
tipificação das condutas criminosas, são formas de 
violência: 
I - violência física, entendida como a ação infligida à 
criança ou ao adolescente que ofenda sua integridade ou 
saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico; 
II - violência psicológica: 
a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou 
desrespeito em relação à criança ou ao adolescente 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, 
ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação 
sistemática ( bullying ) que possa comprometer seu 
desenvolvimento psíquico ou emocional; 
b) o ato de alienação parental, assim entendido como a 
interferência na formação psicológica da criança ou do 
adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, 
pelos avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, 
guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou 
que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção 
de vínculo com este; 
c) qualquer conduta que exponha a criança ou o 
adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento 
contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, 
independentemente do ambiente em que cometido, 
particularmente quando isto a torna testemunha; 
III - violência sexual, entendida como qualquer conduta 
que constranja a criança ou o adolescente a praticar ou 
presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato 
libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo 
por meio eletrônico ou não, que compreenda: 
a) abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza 
da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja 
conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de 
modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação 
sexual do agente ou de terceiro; 



 
 

 
 

b) exploração sexual comercial, entendida como o uso da 
criança ou do adolescente em atividade sexual em troca 
de remuneração ou qualquer outra forma de 
compensação, de forma independente ou sob patrocínio, 
apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou 
por meio eletrônico; 
c) tráfico de pessoas, entendido como o recrutamento, o 
transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento 
da criança ou do adolescente, dentro do território nacional 
ou para o estrangeiro, com o fim de exploração sexual, 
mediante ameaça, uso de força ou outra forma de coação, 
rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, 
aproveitamento de situação de vulnerabilidade ou entrega 
ou aceitação de pagamento, entre os casos previstos na 
legislação; 
IV - violência institucional, entendida como a praticada por 
instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar 
revitimização. 

 

E) INCORRETA 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança foi instituída 

pela Portaria nº 1.130/2015 do Ministério da Saúde. Conforme o art. 3º desta 

Portaria, 

Art. 3º Para fins da PNAISC, considera-se: 
I - criança: pessoa na faixa etária de 0 (zero) a 9 (nove) 
anos, ou seja, de 0 (zero) a 120 (cento e vinte) meses; e 
II - primeira infância: pessoa na faixa etária de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos, ou seja, de 0 (zero) a 72 (setenta e dois) 
meses. 
 

89) Assinale a alternativa que traz o princípio que, segundo a Lei do 
SINASE, determina que o adolescente não pode receber tratamento 
mais gravoso que o conferido ao adulto na execução das medidas 
socioeducativas. 

(A) Proporcionalidade. 

(B) Homogeneidade. 

(C) Legalidade. 

(D) Individualização.  

(E) Mínima intervenção. 



 
 

 
 

GABARITO: LETRA C 

 

COMENTÁRIOS 

 

A questão trata do art. 35 da Lei do SINASE: 

Art. 35. A execução das medidas socioeducativas reger-
se-á pelos seguintes princípios: 
I - legalidade, não podendo o adolescente receber 
tratamento mais gravoso do que o conferido ao 
adulto; 
II - excepcionalidade da intervenção judicial e da 
imposição de medidas, favorecendo-se meios de 
autocomposição de conflitos; 
III - prioridade a práticas ou medidas que sejam 
restaurativas e, sempre que possível, atendam às 
necessidades das vítimas; 
IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida; 
V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, 
em especial o respeito ao que dispõe o art. 122 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) ; 
VI - individualização, considerando-se a idade, 
capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente; 
VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a 
realização dos objetivos da medida; 
VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em 
razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, 
orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou 
pertencimento a qualquer minoria ou status ; e 
IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários 
no processo socioeducativo. 

 

90) O adolescente Miguel foi condenado ao cumprimento da medida 
socioeducativa de internação e, posteriormente, foi transferido para a 
medida de semiliberdade. 

A partir da situação hipotética acima, analise os itens abaixo. 

I. Caso Miguel seja novamente condenado em razão de ato infracional 

praticado anteriormente à primeira medida, o ato referente à última 

condenação será absorvido pelo ato ao qual se impôs a primeira, não 

sendo possível a aplicação de nova medida de internação. 



 
 

 
 

II. Caso Miguel seja novamente condenado ao cumprimento de medida 

socioeducativa de internação em razão de ato infracional praticado 

anteriormente à primeira medida, o ato referente à última condenação 

absorverá o ato correspondente à primeira, devendo ser aplicada nova 

medida de internação. 

III. Caso Miguel seja novamente condenado ao cumprimento de medida 

socioeducativa de internação em razão de ato infracional praticado durante 

o cumprimento da primeira medida, a autoridade judiciária poderá 

determinar o reinício do cumprimento da medida socioeducativa. 

IV. Caso Miguel seja novamente condenado ao cumprimento de medida 

socioeducativa de internação em razão de ato infracional praticado durante 

o cumprimento da primeira medida, a autoridade judiciária não poderá, 

ainda assim, determinar o reinício do cumprimento da medida 

socioeducativa. 

V. Caso Miguel seja novamente condenado ao cumprimento de medida 

socioeducativa em razão de ato infracional praticado anteriormente à 

primeira medida, será procedida a unificação das medidas, sendo vedado à 

autoridade judiciária deixar de considerar os prazos máximos. 

Estão corretos os itens: 

(A) Apenas III. 

(B) Apenas I e III. 

(C) Apenas V. 

(D) II, IV e V.  

(E) I, III e V. 

GABARITO: LETRA E 

 

COMENTÁRIOS 

I) CORRETO 

O item I está previsto no art. 45, §2º, da Lei do SINASE: 

É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de 
internação, por atos infracionais praticados anteriormente, 



 
 

 
 

a adolescente que já tenha concluído cumprimento de 
medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido 
transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, 
sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se 
impôs a medida socioeducativa extrema. 

 

II) INCORRETO 

 Veja os comentários ao item I. 

 

III) CORRETO 

O item III está correto, conforme previsão do art. 45, §1º, da Lei do 

SINASE: 

É vedado à autoridade judiciária determinar reinício de 
cumprimento de medida socioeducativa, ou deixar de 
considerar os prazos máximos, e de liberação 
compulsória previstos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), excetuada a 
hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado 
durante a execução. 
 

IV) INCORRETO 

 Veja os comentários ao item III. 

 
 

V) CORRETO 

O item V está previsto nos arts. 45, caput, e §1º. 

Art. 45. Se, no transcurso da execução, sobrevier 
sentença de aplicação de nova medida, a autoridade 
judiciária procederá à unificação, ouvidos, previamente, o 
Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 (três) dias 
sucessivos, decidindo-se em igual prazo. 


