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GABARITO 

1 B 14 E 27 D 40 D 53 C 66 D 79 A 92 B 

2 E 15 C 28 D 41 A 54 A 67 A 80 C 93 A 

3 E 16 D 29 B 42 B 55 B 68 C 81 D 94 A 

4 D 17 C 30 D 43 D 56 E 69 B 82 D 95 A 

5 A 18 A 31 D 44 E 57 C 70 E 83 A 96 C 

6 C 19 B 32 D 45 C 58 B 71 A 84 C 97 B 

7 D 20 C 33 C 46 B 59 D 72 C 85 A 98 E 

8 A 21 D 34 A 47 D 60 A 73 D 86 B 99 B 

9 B 22 C 35 B 48 B 61 B 74 B 87 D 100 E 

10 E 23 D 36 E 49 A 62 E 75 A 88 C   

11 D 24 E 37 C 50 D 63 B 76 E 89 C   

12 C 25 A 38 A 51 B 64 A 77 D 90 E   

13 C 26 C 39 C 52 E 65 E 78 B 91 A   
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GABARITO COMENTADO  

 

DIREITO CONSTITUCIONAL  

 

01) Em relação à fiscalização de recursos pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e 

demais Tribunais de Contas estaduais e do DF, conforme o modelo delineado na 

Constituição Federal de 1988, assinale a assertiva correta.  

A) Segundo a previsão da CF/88, compete exclusivamente ao Tribunal de Contas 

Municipal a fiscalização de recursos federais incorporados, de modo definitivo, ao 

patrimônio do Município. 

B) O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) tem competência para fiscalizar a 

aplicação de recursos federais repassados ao Distrito Federal.  

C) Não há qualquer previsão na Constituição Federal quanto à existência de tribunais de 

contas dos Municípios. Portanto, a fiscalização financeira, orçamentária e patrimonial 

nos Municípios cabe aos Tribunais de Contas Estaduais. 

D) O TCU (Tribunal de Contas da União) é órgão integrante do Poder Legislativo Federal.  

E) Não é possível haver competência concorrente entre TCU e Tribunal de Contas do DF 

(TCDF) para fiscalizar a correta aplicação de verbas federais repassadas ao DF. Nesse 

caso, em se tratando de verba repassada pela União, a competência exclusiva para 

fiscalização é do TCU (Tribunal de Contas da União). 

 

Assunto: Tribunais de Contas. Fiscalização financeira e orçamentária na CF/88 

Categoria: Jurisprudência e lei 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) e C) ERRADAS. 
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A CF/88 estabeleceu, em seu art. 71, que o Tribunal de Contas da União (TCU), como 

órgão auxiliar do Poder Legislativo no exercício do controle externo, deve realizar a 

fiscalização do correto emprego de recursos públicos federais. 

 

Em relação aos Municípios, a CF/88 VEDOU a criação de tribunais de contas municipais, 

como se vê no § 4º do art. 31: 

 

 

 

 

Embora tenha vedado a criação de novos órgãos de contas municipais, a CF/88 permitiu 

a permanência daqueles que já existiam, quando de sua promulgação. É o caso, por 

exemplo, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e o do Município de São 

Paulo. 

 

Em regra, a maior parte dos Municípios brasileiros conta com o auxílio dos órgãos 

estaduais (Tribunal de Contas do Estado ou dos Municípios) para o exercício do controle 

externo. Recordemos aqui, por oportuno, o que dispõe a CF/88 a respeito do tema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira assertiva (“A”) está errada, porque, incorretamente, atribui exclusividade 

aos Tribunais de Contas municipais para a fiscalização de recursos federais repassados 

às municipalidades. Na verdade, em havendo o repasse de recursos pela União aos 

§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos 

de Contas Municipais. 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 

Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos 

sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, 

na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido 

com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 

Municípios, onde houver. 



 

 

P
ág

in
a5

 

Municípios, há concorrência entre o TCU e os órgãos estaduais, ou municipais 

competentes, onde houver, na fiscalização do adequado emprego dos recursos públicos 

repassados. 

 

Do mesmo modo, o quesito “C” se equivoca, pois, como se disse, a CF/88 apenas 

PROIBIU a CRIAÇÃO de tribunais de contas NA ESTRUTURA MUNICIPAL, mas não 

vedou a criação pelos Estados de Tribunais de Contas dos Municípios.  Estes últimos 

seriam ÓRGÃOS ESTADUAIS VOLTADOS AO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE 

TODOS OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO RESPECTIVO ESTADO. É preciso que o aluno 

perceba a diferença: 

 

→ Tribunal de Contas Municipal: órgão do MUNICÍPIO. Criação vedada pela CF/88. 

Ainda existem os que já haviam sido criados antes da promulgação da CF. 

Exemplos: tribunal de contas do Município de São Paulo e do Rio de Janeiro. 

→ Tribunal de Contas DOS MUNICÍPIOS: órgão ESTADUAL. Não há vedação 

nenhuma na CF/88 a que sejam criados. Exemplos: Tribunal de Contas dos 

Municípios da Bahia. 

 

B) CORRETA e E) ERRADA. 

 

O STJ, em recentíssimo precedente, decidiu exatamente no sentido do afirmado no 

quesito “B”. Cuidava-se de caso de repasse de verbas federais para o DF, a fim serem 

aplicadas em ações e serviços de saúde. 

 

Nas informações de inteiro teor do precedente, veiculado no informativo n.º 674 do STJ, 

vemos que a corte fundamentou a sua decisão no fato de que “a Constituição Federal 

em seu art. 75 determina que a competência do Tribunal de Contas da União não afasta 

a competência dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Distrito Federal na hipótese 

em que esta vem delineada nas Constituições Estaduais ou na Lei Orgânica do Distrito 

Federal”. 
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Ainda segundo o STJ, “De fato, o inciso VII do art. 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal 

é expresso em atribuir a competência ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para 

‘fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ao Distrito Federal ou pelo 

mesmo, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres’. 

Nesse contexto, considerada a autonomia própria dos entes federados, a fiscalização, 

pelo Tribunal de Contas da União, dos recursos federais repassados ao Distrito Federal 

não impede a realização de fiscalização, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, 

na aplicação desses mesmos recursos no âmbito deste ente, que, inclusive, tem pleno 

e legítimo interesse na regular prestação dos serviços de saúde no seu território. 

Assim, desinfluente o fato de os serviços prestados terem sido pagos com recursos 

federais e/ou distritais, ou somente com recursos federais repassados, pois, em 

qualquer caso, pode a fiscalização externa do Tribunal de Contas do DF apreciar a 

aplicação regular desses recursos, mormente na área de serviços públicos de saúde”. 

 

O quesito E afirma exatamente o oposto do B, como se fosse competência exclusiva do 

TCU fiscalizar os recursos repassados, razão pela qual está errado. 

 

D) ERRADA. 

 

Embora auxiliem o Poder Legislativo no exercício do controle externo, os Tribunais de 

Contas NÃO são órgãos integrantes da estrutura do Legislativo. Consistem em órgãos 

dotados de autonomia técnica e financeira para exercer o seu mister. Logo, o quesito 

está errado. 

 

GABARITO: LETRA B 

 

02) No que diz respeito à disciplina constitucional dos precatórios, assinale o item 

incorreto. 

A) Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de 

mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 

B) Os precatórios alimentares também são pagos em ordem cronológica, mas gozam de 

preferência em relação aos precatórios não alimentares. 
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C) A preferência prevista no § 2º do art. 100 da Constituição Federal não pode ser 

reconhecida mais de uma vez em um mesmo precatório. 

D) É possível haver, mais de uma vez, o reconhecimento ao credor do direito à 

preferência constitucional no pagamento de precatório, ainda que no mesmo exercício 

financeiro, desde que observado o limite estabelecido pelo § 2º do art. 100 da CF/88 em 

cada um dos precatórios. 

E) Sociedade de economia mista prestadora de serviço público concorrencial está sujeita 

ao regime de precatórios. 

 

Assunto: Regime Constitucional dos Precatórios 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

É o entendimento firme do STF, veiculado, inclusive, em Súmula Vinculante (17) e 

reafirmado em recente precedente: 

 

 

Súmula Vinculante nº 17 Durante o período previsto no 

§ 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de 

mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 

 

O recente precedente de que se falou foi o RE 1169289, no qual o STF1 reafirmou que 

não incidem juros de mora no período compreendido entre a data da expedição do 

precatório e seu efetivo pagamento, desde que realizado no prazo estipulado 

constitucionalmente. 

 

O prazo estipulado constitucionalmente é o do § 5º do art. 100, a saber: 

 
1 STF. Plenário. RE 1169289, Rel. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 
16/06/2020 (Repercussão Geral – Tema 1037) (Info 984 – clipping). 
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B) CORRETA. 

 

No § 1º do art. 100 da CF/88 há a previsão de que os débitos de natureza alimentícia 

gozam de preferência no recebimento dos precatórios em relação aos débitos “não 

alimentares”. É como se existisse uma espécie de “fila preferencial”: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Portanto, o quesito está correto. 

 

C) CORRETA. 

 

Os quesitos C e D remetem a recente julgado do STJ, veiculado no informativo 670 de 

sua jurisprudência. Segundo o entendimento da Corte no referido julgamento, caso o 

credor seja idoso e portador de doença grave, por exemplo, não pode pretender 

aplicar, no mesmo precatório, as duas características que lhe conferem a preferência. 

Art. 100, § 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das 

entidades de direito público, de verba necessária ao 

pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças 

transitadas em julgado, constantes de precatórios 

judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o 

pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão 

seus valores atualizados monetariamente.  

Art. 100 (...) § 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. (Redação dada pela EC 62/09). 
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Para o STJ, as hipóteses autorizadoras da preferência (idade, doença grave ou 

deficiência) devem ser consideradas, isoladamente, em cada precatório, ainda que 

tenha como destinatário um mesmo credor. 

Consoante decidiu a Corte: “A preferência autorizada pela Constituição não pode ser 

reconhecida duas vezes em um mesmo precatório porque isso implicaria, por via 

oblíqua, a extrapolação do limite previsto na norma constitucional. Aliás, o próprio § 

2º do art. 100 da CF/88 revela que, após o fracionamento para preferência, eventual 

saldo remanescente deverá ser pago na ordem cronológica de apresentação do 

precatório. Portanto, as hipóteses autorizadoras da preferência (idade, doença grave ou 

deficiência) devem ser consideradas, isoladamente, em cada precatório, ainda que 

tenha como destinatário um mesmo credor”2.  

 

D) CORRETA. 

 

A jurisprudência diferencia a situação em que o credor possua precatórios distintos para 

serem pagos em certo exercício financeiro e pretenda fazer o uso da “fila preferencial” 

em cada um dos precatórios. 

 

Neste caso, é possível haver, mais de uma vez, o reconhecimento ao credor do direito 

à preferência constitucional no pagamento de precatório, ainda que no mesmo 

exercício financeiro, desde que observado o limite estabelecido pelo § 2º do art. 100 

da CF/88 em cada um dos precatórios.  

 

O STJ possui jurisprudência nesse sentido, tendo decidido no AgInt no RMS 61.014-RO3 

que não contraria o disposto no art. 100, § 2º, da Constituição o pagamento de mais 

de um precatório dentro da sistemática da ‘super preferência’ estabelecida no 

referido dispositivo, a um só credor e no mesmo exercício orçamentário .  

 

 
2 STJ. 1ª Turma. AgInt no RMS 61.014-RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20/04/2020 (Info 
670). 
3 STJ. 1ª Turma. AgInt no RMS 61.014-RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20/04/2020 (Info 
670). 
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E) ERRADA. 

 

Este é o quesito que deve ser assinalado pelo aluno, por estar incorreto. Isso porque 

apenas as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de natureza 

NÃO CONCORRENCIAL se sujeitam ao regime de precatórios. 

 

Segundo o STF4, “é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia 

mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não 

concorrencial”.  

 

O quesito está errado, pois fala em sociedade prestadora de serviço público 

CONCORRENCIAL. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

03) A Constituição Federal de 1988, ao tratar do Ministério Público, consagra que: 

A) O Ministério Público do Trabalho, por ser instituição dotada de autonomia e 

independência, pode atuar diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e Superior 

Tribunal de Justiça. 

B) O Ministério Público da União compreende apenas o Ministério Público Federal, o 

Ministério Público Militar e o Ministério Público do Trabalho. 

C) Deve haver membro do Ministério Público em território cuja população seja superior 

a 200.000 habitantes. 

D) O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, 

nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta 

e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do 

Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

E) Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista 

tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu 

 
4 STF. Plenário. ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/3/2017. 
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Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de 

dois anos, permitida uma recondução. 

 

Assunto: Ministério Público. 

Categoria: Jurisprudência e lei seca. 

Nível: Médio. 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

Na verdade, a jurisprudência tem posição no sentido de que o Ministério Público do 

Trabalho, por estar inserido na estrutura do Ministério Público da União, conquanto 

seja, de fato, independente, NÃO pode atuar DIRETAMENTE, em ações originárias 

perante o STF e STJ. 

Se for necessário, por exemplo, propor uma reclamação no STF ou no STJ, ou qualquer 

outra ação de competência originária dessas cortes, e que seja do interesse do MPT, 

quem deve manejar essa reclamação é o Procurador-Geral da República. 

Consoante recentíssima decisão do STJ5, “O MPT integra a estrutura do MPU, atuando 

perante o Tribunal Superior do Trabalho, não tendo legitimidade para funcionar no 

âmbito do STJ, tendo em vista que esta atribuição é reservada aos Subprocuradores-

gerais da República integrantes do quadro do Ministério Público Federal ”. 

Segundo decidiu o STJ, o Procurador do Trabalho não pode atuar diretamente no STF 

(nem mesmo o Procurador-Geral do Trabalho). O exercício das funções do Ministério 

Público da União junto ao Supremo Tribunal Federal cabe privativamente ao 

Procurador-Geral da República (ou aos Subprocuradores por ele designados), nos 

termos do art. 46 da LC 75/93 (Estatuto do Ministério Público da União)6: 

 
5 STJ. 1ª Seção. AgRg no CC 122.940-MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 07/04/2020 (Info 670). 
6 Extraído dos comentários do Dizer o Direito ao informativo 670 do STJ. 

LC 75/93, Art. 46. Incumbe ao Procurador-Geral da 

República exercer as funções do Ministério Público junto ao 
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B) ERRADA. 

 

Este quesito está incorreto pois não elencou o Ministério Público do Distrito Federal 

dentre as instituições integrantes do MPU, como previsto na CF/88: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) ERRADA. 

 

Diferentemente do afirmado nesta assertiva, a CF/88 prevê que deve haver membro do 

Ministério Público em território com mais de 100.000 habitantes, e não 200.000. 

 

 

 

 

 

 

 

Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente 

em todos os processos de sua competência. 

Art. 47. O Procurador-Geral da República designará os 

Subprocuradores-Gerais da República que exercerão, por 

delegação, suas funções junto aos diferentes órgãos 

jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 128. O Ministério Público abrange: 

I - o Ministério Público da União, que compreende: 

a) o Ministério Público Federal; 

b) o Ministério Público do Trabalho; 

c) o Ministério Público Militar; 

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 

Art. 33 § 3º Nos Territórios Federais com mais de cem mil 

habitantes, além do Governador nomeado na forma desta 

Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e 

segunda instância, membros do Ministério Público e 

defensores públicos federais; a lei disporá sobre as eleições 

para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. 
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D) ERRADA. 

 

Este quesito só apresenta 1 (UM) ÚNICO equívoco, que pode passar despercebido, caso 

o aluno não esteja atento. CUIDADO! 

 

De acordo com o art. 128, § 1º, da CF/88, é permitida A RECONDUÇÃO do PGR 

(Procurador Geral da República) e não somente UMA recondução do chefe do MPU 

(Ministério Público da União), como incorretamente afirmado pelo quesito. Vejam a 

literalidade do referido dispositivo constitucional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a CF/88, o PGR pode ser reconduzido ao cargo diversas vezes, diferentemente 

do que a Constituição estabeleceu para o Procurador Geral de Justiça (Chefe do 

Ministério Público do Estado – MPE), que só pode ser reconduzido ao cargo UMA VEZ, 

como se demonstrará melhor no próximo quesito. 

 

E) CORRETA. 

 

Como se acabou de falar, ao contrário do PGR, o Procurador Geral de Justiça só pode 

ser reconduzido UMA ÚNICA VEZ à chefia do MPE (Ministério Público do Estado).  

 

É o que se extrai da redação do art. 128, § 3º, da CF/88: 

Art. 128, § 1º O Ministério Público da União tem por chefe o 

Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da 

República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e 

cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria 

absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 

dois anos, permitida a recondução. 
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Desse modo, este é o quesito que se coaduna ao previsto na CF/88, devendo ser 

assinalado pelo aluno. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

04) Tendo em mente as disposições da Lei 11.417/06, assinale a alternativa correta: 

A) A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o Supremo Tribunal 

Federal, por decisão de 1/3 (um terço) dos seus membros, poderá restringir os efeitos 

vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista 

razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público. 

B) O Supremo Tribunal Federal poderá, por provocação dos legitimados, após reiteradas 

decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua 

publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do 

Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual 

e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma prevista 

nesta Lei. 

C) O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, 

a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que 

autoriza a suspensão do processo. 

D) É imprescindível a manifestação do Procurador-Geral da República, nas propostas 

que não houver formulado, previamente à edição, à revisão ou ao cancelamento de 

enunciado de súmula vinculante. 

E) A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante 

autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão. 

Art. 128, § 3º Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito 

Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes 

da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu 

Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder 

Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma 

recondução. 
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Assunto: Súmula Vinculante 

Categoria: Lei  

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

De fato, a Lei 11.417 prevê a modulação dos efeitos temporais de súmula vinculante , 

mas o quórum qualificado para a modulação é de 2/3 (dois terços) dos membros do STF 

e não 1/3 (um terço), como afirmado no quesito.  

 

É o que dispõe a literalidade do art. 4º da Lei 11.417: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) ERRADA. 

 

O equívoco deste quesito reside no fato de que o STF pode editar enunciado de súmula 

vinculante, DE OFÍCIO, e não apenas após provocado, conforme se lê no art. 2º da Lei 

11.417: 

Art. 4º A súmula com efeito vinculante tem eficácia 

imediata, mas o Supremo Tribunal Federal, por decisão de 

2/3 (dois terços) dos seus membros, poderá restringir os 

efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir 

de outro momento, tendo em vista razões de segurança 

jurídica ou de excepcional interesse público. 

Art. 2º O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 

provocação, após reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de 

sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em 

relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
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Para a maior parte das bancas, como o Cebraspe, assertiva incompleta, como essa, deve 

ser considerada errada.  

 

C) ERRADA. 

 

O único erro do quesito é afirmar que o pedido incidental do Município, de revisão, 

cancelamento ou edição de súmula vinculante, autoriza a suspensão do processo. Isso 

porque a lei prevê que NÃO deve haver a suspensão do processo nesse caso: 

 

 

 

 

 

 

D) CORRETA. 

 

Há previsão legal, no § 2º do art. 2º da Lei 11.417, de que o Procurador Geral da 

República deve se manifestar previamente nas propostas que não houver formulado: 

 

 

 

 

 

 

E) ERRADA. 

 

Na verdade, a previsão legal (do art. 6º da Lei 11.417) aponta para o oposto do afirmado 

no quesito: 

estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 

cancelamento, na forma prevista nesta Lei. 

Art. 3º § 1º O Município poderá propor, incidentalmente ao 

curso de processo em que seja parte, a edição, a revisão ou o 

cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não 

autoriza a suspensão do processo. 

Art. 2º, § 2º O Procurador-Geral da República, nas propostas 

que não houver formulado, manifestar-se-á previamente à 

edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula 

vinculante. 
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GABARITO: LETRA D 

 

05) Em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), julgue os seguintes itens 

e marque, ao final, o correto. 

A) Em recente decisão, o STF admitiu agravo em face de decisão monocrática do relator 

que inadmitiu ingresso de amicus curiae em ADI. 

B) A jurisprudência não reconhece a fungibilidade entre ADI e ADPF (arguição de 

descumprimento de preceito fundamental), ainda que os requisitos desta estejam 

presentes naquela. 

C) Não cabe recurso em face da decisão que indeferir a inicial em ADI. 

D) A medida cautelar em ADI não possui efeito repristinatório, em regra, e deve ser 

concedida com eficácia ex tunc. 

E) Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de 

seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a 

prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral 

da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, 

submeter o processo diretamente ao Tribunal, que deverá julgar definitivamente a ação. 

 

Assunto: Controle Abstrato de Constitucionalidade – ADI 

Categoria: Jurisprudência e lei 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

Art. 6º A proposta de edição, revisão ou cancelamento de 

enunciado de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos 

processos em que se discuta a mesma questão. 
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Em 06 de agosto de 2020, na ADI 33967, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 

decidiu que é admissível recurso contra decisão que nega ingresso de amicus curiae 

(amigo da corte) em ação direta de inconstitucionalidade. Logo, o quesito está correto.  

Muitos alunos devem ter deixado de marcar este quesito como correto, em razão de 

decisão anterior do Plenário do STF8 no sentido de que: “A decisão do Relator que 

ADMITE ou INADMITE o ingresso do amicus curiae é irrecorrível”.  

É verdade que o STF firmou a sua jurisprudência, em 2018, no sentido da 

irrecorribilidade da decisão que admite ou inadmite amigo da corte. 

Entretanto, o fato é que na ADI 3396, por maioria, o STF conheceu de agravo 

interposto em face de decisão monocrática de Celso de Mello que havia negado o 

ingresso de “amigo da corte”. O julgamento teve início em 2016, mas só foi concluído 

em agosto deste ano, ocasião em que a Ministra Rosa Weber, que já havia votado, 

reformulou seu entendimento para admitir o agravo e desprovê-lo. 

O entendimento que prevaleceu nesse caso, em virtude da mudança no voto de Rosa 

Weber, foi pelo conhecimento do recurso, embora ele não tenha sido provido.  

 

Como o quesito se referiu especificamente à recente decisão do STF, está correto. 

 

Aguardemos as próximas manifestações do Plenário do STF, para verificarmos se haverá, 

de fato, a alteração do entendimento firmado em sede de repercussão geral em 2018, 

ou se a decisão tomada na ADI 3396 vai figurar como decisão isolada9.  

 

B) ERRADA. 

 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em certas hipóteses, 

fungibilidade entre ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e arguição de 

 
7 Conferir em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=449136. 
8 STF. Plenário. RE 602584 AgR, Rel. para acórdão Min. Luiz Fux, julgado em 17/10/2018. 
9 Nesse ponto, importa destacar que o Ministro Celso de Mello esclareceu em seu voto que só se 

posicionou pelo conhecimento do recurso pois ele foi interposto em 2011 e, nessa época, havia 

precedentes que admitiam o cabimento do recurso. 
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descumprimento de preceito fundamental (ADPF), quando o autor ingressa com uma 

ADI e atende os requisitos da ADPF e vice-versa. 

 

Para a corte, “É lícito conhecer de ação direta de inconstitucionalidade como arguição 

de descumprimento de preceito fundamental, quando coexistentes todos os 

requisitos de admissibilidade desta, em caso de inadmissibilidade daquela”10.  

 

Segundo a posição firme do STF, só não é possível se falar nessa fungibilidade quando 

houver um erro grosseiro. Para o STF: “Inadmitida a arguição de descumprimento de 

preceito fundamental ante ‘erro grosseiro’ na escolha do instrumento, considerado o 

artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, descabe recebê-la como ação direta de 

inconstitucionalidade”11.  

 

C) ERRADA. 

 

Ao contrário do afirmado, cabe agravo em face da decisão monocrática do relator que 

inadmitir a petição inicial em ADI. É o que dispõe a Lei 9.868/99: 

 

 

 

 

 

 

 

D) ERRADA. 

 

Na verdade, a medida cautelar em ADI deve ser concedida, em regra, com efeitos ex 

nunc (não retroativos). Excepcionalmente, havendo decisão expressa do STF, podem ser 

 
10 ADI 4180 MC-REF, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2010. 
11 ADPF 314 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015. 

Art. 4º A petição inicial inepta, não fundamentada e a 

manifestamente improcedente serão liminarmente 

indeferidas pelo relator. 

Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a 

petição inicial. 



 

 

P
ág

in
a2

0 

atribuídos efeitos ex tunc (retroativos) à medida cautelar. É o que estabelece o art. 11, 

§ 1º, da Lei 9.868/99: 

 

 

 

 

 

O quesito também se equivoca ao afirmar que, em regra, a medida cautelar não possui 

efeito repristinatório. A lei estabelece exatamente o contrário no § 2º do art. 11:  

 

 

 

 

 

E) ERRADA. 

 

A assertiva só apresenta erro em sua parte final, pois o julgamento definitivo, nesse 

caso, é faculdade e não dever do Tribunal, como prescreve a literalidade da Lei 9.868/99: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO: LETRA A 

 

 

Art. 11, § 1º A medida cautelar, dotada de eficácia contra 

todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal 

entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. 

Art. 11, § 2º A concessão da medida cautelar torna aplicável 

a legislação anterior acaso existente, salvo expressa 

manifestação em sentido contrário. 

Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em 

face da relevância da matéria e de seu especial significado 

para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a 

prestação das informações, no prazo de dez dias, e a 

manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-

Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, 

submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a 

faculdade de julgar definitivamente a ação. 
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06) Os próximos itens reproduzem corretamente súmulas vinculantes do STF, à 

exceção de um. Assinale-o. 

 

A) A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se à importação 

e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e dos suportes 

exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos (e-readers), 

ainda que possuam funcionalidades acessórias. 

B) Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos 

isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da 

não cumulatividade. 

C) É inconstitucional a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade 

do depósito. 

D) Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório 

e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato 

administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato 

de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 

E) É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 

sobre operações de locação de bens móveis. 

 

Assunto: Súmulas Vinculantes 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

É exatamente o que prevê a recentíssima súmula vinculante 57 do STF: 
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B) CORRETA. 

 

Esta assertiva também espelha corretamente enunciado de recente súmula vinculante 

do STF (nº 58): 

 

 

 

 

 

 

C) ERRADA. 

 

Na verdade, a prisão civil do depositário infiel é ILÍCITA, e não inconstitucional, como 

afirmado no quesito. Vejamos o que dispõe a súmula vinculante 25: 

 

 

 

 

 

No precedente do STF12, que explicita a questão de fundo relacionada à súmula 

vinculante 25, ficou definido que “desde a adesão do Brasil, no ano de 1992, ao PIDCP 

(art. 11) e à CADH — Pacto de São José da Costa Rica (art. 7º, 7), não há base legal para 

 
12 RE 466.343, rel. min. Cezar Peluso, voto do min. Gilmar Mendes, P, j. 3-12-2008, DJE 104 de 5-6-2009, 
Tema 60. 

A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 

aplica-se à importação e comercialização, no mercado 

interno, do livro eletrônico (e-book) e dos suportes 

exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros 

eletrônicos (e-readers), ainda que possuam funcionalidades 

acessórias. 

Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à 

entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não 

tributáveis, o que não contraria o princípio da não 

cumulatividade. 

É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja 

a modalidade do depósito. 
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aplicação da parte final do art. 5º, LXVII, da CF/1988, ou seja, para a prisão civil do 

depositário infiel”13. 

 

Deste precedente do STF, extrai-se que a prisão civil do depositário infiel passou a ser 

considerada ilícita, em razão da vedação do Pacto de São José da Costa Rica. 

 

D) CORRETA. 

 

Este quesito reproduz o exato teor da súmula vinculante 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado com essa súmula, que é bastante explorada em provas objetivas. Do seu 

conteúdo, extrai-se que o Tribunal de Contas deve assegurar, em regra, contraditório e 

ampla defesa ao interessado, se da decisão puder resultar anulação ou revogação de 

ato que lhe beneficie. Esse dever não se aplica, contudo, nos casos de apreciação da 

legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 

 

E) CORRETA. 

 

O STF considera inconstitucional a cobrança de ISS (imposto sobre serviços) sobre 

operação de locação de bem móvel, por não ter natureza jurídica de “prestação de 

fazer” - apta a atrair a exação municipal. O STF definiu que a atividade de locação de 

 
13 RE 466.343, rel. min. Cezar Peluso, voto do min. Gilmar Mendes, P, j. 3-12-2008, DJE 104 de 5-6-2009, 

Tema 60. 

Nos processos perante o Tribunal de Contas da União 

asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da 

decisão puder resultar anulação ou revogação de ato 

administrativo que beneficie o interessado, excetuada a 

apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de 

aposentadoria, reforma e pensão. 
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bem móvel se trata de “obrigação de dar”, e não “obrigação de fazer”, afastando a 

incidência do ISS.  

 

É o que dispõe a Súmula vinculante 31: 

 

 

 

 

 

GABARITO: LETRA C 

 

07) De acordo com o que prescreve a Constituição e a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, assinale a alternativa correta:  

A) As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, 

não autorizam o uso, uma vez que o domínio é da União, desde que esta não se 

mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores. 

B) A CF/1988 concedeu anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1964 até a 

data da promulgação da Constituição de 1988, foram atingidos, em decorrência de 

motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou 

complementares. 

C) Governador do Estado, ao encaminhar para a Assembleia Legislativa o projeto de lei 

orçamentária, pode ajustar, unilateralmente, a proposta orçamentária elaborada pela 

Defensoria Pública ou pelo Ministério Público. 

D) O STF decidiu recentemente que a procuração que autoriza a propositura da ADI 

supre o requisito de legitimidade para o recurso extraordinário respectivo. 

E) Para o STF, toda empresa pública que preste serviço de utilidade pública deve se 

submeter ao regime constitucional dos precatórios. 

 

Assunto: A CF/88 no Supremo Tribunal Federal. Temas variados 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens 

móveis. 
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COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

O enunciado contraria o entendimento do STF, espelhado na Súmula n.º 477:  

 

 

 

 

 

 

B) ERRADA. 

 

A anistia foi concedida já a partir de 1946 – após a queda do chamado “Estado Novo”, 

conforme dispõe o art. 8º do ADCT:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As concessões de terras devolutas situadas na faixa de 

fronteira, feitas pelos Estados, autorizam, apenas, o uso, 

permanecendo o domínio com a União, ainda que se 

mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores. 

ADCT, Art. 8º, É concedida anistia aos que, no período de 18 

de setembro de 1946 até a data da promulgação da 

Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação 

exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais 

ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto 

Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos 

atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 

1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, 

emprego, posto ou graduação a que teriam direito se 

estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de 

permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos 

vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das 

carreiras dos servidores públicos civis e militares e 

observados os respectivos regimes jurídicos. 
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C) ERRADA. 

 

Consoante a jurisprudência consolidada do STF, o Governador não pode ajustar 

diretamente a proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado ou do Ministério 

Público, devendo, se reputar que há equívoco na sua formulação, pleitear ao Poder 

Legislativo a redução pretendida, considerando que a fase de apreciação legislativa é o 

momento constitucionalmente correto para o debate de possíveis alterações no projeto 

de lei orçamentária.  

 

A esse respeito, o STF entende que “É inconstitucional a redução unilateral pelo Poder 

Executivo dos orçamentos propostos pelos outros Poderes e por órgãos 

constitucionalmente autônomos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, na 

fase de consolidação do projeto de lei orçamentária anual, quando tenham sido 

elaborados em obediência às leis de diretrizes orçamentárias e enviados conforme o 

art. 99, § 2º, da CF. Caso o Governador do Estado discorde da proposta elaborada, ele 

poderá apenas pleitear ao Poder Legislativo a redução pretendida, visto que a fase de 

apreciação legislativa é o momento constitucionalmente correto para o debate de 

possíveis alterações no projeto de lei orçamentária. Não pode, contudo, já encaminhar 

o projeto com a proposta alterada”14. 

 

D) CORRETA. 

 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, recentemente, que a legitimidade 

para a interposição de recursos em ação direta de inconstitucionalidade estadual pode 

ser reconhecida de forma implícita. 

 

Por maioria dos votos, os ministros entenderam que a procuração que autoriza a 

propositura da ADI supre o requisito de legitimidade para o recurso extraordinário 

respectivo. 

 

 
14 STF. Plenário. ADI 5287/PB, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/5/2016. 
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No caso analisado pelo STF15, a petição de recurso extraordinário na ADI não havia sido 

assinada pelo prefeito, mas por dois procuradores do município, sendo um deles o 

Procurador Geral do Município. O relator dos embargos, ministro Alexandre de Moraes, 

seguido pela maioria, entendeu que, no caso concreto, era implícita a autorização do 

prefeito para ser representado na ação, uma vez que havia outorgado procuração para 

o processo.  

 

E) ERRADA. 

 

A alternativa está incorreta porque, segundo o STF, o regime constitucional de 

precatórios só se aplica às empresas públicas prestadoras de serviços públicos 

essenciais, em sentido típico, ou de caráter monopolístico. Não se aplica, portanto, a 

toda empresa pública que preste serviço público, como afirmado no quesito. 

 

Inclusive, o STF se pronunciou recentemente sobre a matéria em sede de Reclamação 

ajuizada pelo Metrô-DF (empresa pública concessionária de transportes no Distrito 

Federal). A empresa pública pleiteava a aplicação do regime precatorial, sob o 

argumento de ser prestadora de serviço público. 

 

No julgamento, o ministro Roberto Barroso salientou que o Metrô-DF é empresa 

pública, regida pelo direito privado. A seu ver, embora preste serviço de utilidade 

pública, a empresa não presta serviço público essencial em sentido típico ou de caráter 

monopolístico16. 

 

Desse modo, o quesito está errado. 

 

GABARITO: LETRA D 

 

 

 
15 RE 1068600/RN. Plenário. Decisão em 04 de junho de 2020. 
16 Rcl 29637 AgR/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgamento em 30.6.2020. 
(Rcl-29637) 
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08) Coaduna-se ao disposto no art. 5º da CF/88, exceto: 

A) Constitui crime imprescritível e insuscetível de graça ou anistia a ação de grupos 

armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. 

B) 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) A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 

reclusão, nos termos da lei. 

D) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 

suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. 

E) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 

autoridade competente. 

 

Assunto: Direitos e garantias fundamentais 

Categoria: Lei  

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. B) e C) CORRETAS. 

 

Todos os quesitos da questão remetem à literalidade de incisos do art. 5º da CF/88. O 

único que apresenta equívoco é o primeiro, no qual se trocou o termo “inafiançável” 

por “insuscetível de graça ou anistia”. Revisemos o que prescreve a CF/88: 

Art. 5º XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a 

ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 

constitucional e o Estado Democrático; (LETRA A) 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis 

de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
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D), E) CORRETAS. 

 

As assertivas “D” e “E” reproduzem, de modo correto, a literalidade de incisos do art. 

5º da CF/88, respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO: LETRA A 

 

 

09) É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

A) Dispor sobre moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal. 

B) Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e 

televisão. 

C) Dispor sobre a transferência temporária da sede do Governo Federal. 

D) Fixar, mediante lei, o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

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; (LETRA B) 

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; 

(LETRA C) 

Art. 5º XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente 

dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 

judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 

locais abertos ao público, independentemente de 

autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas 

exigido prévio aviso à autoridade competente; 
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E) Regulamentar os limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do 

domínio da União. 

 

Assunto: Poder Legislativo 

Categoria: Lei  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A), C), D) e E) ERRADAS. B) CORRETA. 

 

Essa questão remete ao conteúdo normativo do art. 49 da CF/88, que cuida das matérias 

de competência EXCLUSIVA do Congresso Nacional. Nessas matérias, cabe ao Congresso 

editar Decreto Legislativo, que independe de sanção para produzir efeitos. A única 

assertiva que corresponde a um dos incisos do art. 49, da CF/88, é a letra B:  

 

 

 

 

 

 

 

 

As demais retratam temas de competência do Congresso Nacional, contidos no art. 48, 

da CF/88, que devem ser regulamentados por LEI: 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão 

de emissoras de rádio e televisão; 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do 

Presidente da República, não exigida esta para o especificado 

nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de 

competência da União, especialmente sobre: 

V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e 

bens do domínio da União; (LETRA E) 

VII - transferência temporária da sede do Governo Federal; 

(LETRA C) 
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GABARITO: LETRA B 

 

10) Tendo em mente a doutrina, a jurisprudência dos Tribunais Superiores as 

disposições da Constituição Federal, assinale a alternativa correta:  

A) Para fins de verificação do cumprimento dos limites de que trata o Regime Fiscal 

instituído pela EC 95/16 serão consideradas as despesas primárias pagas e demais 

operações que afetam o resultado primário no exercício, excluídos os restos a pagar já 

pagos. 

B) As formas de Estado e de governo adotadas na CF/88 são consideradas cláusulas 

pétreas, em virtude de previsão constitucional expressa. 

C) Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em 

precatórios e obrigações de pequeno valor, em período de 12 (doze) meses, ultrapasse 

a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 6 (seis) anos 

imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, 

excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do art. 52 da 

Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se 

aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV 

do art. 167 da Constituição Federal. 

D)  O sistema de governo adotado no Brasil é o Republicano e a forma de governo a 

presidencialista. 

E) O servidor, admitido nos termos do art. 19 do ADCT será considerado estável, mas 

não efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em 

que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão 

funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 

Esse servidor goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se 

confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41, CF. 

XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida 

mobiliária federal. (LETRA A) 

XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 

153, III; e 153, § 2º, I. (LETRA D) 
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Assunto: ADCT e Reformas Constitucionais (Emendas) 

Categoria: Lei, doutrina e jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

A Emenda Constitucional n. 95/2016 instituiu o chamado “Novo Regime Fiscal”, oriunda 

da tramitação da nominada “PEC do teto dos gastos públicos”, na qual se estipulou 

limites de despesas primárias (obrigatórias) para todos os Poderes e órgãos autônomos, 

basicamente consistentes na regra de que os gastos do exercício anterior podem ser 

aumentados de acordo com o IPCA, excetuado no exercício financeiro de 2017, cujo 

percentual de reajuste foi prefixado em 7,2%. 

 

Sobre o tipo de despesas que ficam incluídas nesse limite, “[...] serão consideradas as 

despesas primárias pagas, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que 

afetam o resultado primário no exercício” (art. 107, § 10, da CF/1988), ou seja, o erro 

do enunciado está em excluir os restos a pagar pagos, uma vez esse tipo de despesa 

afeta o resultado primário do exercício. 

 

B) ERRADA. 

 

A assertiva está errada, uma vez que somente a forma de Estado (forma federativa de 

Estado, nos termos do art. 60, § 4º, da CF), e não a forma de governo (forma 

republicana), é considerada, expressamente, cláusula pétrea.  

 

Há quem sustente, entretanto, que a forma republicana de governo, mantida pelo 

plebiscito realizado em 1993 (art. 2º do ADCT), passou a ser considerada limitação 

material implícita (não expressa, como afirma a alternativa) do poder de reforma 

constitucional. 
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C) ERRADA. 

 

Nessa alternativa cobramos a redação do Art. 100, § 19, da CF/1988, que versa sobre o 

regime de pagamento dos precatórios, prevendo, inclusive, a possibilidade de 

vinculação de receitas de tributos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O erro do quesito situa-se no lapso temporal para a verificação da média de 

comprometimento da receita corrente líquida, que é de 5 (cinco) anos e não 6 (seis) 

anos, como afirmado na assertiva. 

 

D) ERRADA. 

 

O equívoco do quesito é trocar os conceitos, pois a forma de governo adotada no Brasil 

é a Republicana e o sistema de governo é que é o presidencialista. Esses conceitos, 

embora sejam básicos, confundem muitos alunos. Fiquem atentos!  

 

E) CORRETA. 

 

Para entender este item, revisemos o disposto no Art. 19 do ADCT: 

Art. 100, § 19. Caso o montante total de débitos decorrentes 

de condenações judiciais em precatórios e obrigações de 

pequeno valor, em período de 12 (doze) meses, ultrapasse a 

média do comprometimento percentual da receita corrente 

líquida nos 5 (cinco) anos imediatamente anteriores, a 

parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, 

excetuada dos limites de endividamento de que tratam os 

incisos VI e VII do art. 52 da Constituição Federal e de 

quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se 

aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de 

receita prevista no inciso IV do art. 167 da Constituição 

Federal. 
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Em análise de caso referente a essa norma, o STF assim se manifestou: Preenchidas as 

condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e 

possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora 

admitido, todavia sem incorporação na carreira não tendo direito à progressão 

funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.  

(...) Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma 

estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade 

regular disciplinada pelo art. 41, CF. Não tem direito a efetivação, a não ser que se  

submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do 

tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título17.  

 

Portanto, o item reflete corretamente a posição consolidada pelo STF a respeito da 

estabilidade especial consignada no art. 19 do ADCT. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

11) Considerando o processo legislativo previsto na CF/88, assinale o item correto. 

A) Transcorridos trinta dias sem apreciação do veto oposto pelo Presidente da 

República, haverá sobrestamento da pauta conjunta do Congresso Nacional, assim 

como da pauta individual de cada uma das casas que o compõem. 

 
17 RE 167635, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 17/09/1996. 

Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, 

autárquica e das fundações públicas, em exercício na data 

da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos 

continuados, e que não tenham sido admitidos na forma 

regulada no art. 37, da Constituição, são considerados 

estáveis no serviço público.  



 

 

P
ág

in
a3

5 

B) Não há qualquer possibilidade de ser ultrapassado o prazo máximo de 120 (cento e 

vinte) dias para a duração de vigência de medida provisória, até a sua conversão em lei. 

C) Solicitada urgência na apreciação de projeto de lei de iniciativa do Presidente da 

República, o Congresso Nacional terá o prazo total de noventa dias para a deliberação, 

sob pena de sobrestamento da pauta. 

D) A resolução do Congresso Nacional que autorize a edição de lei delegada pelo 

Presidente da República poderá determinar a apreciação do projeto pelo Congresso 

Nacional, o qual a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

E) É vedada a edição de medidas provisórias sobre direitos individuais. 

 

Assunto: Processo Legislativo 

Categoria: Lei e jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

De acordo com o entendimento doutrinário na matéria, por ser atribuição da sessão 

conjunta do Congresso Nacional, a ausência de apreciação do veto somente pode 

atingir a pauta do próprio Congresso, ficando desobstruídas as demais – isto é, as 

pautas individuais da Câmara dos Deputados e do Senado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 66 § 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, 

dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só 

podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 

Deputados e Senadores. 

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 

4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão 

imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua 

votação final. 
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B) ERRADA. 

 

De acordo com a previsão constitucional, em regra, o prazo máximo de vigência da 

medida provisória é de 120 dias:  

 

Art. 62 § 7º, CF Prorrogar-se-á uma única vez por igual 

período a vigência de medida provisória que, no prazo de 

sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua 

votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional. 

 

Entretanto, ao contrário do afirmado no quesito, há, por exemplo, dois casos em que o 

prazo de vigência da medida provisória pode superar 120 dias:  

 

• Durante o recesso parlamentar, o prazo de 120 dias é suspenso; 

• Se a medida provisória for aprovada pelo Congresso Nacional, com emendas, 

próximo ao término do prazo de vigência, tendo em vista que, nesse caso, deve 

ser mantido o texto original até a sanção/veto do Presidente da República. 

 

C) ERRADA. 

 

No caso de processo legislativo sumário (solicitação de urgência pelo Presidente da 

República), o prazo é de 45 dias para a Câmara dos Deputados + 45 dias para o Senado 

+ 10 dias para análise das emendas, o que totaliza o período de 100 (cem) dias – e não 

90 (noventa) dias, como dispôs o quesito. 

CF, Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de 

iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal 

Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara 

dos Deputados. 

§ 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência 

para apreciação de projetos de sua iniciativa. 



 

 

P
ág

in
a3

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) CORRETA. 

 

É exatamente o que prevê a CF/88, no § 3º do art. 68, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) ERRADA. 

 

Na verdade, a vedação referida neste quesito é relativa à LEI DELEGADA, e não à 

medida provisória, segundo o regramento constitucional: 

§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o 

Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, 

cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, 

sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da 

respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo 

constitucional determinado, até que se ultime a votação.    

§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela 

Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias, 

observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. 

Art. 68 § 2º A delegação ao Presidente da República terá a 

forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará 

seu conteúdo e os termos de seu exercício.   

§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo 

Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada 

qualquer emenda. 

CF, Art. 62, § 1º É vedada a edição de medidas provisórias 

sobre matéria:   I – relativa a:  

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos 

políticos e direito eleitoral;   

b) direito penal, processual penal e processual civil;   
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GABARITO: LETRA D 

 

 

 

 

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros;  

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto 

no art. 167, § 3º;          

II – que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 

popular ou qualquer outro ativo financeiro;  

III – reservada a lei complementar;  

IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo 

Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do 

Presidente da República. 

Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente 

da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso 

Nacional. 

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência 

exclusiva do Congresso Nacional, os de competência 

privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a 

matéria reservada à lei complementar, nem a legislação 

sobre: 

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros; 

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e 

eleitorais; 

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e 

orçamentos. 
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12) A medida provisória rejeitada pelo Congresso Nacional perde a eficácia, com 

efeitos desde a data de sua: 

A) rejeição, se o Congresso Nacional não editar Resolução disciplinando as relações 

jurídicas dela decorrentes, em até sessenta dias, após a rejeição. 

B) edição, se o Congresso Nacional não editar Resolução disciplinando as relações 

jurídicas dela decorrentes, em até trinta dias, após a rejeição.  

C) rejeição, se o Congresso Nacional não editar Decreto Legislativo disciplinando as 

relações jurídicas dela decorrentes, em até sessenta dias, após a rejeição. 

D) edição, se o Congresso Nacional não editar Decreto Legislativo disciplinando as 

relações jurídicas dela decorrentes, em até sessenta dias, após a rejeição. 

E) edição, se o Congresso Nacional não editar Resolução disciplinando as relações 

jurídicas dela decorrentes, em até sessenta dias, após a rejeição. 

 

Assunto: Processo Legislativo 

Categoria: Lei  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A), B), D) e E) ERRADAS. C) CORRETA. 

 

Pessoal, decidimos praticamente reproduzir uma questão que foi cobrada na prova da 

PGE/SP de 2012, pois ela trata de um assunto importante e apresenta uma “pegadinha” 

que pode se repetir em provas futuras! 

 

Para responder essa questão, o aluno deve atentar a dois detalhes: 1º) o instrumento a 

ser utilizado pelo Congresso Nacional para disciplinar as relações jurídicas decorrentes 

da rejeição ou perda de eficácia de medida provisória é o DECRETO LEGISLATIVO, 

consoante expressa previsão constitucional – e não a resolução; 2º) a CF/88 estabelece 

que a perda da eficácia, desde a edição, se dá nos casos em que o Congresso edita o 

decreto legislativo para regulamentar as relações jurídicas decorrentes da medida 

provisória. Logo, caso NÃO EDITADO O DECRETO LEGISLATIVO pelo Congresso 



 

 

P
ág

in
a4

0 

Nacional, a perda da eficácia da medida provisória ocorre na data da sua rejeição. É o 

que se depreende da interpretação sistemática dos §§º 3º e 11, do art. 62, da CF/88: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, apenas o quesito C está correto. 

 

GABARITO: LETRA C 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO  

13) Acerca da Lei nº 13.303/16, denominada de estatuto jurídico da empresa pública, 

da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias ou também de estatutos das 

estatais, assinale a alternativa correta.  

A) A Lei nº 13.303/16 não é aplicável às estatais cuja atividade esteja sujeita ao regime 

de monopólio da União.  

B) Todas as estatais devem criar comitê estatutário para verificar a conformidade do 

processo de indicação e de avaliação de membros para o Conselho de Administração e 

para o Conselho Fiscal. 

C) Qualquer pessoa administrativa, pública ou privada, pode participar da formação do 

capital da empresa pública.  

D) A ação de reparação proposta pela sociedade, pelo terceiro prejudicado ou pelos 

demais sócios em face do acionista controlador da empresa pública e da sociedade de 

Art. 62, § 3º, CF As medidas provisórias, ressalvado o disposto 

nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não 

forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, 

prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, 

devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto 

legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.  

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º 

até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de 

medida provisória, as relações jurídicas constituídas e 

decorrentes de atos praticados durante sua vigência 

conservar-se-ão por ela regidas. 
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economia mista que tenha praticado ato com abuso de poder prescreve em 5 (cinco) 

anos, contados da data da prática do ato abusivo. 

E) É dispensável a realização de licitação por empresas estatais para obras e serviços de 

engenharia de valor até R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), desde que não se refiram 

a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços de mesma 

natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. 

 

Assunto: Empresas Estatais 

Categoria: Legislação e Doutrina 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA.  

 

Conforme lições do Professor Rafael Oliveira18, “qualquer pessoa administrativa, pública 

ou privada, pode participar da formação do capital da empresa pública”, nos termos do 

art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 13.303/16. 

 

Lei nº 13.303/16, “Art. 3º Empresa pública é a entidade 

dotada de personalidade jurídica de direito privado, 

com criação autorizada por lei e com patrimônio 

próprio, cujo capital social é integralmente detido pela 

União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios. 

Parágrafo único. Desde que a maioria do capital 

votante permaneça em propriedade da União, do 

Estado, do Distrito Federal ou do Município, será 

admitida, no capital da empresa pública, a 

participação de outras pessoas jurídicas de direito 

 
18 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 8 ed. Rio de Janeiro: Método, 
2020, p. 122. 
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público interno, bem como de entidades da 

administração indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. (grifamos) 

 

Portanto, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 13.303/16 é admitida a 

participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno ou de entidades da 

Administração Indireta no capital da empresa pública, desde que a maioria do capital 

votante permaneça em propriedade de algum ente federativo (União, Estados, DF ou 

Município).  

 

Por fim, vale destacar que não é toda pessoa jurídica de direito privado que pode 

participar do capital da empresa pública, mas somente as pessoas administrativas, ou 

seja, aquelas integrantes da Administração Pública Indireta: empresas públicas, 

sociedades de economia mista e suas subsidiárias.  

 

A) ERRADA.  

 

Está errada, pois o art. 1º, caput, da Lei nº 13.303/16 abrange expressamente “toda e 

qualquer” empresa estatal, inclusive aquelas que exerçam atividade econômica sujeita 

ao regime de monopólio da União.  

 

Lei nº 13.303/16, “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o 

estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo 

toda e qualquer empresa pública e sociedade de 

economia mista da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios que explore atividade 

econômica de produção ou comercialização de bens ou 

de prestação de serviços, ainda que a atividade 

econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da 
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União ou seja de prestação de serviços públicos. (...)” 

(grifamos) 

 

Portanto, em que pese o art. 173, §1º, da Constituição Federal (CF/88) dispor sobre 

estatais econômicas, a Lei nº 13.303/16 extrapolou, em certa medida, o texto 

constitucional, pois o referido estatuto abrange também as estatais que atuam em 

regime de monopólio e as que prestam serviços públicos19.  

 

B) ERRADA.  

 

Está errada, pois não é toda estatal que deve criar comitê estatutário para verificar a 

conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o Conselho de 

Administração e para o Conselho Fiscal, uma vez que tal obrigação não é aplicável às 

estatais que tenham auferido, no exercício social anterior, receita operacional bruta 

inferior a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), nos termos do art. 1º, §1º c/c 

art. 10, caput, do art. 13.303/16.  

 

Lei nº 13.303/16, “Art. 1º. (...) § 1º O Título I desta Lei, 

exceto o disposto nos arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 

12 e 27, não se aplica à empresa pública e à sociedade 

de economia mista que tiver, em conjunto com suas 

respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, 

receita operacional bruta inferior a R$ 90.000.000,00 

(noventa milhões de reais). (...) 

Art. 10. A empresa pública e a sociedade de economia 

mista deverão criar comitê estatutário para verificar a 

conformidade do processo de indicação e de 

avaliação de membros para o Conselho de 

Administração e para o Conselho Fiscal, com 

 
19 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 8 ed. Rio de Janeiro: Método, 
2020, p. 121. 
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competência para auxiliar o acionista controlador na 

indicação desses membros. (...)” (grifamos) 

 

Portanto, nos termos art. 1º, §1º, da Lei nº 13.303/16, o disposto no Título I da referida 

Lei (DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS E ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA 

MISTA) não é aplicável às estatais que tiverem, no exercício social anterior, receita 

operacional bruta inferior a R$ 90.000.000,00, com exceção do disposto nos artigos 2º, 

3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12 e 27.  

 

Em outras palavras, o disposto no art. 10 da Lei nº 13.303/16 (criação do referido 

comitê), por não estar entre as exceções previstas no art. 1º, §1º, não é aplicável à todas 

estatais.  

 

D) ERRADA.  

 

Está errada, pois o prazo prescricional de tal ação é de 6 (seis) anos, e não de 5 (cinco) 

anos, nos termos do art. 15, §§2º, da Lei nº 13.303/16. 

 

Lei nº 13.303/16, “Art. 15. O acionista controlador da 

empresa pública e da sociedade de economia mista 

responderá pelos atos praticados com abuso de 

poder, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976 . 

§ 1º A ação de reparação poderá ser proposta pela 

sociedade, nos termos do art. 246 da Lei no 6.404, de 

15 de dezembro de 1976 , pelo terceiro prejudicado ou 

pelos demais sócios, independentemente de 

autorização da assembleia-geral de acionistas. 

§ 2º Prescreve em 6 (seis) anos, contados da data da 

prática do ato abusivo, a ação a que se refere o § 1º . 

(grifamos) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art246
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art246
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E) ERRADA.  

 

Está errada, pois o valor para tal hipótese de dispensa de licitação é de R$ 100.000,00 

(cem mil reais), conforme dispõe o art. 29, I, da Lei nº 13.303/16, e não de R$ 33.000,00 

(trinta e três mil reais), valor aplicável nas licitações regidas pela Lei nº 8.666/93, nos 

termos do art. 24, I, da referida Lei e Decreto nº 9.412/18.  

 

Lei nº 13.303/16, “Art. 29. É dispensável a realização 

de licitação por empresas públicas e sociedades de 

economia mista:  

I - para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 

100.000,00 (cem mil reais), desde que não se refiram 

a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a 

obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local 

que possam ser realizadas conjunta e 

concomitantemente; 

II - para outros serviços e compras de valor até R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos 

casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 

de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;  

(...) (grifamos) 

 

GABARITO: LETRA C  

 

14) Em relação ao processo administrativo, considere as seguintes afirmativas:  

I) A Lei nº 9.784/99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a 

revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser 

aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e 

específica que regule a matéria.  

II) O prazo processual, no âmbito do processo administrativo, deverá ser contado em 

dias úteis, salvo previsão expressa em sentido contrário.   
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III) Enquanto o recurso hierárquico próprio depende de previsão legal expressa, o 

recurso hierárquico impróprio independe de tal previsão.  

IV) A revisão do processo administrativo que tenha resultado em sanção pode ser 

realizada a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou 

circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. 

Assinale a alternativa correta: 

A) As assertivas I e III estão corretas.  

B) As assertivas II e IV estão corretas.  

C) As assertivas III e IV estão corretas.  

D) As assertivas I e II estão corretas. 

E) As assertivas I e IV estão corretas.  

 

Assunto: Processo Administrativo 

Categoria: Jurisprudência, Doutrina e Legislação 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

Afirmativa I) CORRETA. 

 

Está correta, pois está de acordo com a redação da Súmula nº 633 do STJ: “A Lei nº 

9.784/99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos 

administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de 

forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que 

regule a matéria”. 

 

Portanto, a Lei de Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/99) pode ser aplicada 

de forma subsidiária aos estados e municípios se não houver norma local e específica 

que regule a matéria.  

 

Por fim, vale lembrar que o prazo decadencial para a revisão de atos da Administração 

Pública Federal mencionado na referida súmula é de 5 (cinco) anos, nos termos do caput 
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do art. 54 da Lei nº 9.784/99.  

 

Lei nº 9.784/99, “Art. 54. O direito da Administração 

de anular os atos administrativos de que decorram 

efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco 

anos, contados da data em que foram praticados, salvo 

comprovada má-fé. (...) (grifamos) 

 

Afirmativa II) ERRADA. 

 

Está errada, pois o prazo processual, no âmbito do processo administrativo, deve ser 

contado em dias corridos, e não em dias úteis, sendo nesse sentido o Enunciado nº 33 

da I Jornada de Direito Administrativo do CJF/STJ. 

 

En. 33 da I Jornada de Direito Administrativo do CJF/STJ - 

“O prazo processual, no âmbito do processo 

administrativo, deverá ser contado em dias corridos 

mesmo com a vigência dos arts. 15 e 219 do CPC, salvo 

se existir norma específica estabelecendo essa forma 

de contagem.” 

 

Portanto, mesmo com a vigência do CPC/15, o prazo processual no âmbito do processo 

administrativo deve ser contado em dias corridos.  

 

CPC/15, “Art. 15. Na ausência de normas que regulem 

processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as 

disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva 

e subsidiariamente. (...) 

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido 

por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias 

úteis. (...)” 
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Afirmativa III) ERRADA. 

 

Está errada, pois é justamente o contrário, ou seja, enquanto o recurso hierárquico 

próprio não depende (independe) de previsão legal expressa, pois decorre da 

hierarquia administrativa, o recurso hierárquico impróprio depende de previsão legal 

expressa, pois não há hierarquia entre as entidades administrativas diversas, mas 

apenas uma relação de vinculação, razão pela qual é necessária a previsão legal, tendo 

em vista o fato de tal recurso relativizar a autonomia administrativa da entidade 

recorrida20.  

 

Afirmativa IV) CORRETA. 

 

Está certa, pois está de acordo com o disposto no art. 65 da Lei nº 9.784/99 e lições 

doutrinárias acerca do instituto da revisão21.  

  

Lei nº 9.784/99, “Art. 65. Os processos administrativos 

de que resultem sanções poderão ser revistos, a 

qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando 

surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes 

suscetíveis de justificar a inadequação da sanção 

aplicada. 

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá 

resultar agravamento da sanção.” 

 

Portanto, é possível a realização da revisão a qualquer tempo, entretanto, vale destacar 

que é vedado o agravamento da pena.  

 

Portanto, estão corretas as assertivas I e IV (LETRA E).  

 

GABARITO: LETRA E 

 
20 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 360. 
21 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 361. 
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15) Em relação aos Princípios Administrativos e ao Poder Normativo ou Regulamentar, 

assinale a alternativa correta.  

A) O poder normativo ou regulamentar encerra uma atividade administrativa de cunho 

normativo primário.  

B) Os regulamentos administrativos são editados com fundamento em uma relação de 

supremacia estatal geral, afetando os cidadãos indistintamente.   

C) Nas situações de estado de necessidade, a visão rígida e tradicional sobre o princípio 

da legalidade sofre mitigações para viabilizar, por exemplo, atuações administrativas 

normativas por meio dos denominados regulamentos de necessidade.  

D) O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) não exerce poder normativo 

autônomo. 

E) Pelo princípio da reserva de administração, o tratamento de determinadas matérias 

fica adstrito ao âmbito privativo da administração, sendo lícita a ingerência do 

parlamento apenas em hipóteses excepcionais.  

 

Assunto: Princípios e Poderes Administrativos 

Categoria: Doutrina e Legislação  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA. 

 

Está correta, pois está de acordo com as lições expostas no artigo do Professor Rafael 

Oliveira intitulado “Estado de necessidade administrativo e poder de polícia: o caso do 

novo coronavírus”22:   

 

Nas situações de estado de necessidade, a visão rígida e 

tradicional sobre o princípio da legalidade, segundo a qual a 

 
22 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Estado de necessidade administrativo e poder de polícia: o caso do 
novo coronavírus. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 18, n. 68, p. 9-23, 
jan./mar. 2020. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/CEJUR%20-
%20PGM/CEJUR%20Clipping/4%c2%aa%20Edi%c3%a7%c3%a3o/Artigos/4.pdf. Acesso em: 10/03/2021. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/CEJUR%20-%20PGM/CEJUR%20Clipping/4%c2%aa%20Edi%c3%a7%c3%a3o/Artigos/4.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/CEJUR%20-%20PGM/CEJUR%20Clipping/4%c2%aa%20Edi%c3%a7%c3%a3o/Artigos/4.pdf
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administração pública somente poderia atuar se autorizada pela 

lei, sem qualquer margem de inovação – tema bastante 

controvertido na doutrina –, sofre mitigações para viabilizar 

atuações administrativas normativas (regulamentos de 

necessidade) ou concretas caracterizadas como urgentes, 

excepcionais, temporárias e proporcionais. (grifamos) 

 

De acordo com o referido autor, os regulamentos de necessidade “são aqueles 

produzidos em situações de urgência (estado de necessidade administrativo)”23. 

 

A) ERRADA.  

 

Está errada, pois o poder normativo ou regulamentar “encerra uma atividade 

administrativa, de cunho secundário”24, e não primário.  

 

B) ERRADA.  

 

Está errada, pois são os regulamentos jurídicos ou normativos que são editados com 

fundamento em uma relação de supremacia estatal geral e afetam os cidadãos 

indistintamente25.  

 

Na verdade, os regulamentos administrativos ou de organização  são aqueles que 

estabelecem normas sobre a organização administrativa ou que afetam apenas os 

particulares que se encontram em relação de sujeição especial com a Administração26.  

 

D) ERRADA.  

 

 
23 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 8 ed. Rio de Janeiro: Método, 
2020, p. 272. 
24 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 269. 
25 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 271. 
26 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 271. 
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Está errada, pois o art. 130, §2º, I, da CF/88, inserido pela EC nº 45/04, que atribui ao 

CNMP a competência para expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência, 

é uma das exceções constitucionais que permite o exercício de poder normativo 

autônomo fora do Poder Legislativo.  

 

CF/88, “Art. 130-A. (...)  

§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério 

Público o controle da atuação administrativa e 

financeira do Ministério Público e do cumprimento dos 

deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe: 

I zelar pela autonomia funcional e administrativa do 

Ministério Público, podendo expedir atos 

regulamentares, no âmbito de sua competência, ou 

recomendar providências; (...) (grifamos) 

 

De acordo com Rafael Oliveira, a Constituição Federal prevê as seguintes hipóteses de 

poderes normativos autônomos fora do Poder Legislativo: 

 

a) art. 84, VI, “a”, da CRFB, alterado pela EC 32/2001 (...) (decreto 

autônomo) 

b) art. 103-B, §4º, I, da CRFB, inserido pela EC 45/2004 (...) (CNJ) 

c) art. 130-A, §2º, I, da CRFB, inserido pela EC 45/2004 (...) 

(CNMP)27 

 

E) ERRADA.  

 

Está errada, pois o princípio constitucional da reserva de administração, cum fulcro na 

separação de poderes, impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias 

sujeitas à competência exclusiva da Administração Pública28.  

 
27 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 273-274. 
28 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 275-276. 
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Portanto, eventual atuação legislativa em matéria sujeita à “reserva de administração” 

é considerada inconstitucional29.  

 

GABARITO: LETRA C 

 

16) Nos termos da Lei nº 8.666/93, é dispensada a licitação:   

A) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.  

B) nos casos de emergência ou de calamidade pública.  

C) na hipótese conhecida como “licitação deserta”.   

D) nos casos de venda de ações em bolsa de valores.  

E) para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos 

penais, desde que configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública.  

 

Assunto: Licitações 

Categoria: Legislação   

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

O enunciado refere-se à licitação dispensada, ou seja, refere-se às hipóteses previstas 

no art. 17, da Lei nº 8.666/93, e não à licitação dispensável, cujas hipóteses estão 

previstas no art. 24, da Lei nº 8.666/93.  

 

De acordo com o entendimento tradicional da doutrina, não há discricionariedade do 

administrador nas hipóteses de licitação dispensada, pois o próprio legislador 

dispensou previamente a licitação. Entretanto, vale destacar que tal entendimento é 

criticado por alguns autores, dentre eles Rafael Oliveira30.  

 

Por outro lado, nas hipóteses de dispensa de licitação ou licitação dispensável, cabe ao 

administrador decidir o afastamento ou não da licitação (discricionariedade).  

 
29 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 275-276. 
30 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 416.  
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D) CORRETA.  

 

Está certa, pois é a única alternativa que traz corretamente uma hipótese de licitação 

dispensada (e não de licitação dispensável), conforme dispõe o art. 17, II, “c”, da Lei nº 

8.666/93. 

 

Lei nº 8.666/93, “Art. 17.  A alienação de bens da 

Administração Pública, subordinada à existência de 

interesse público devidamente justificado, será 

precedida de avaliação e obedecerá às seguintes 

normas: (...)  

II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de 

licitação, dispensada esta nos seguintes casos: (...) 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em 

bolsa, observada a legislação específica; (...) (grifamos) 

 

B) ERRADA.  

 

Está errada, pois se trata de hipótese de dispensa de licitação ou licitação dispensável 

prevista no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, e não de hipótese de licitação dispensada.  

 

Lei nº 8.666/93, “Art. 24.  É dispensável a licitação: (...) 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de 

situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer 

a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos 

e outros bens, públicos ou particulares, e somente para 

os bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 

serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 
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180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 

contados da ocorrência da emergência ou calamidade, 

vedada a prorrogação dos respectivos contratos; (...)  

 

C) ERRADA.  

 

Está errada, pois a hipótese conhecida como licitação deserta, ou seja, quando há a 

ausência de interessado à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser 

repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas todas as condições 

preestabelecidas, é hipótese de dispensa de licitação ou licitação dispensável prevista 

no art. 24, V, da Lei nº 8.666/93, e não de hipótese de licitação dispensada. 

 

Lei nº 8.666/93, “Art. 24.  É dispensável a licitação: (...) 

V - quando não acudirem interessados à licitação 

anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida 

sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste 

caso, todas as condições preestabelecidas; (...)  

 

E) ERRADA.  

 

Está errada, pois se trata de hipótese de dispensa de licitação ou licitação dispensável 

prevista no art. 24, XXXV, da Lei nº 8.666/93, e não de hipótese de licitação dispensada.  

 

Lei nº 8.666/93, “Art. 24.  É dispensável a licitação: (...) 

XXXV - para a construção, a ampliação, a reforma e 

aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que 

configurada situação de grave e iminente risco à saúde 

pública (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) (...)” 

 

GABARITO: LETRA D 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13500.htm#art3
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17) Os consórcios públicos possuem como principais fontes normativas o art. 241 da 

CF/88, a Lei nº 11.107/05 e o Decreto nº 6.017/07. Considerando a doutrina e a 

legislação vigente acerca dos consórcios públicos, assinale a alternativa correta.   

A) Em razão da busca de interesses comuns dos partícipes, os consórcios públicos não 

são considerados contratos.  

B) A União não pode integrar consórcios, mas apenas os convênios.  

C) Exige-se autorização legislativa para a formatação dos consórcios públicos.   

D) É facultativa a personificação dos consórcios.  

E) Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes 

consorciados responderão subsidiariamente pelas obrigações remanescentes.  

 

Assunto: Consórcios Púbicos 

Categoria: Legislação e Doutrina 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA.  

 

Está certa, pois uma das características dos consórcios após a edição da Lei nº 11.107/05 

é a “exigência de autorização para formatação dos consórcios”31, tendo em vista que o 

art. 5º, da Lei nº 11.107/05 exige a autorização legislativa para que o Executivo celebre 

consórcios públicos.  

 

Lei nº 11.107/05, “Art. 5º O contrato de consórcio 

público será celebrado com a ratificação, mediante lei, 

do protocolo de intenções. (...)” (grifamos) 

 

 

 
31 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 153-154. 
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A) ERRADA.  

 

Está errada, pois os consórcios públicos são contratos, nos termos, por exemplo, dos 

artigos 3º e 5º, da Lei nº 11.107/05.  

 

Lei nº 11.107/05, “Art. 3º O consórcio público será 

constituído por contrato cuja celebração dependerá da 

prévia subscrição de protocolo de intenções. 

 

Art. 5º O contrato de consórcio público será celebrado 

com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 

intenções. (...) “ 

 

De acordo com Rafael Oliveira32, antes da Lei nº 11.107/05, realmente os consórcios 

públicos não eram considerados contratos, mas sim convênios, tendo em vista a busca 

de interesses comuns dos partícipes, razão pela qual não se confundiriam com os 

contratos administrativos, pois nestes as partes possuiriam interesses antagônicos.  

 

Entretanto, com a edição da Lei nº 11.107/05, uma das características dos consórcios 

públicos passou a ser a natureza contratual33.  

 

B) ERRADA.  

 

Está errada, pois a União pode integrar consórcios, nos termos do art. 1º, da Lei nº 

11.101/05.  

 

Lei nº 11.107/05, “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas 

gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

 
32 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 152-153. 
33 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 153. 
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Municípios contratarem consórcios públicos para a 

realização de objetivos de interesse comum e dá 

outras providências. (...)” (grifamos) 

 

Anteriormente à edição da Lei nº 11.107/05 prevalecia o entendimento de que a União 

não poderia integrar consórcios, mas apenas os convênios34, posição que não se 

sustenta mais.  

 

D) ERRADA.  

 

Está errada, pois a Lei nº 11.107/05 impõe a personificação dos consórcios35, nos termos 

dos arts. 1º, §1º, e 6º, da referida lei.  

 

Lei nº 11.107/05, “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas 

gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios contratarem consórcios públicos para a 

realização de objetivos de interesse comum e dá 

outras providências.  

§ 1º O consórcio público constituirá associação pública 

ou pessoa jurídica de direito privado. 

(...) 

 

Art. 6º O consórcio público adquirirá personalidade 

jurídica: 

I – de direito público, no caso de constituir associação 

pública, mediante a vigência das leis de ratificação do 

protocolo de intenções; 

 
34 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 153-154. 
35 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 153-154. 
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II – de direito privado, mediante o atendimento dos 

requisitos da legislação civil. (...)” (grifamos) 

 

E) ERRADA.  

 

Está errada, pois os entes consorciados responderão solidariamente (e não 

subsidiariamente) pelas obrigações até que haja decisão que indique os responsáveis 

por cada obrigação remanescentes, nos termos do art. 12, §2º, da Lei nº 11.107/05.  

 

Lei nº 11.107/05, “Art. 12. (...) § 2º Até que haja 

decisão que indique os responsáveis por cada 

obrigação, os entes consorciados responderão 

solidariamente pelas obrigações remanescentes, 

garantindo o direito de regresso em face dos entes 

beneficiados ou dos que deram causa à obrigação. (...) 

(grifamos)  

 

GABARITO: LETRA C 

 

18) Em relação à concessão e permissão de serviço público, assinale a alternativa 

correta.  

A) O concessionário de serviço público não pode ser pessoa física.  

B) Enquanto a concessão de serviço público é formalizada por contrato administrativo, 

a permissão de serviço público é efetivada por ato administrativo discricionário e 

precário.  

C) A concessão e a permissão de serviço público devem ser realizadas mediante licitação 

na modalidade concorrência.  

D) É ilegítima a cobrança da tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa.  

E) Nas licitações para concessão e permissão de serviços públicos, os autores ou 

responsáveis economicamente pelos projetos básico ou executivo não podem 

participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obras ou serviços.  
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Assunto: Concessão e Permissão de Serviços Públicos  

Categoria: Legislação, Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

 

A) CORRETA.  

 

Está certa, pois o concessionário de serviço público deve ser pessoa jurídica ou consórcio 

de empresas, ou seja, não pode ser pessoa física, conforme dispõe o art. 2º, II, da Lei nº 

8.987/95.  

 

Lei nº 8.987/95, Art. 2º Para os fins do disposto nesta 

Lei, considera-se: (...)  

II - concessão de serviço público: a delegação de sua 

prestação, feita pelo poder concedente, mediante 

licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa 

jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 

capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco 

e por prazo determinado; (...)  

 

Vale lembrar que a permissão de serviço público pode ser feita tanto para pessoa 

jurídica quanto para pessoa física, nos termos do art. 2º, IV, da Lei nº 8.987/95. 

 

Lei nº 8.987/95, Art. 2º Para os fins do disposto nesta 

Lei, considera-se: (...)  

IV - permissão de serviço público: a delegação, a título 

precário, mediante licitação, da prestação de serviços 

públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou 
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jurídica que demonstre capacidade para seu 

desempenho, por sua conta e risco. (grifamos) 

 

B) ERRADA.  

 

Está errada, pois, em que pese ser esse o entendimento que prevalecia na doutrina e na 

jurisprudência36, o art. 40 da Lei nº 8.987/95, corroborando o caráter contratual da 

delegação, define que a permissão de serviço público será formalizada mediante 

contrato de adesão.  

 

Lei nº 8.987/95, Art. 40. A permissão de serviço público 

será formalizada mediante contrato de adesão, que 

observará os termos desta Lei, das demais normas 

pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à 

precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato 

pelo poder concedente. (...) (grifamos) 

C) ERRADA.  

 

Está errada, pois, em que pese a obrigatoriedade da modalidade concorrência para a 

concessão de serviço público, a permissão de serviço público pode ser realizada 

mediante qualquer modalidade37, não obrigatoriamente na modalidade concorrência, 

nos termos do art. 2º, II e IV, da Lei nº 8.987/95 (transcritos acima).  

 

D) ERRADA.  

 

Está errada, pois o entendimento do STJ é no sentido de que “é legítima a cobrança da 

tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa”, nos termos da Súmula 356-STJ.  

 

A tarifa deve, em regra, remunerar o serviço utilizado pelo usuário. Entretanto, o STJ 

 
36 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 173. 
37 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 174. 
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admite em alguns casos, dentre eles os serviços de telefonia fixa, a cobrança de “tarifa 

básica” do usuário para cobrir custos de disponibilização do serviço, mesmo que o 

particular dele não se utilize efetivamente38.  

 

E) ERRADA.  

 

Está errada, pois, diferentemente das licitações regidas pela Lei nº 8.666/93 (art. 9º, I e 

II), nas licitações para concessão e permissão de serviços públicos, os autores ou 

responsáveis economicamente pelos projetos básico ou executivo podem participar, 

direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obras ou serviços, conforme 

dispõe o art. 31 da Lei nº 9.074/95.  

 

Lei nº 9.074/95, “Art. 31. Nas licitações para concessão 

e permissão de serviços públicos ou uso de bem público, 

os autores ou responsáveis economicamente pelos 

projetos básico ou executivo podem participar, direta ou 

indiretamente, da licitação ou da execução de obras ou 

serviços”. (grifamos) 

 

GABARITO: LETRA A 

 

19) São espécies atos administrativos ordinatórios, exceto: 

A) As instruções. 

B) As admissões.  

C) Os avisos.  

D) As portarias.  

E) Os despachos.  

 

Assunto: Atos administrativos  

Categoria: Doutrina 

 
38 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 175. 
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Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A questão exigiu, basicamente, o conhecimento acerca dos atos administrativos 

ordinatórios.  

 

De acordo com a doutrina, “os atos administrativos ordinatórios são editados no 

exercício do poder hierárquico com o objetivo de disciplinar as relações internas da 

Administração Pública”39. 

 

De acordo com Rafael Oliveira40, os principais atos ordinatórios são as instruções 

(LETRA A); as circulares; os avisos (LETRA C); as portarias (LETRA D); as ordens de serviço 

e os despachos (LETRA E).   

 

Portanto, a única alternativa que não consta uma espécie de ato administrativo 

ordinatório é a LETRA B, pois as admissões são espécies de atos administrativos 

negociais ou de consentimento (e não atos ordinatórios).  

 

B) ERRADA.  

 

Está errada/é a exceção e, portanto, é o gabarito, pois as admissões não são atos 

administrativos ordinatórios, mas sim atos administrativos negociais ou de 

consentimento. 

 

De acordo com a doutrina, “os atos administrativos de consentimento são aqueles 

editados a pedido do particular, viabilizando o exercício de determinada atividade e a 

utilização de bens públicos”41.  

 

 
39 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 329. 
40 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 329. 
41 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 330. 
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Por sua vez, a admissão “é o ato administrativo vinculado que reconhece o direito ao 

recebimento de determinado serviço público pelo titular”42, como ocorre, por exemplo, 

na admissão em escolas públicas.  

 

A) CORRETA.  

 

Está certa, pois as instruções são atos administrativos ordinatórios.  

 

De acordo com a doutrina43, “as instruções são atos administrativos editados pela 

autoridade superior com o objetivo de ordenar a atuação dos agentes subordinados”.  

 

C) CORRETA.  

 

Está certa, pois os avisos são atos administrativos ordinatórios.  

Para a doutrina, “os avisos são atos administrativos editados por Ministros de Estados 

para tratarem de assuntos relacionados aos respectivos Ministérios”44.  

 

D) CORRETA.  

 

Está certa, pois as portarias são atos administrativos ordinatórios e são aqueles atos 

editados por autoridades distintas do chefe do Poder Executivo45.  

 

E) CORRETA.  

 

Está certa, pois os despachos são atos administrativos ordinatórios e são os atos 

“decisórios ou de mero expediente praticados em processos administrativos”46.  

 

GABARITO: LETRA B 

 
42 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 332. 
43 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 329. 
44 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 329. 
45 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 329. 
46 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 329. 
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20) Nos termos da Lei nº 13.019/14, são diretrizes fundamentais do regime jurídico de 

parceria. 

A) a priorização do alcance de resultados. 

B) o incentivo ao uso de recursos já existentes de tecnologias de informação e 

comunicação.  

C) o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas 

relações com as organizações da sociedade civil.  

D) a ação integrada, suplementar e centralizada de recursos e ações, entre os entes da 

Federação. 

E) a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos políticos para 

atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em situação 

de desigualdade social.  

 

Assunto: Terceiro Setor. Lei nº 13.019/14   

Categoria: Legislação  

Nível: Difícil  

 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA.  

 

Está certa, pois essa é uma das diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceira 

previstas no art. 6º, IV, da Lei nº 13.019/14.  

 

Lei nº 13.019/14, “Art. 6º São diretrizes fundamentais do 

regime jurídico de parceria: (...) 

IV - o fortalecimento das ações de cooperação 

institucional entre os entes federados nas relações com 

as organizações da sociedade civil; (...) (grifamos) 
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A) ERRADA.  

 

Está errada, pois, nos termos do art. 6º, II, da Lei nº 13.019/14, uma das diretrizes 

fundamentais do regime jurídico de parceria é a priorização do controle de resultados, 

e não a priorização do “alcance” de resultados.  

 

Lei nº 13.019/14, “Art. 6º São diretrizes fundamentais do 

regime jurídico de parceria: (...) 

II - a priorização do controle de resultados; (...) 

(grifamos) 

 

B) ERRADA.  

 

Está errada, pois, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 13.019/14, uma das diretrizes 

fundamentais do regime jurídico de parceria é “o incentivo ao uso de recursos 

atualizados de tecnologias de informação e comunicação”, e não a utilização de 

recursos já existentes.  

Lei nº 13.019/14, “Art. 6º São diretrizes fundamentais do 

regime jurídico de parceria: (...) 

III - o incentivo ao uso de recursos atualizados de 

tecnologias de informação e comunicação; (grifamos) 

 

D) ERRADA.  

 

Está errada, pois uma das diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria é “a 

ação integrada, complementar e descentralizada, de recursos e ações, entre os entes 

da Federação”, e não a ação “suplementar e centralizada”, de forma a evitar a 

sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos, nos termos do art. 6º, VI, da Lei 

nº 13.019/14. 
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Lei nº 13.019/14, “Art. 6º São diretrizes fundamentais do 

regime jurídico de parceria: (...) 

VI - a ação integrada, complementar e descentralizada, 

de recursos e ações, entre os entes da Federação, 

evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de 

recursos; (...) (grifamos) 

 

E) ERRADA.  

 

Está errada, pois não é com base em conhecimentos políticos, mas sim com base em 

conhecimentos “da ciência e tecnologia e da inovação” que as soluções para atender 

necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em situação de 

desigualdade social serão tomadas, conforme dispõe o art. 6º, IX, da Lei nº 13.019/14.  

 

Lei nº 13.019/14, “Art. 6º São diretrizes fundamentais do 

regime jurídico de parceria: (...) 

IX - a promoção de soluções derivadas da aplicação de 

conhecimentos, da ciência e tecnologia e da inovação 

para atender necessidades e demandas de maior 

qualidade de vida da população em situação de 

desigualdade social.” 

 

GABARITO: LETRA C 

 

21) A Lei nº 13.655/2018 incluiu na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 

(LINDB) (Decreto-Lei nº 4.657/42) algumas disposições sobre segurança jurídica e 

eficiência na criação e na aplicação do direito público. Considerando as normas da 

LINDB referente ao direito público, assinale a alternativa correta.  

A) Não é possível decidir com base em valores jurídicos abstratos na esfera 

administrativa. 
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B) Na esfera administrativa, a decisão que decretar a invalidação de ato ou contrato 

administrativo poderá indicar de modo tácito suas consequências jurídicas. 

C) Na esfera administrativa, a revisão quanto à validade de ato administrativo cuja 

produção já se houver completado levará em conta as considerações gerais da época, 

sendo permitida a declaração de invalidade de situações plenamente constituídas com 

base em mudança posterior de orientação geral.  

D) Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos 

e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo.  

E) Em consonância com o princípio republicano e democrático, a edição de atos 

normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, deverá 

ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados.  

 

Assunto: LINDB   

Categoria: Legislação   

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

D) CORRETA.  

 

Está certa, pois está de acordo com o disposto no art. 22, caput, da LINDB.  

 

LINDB, Art. 22. Na interpretação de normas sobre 

gestão pública, serão considerados os obstáculos e as 

dificuldades reais do gestor e as exigências das 

políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos 

dos administrados. (...)  

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a6

8 

A) ERRADA.  

 

Está errada, pois é possível decidir com base em valores jurídicos abstratos na esfera 

administrativa, desde que sejam consideradas as consequências práticas da decisão, nos 

termos do caput do art. 20 da LINDB.  

 

LINDB, Art. 20. Nas esferas administrativa, 

controladora e judicial, não se decidirá com base em 

valores jurídicos abstratos sem que sejam 

consideradas as consequências práticas da decisão”. 

(...)  

 

B) ERRADA.  

 

Está errada, pois tal decisão deverá indicar de modo expresso suas consequências 

jurídicas e administrativas, não permitindo a LINDB a indicação tácita, conforme dispõe 

o caput do art. 21, LINDB.  

 

LINDB, Art. 21. A decisão que, nas esferas 

administrativa, controladora ou judicial, decretar a 

invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou 

norma administrativa deverá indicar de modo 

expresso suas consequências jurídicas e 

administrativas. (...)  

 

 

C) ERRADA.  

 

Está errada, pois é vedado (proibido) que, com base em mudança posterior de 

orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas, conforme 

dispõe o art. 24, caput, da LINDB.  
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LINDB, Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, 

controladora ou judicial, quanto à validade de ato, 

contrato, ajuste, processo ou norma administrativa 

cuja produção já se houver completado levará em 

conta as orientações gerais da época, sendo vedado 

que, com base em mudança posterior de orientação 

geral, se declarem inválidas situações plenamente 

constituídas. (...)  

 

E) ERRADA.  

 

Está errada, pois a consulta pública é uma faculdade (“poderá”), e não uma obrigação 

(“deverá”), conforme dispõe o art. 29, caput, da LINDB.  

LINDB, Art. 29. Em qualquer órgão ou Poder, a edição 

de atos normativos por autoridade administrativa, 

salvo os de mera organização interna, poderá ser 

precedida de consulta pública para manifestação de 

interessados, preferencialmente por meio eletrônico, 

a qual será considerada na decisão. (...) (grifamos) 

 

GABARITO: LETRA D 

 

22) Considerando o entendimento da jurisprudência acerca dos concursos e dos 

servidores públicos, assinale a alternativa correta.  

A) O Estado responde solidariamente por danos materiais causados a candidatos em 

concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado, quando os exames 

são cancelados por indícios de fraude.  

B) A Justiça do Trabalho possui competência para decidir os feitos em que se discutem 

critérios utilizados pela administração para a seleção e a admissão de pessoal em seus 

quadros. 

C) A contratação de servidores temporários ou o emprego de servidores comissionados, 
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terceirizados ou estagiários, por si sós, não caracterizam preterição na convocação e na 

nomeação de candidatos advindos de concurso público.  

D) Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda 

Constitucional nº 19/1998, a incidência do teto constitucional pressupõe a consideração 

de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório 

quanto ao somatório dos ganhos de remuneração ou provento e pensão percebida por 

servidor público.  

E) Desde que previsto expressamente no edital, a falta de apresentação do diploma em 

concurso que exija nível superior é requisito intransponível, representando óbice a 

assunção do cargo público.  

 

Assunto: Concursos Públicos   

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA.  

 

Está certa, pois o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que “a  

contratação de servidores temporários ou o emprego de servidores comissionados, 

terceirizados ou estagiários, por si sós, não caracterizam preterição na convocação e na 

nomeação de candidatos advindos de concurso público, tampouco autorizam a 

conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, 

a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do 

número de vagas previstas no edital”, conforme Tese nº 6 da Edição nº 115 da 

Jurisprudência da referida Corte.  

 

A) ERRADA.  

 

Está errada, pois o Estado não possui responsabilidade solidária em tal caso, mas sim 

subsidiária.  
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Conforme tese de repercussão geral fixada pelo STF47, “O Estado responde 

subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público 

organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os 

exames são cancelados por indícios de fraude”. 

 

B) ERRADA.  

 

Está errada, pois o entendimento que prevalece no STJ e no STF é no sentido de que a 

competência para processar e julgar tais demandas não é da Justiça do Trabalho, mas 

sim da Justiça Comum.  

 

Nos termos da Tese nº 1 da Edição nº 115 da Jurisprudência em Teses STJ, “A Justiça do 

Trabalho não tem competência para decidir os feitos em que se discutem critérios 

utilizados pela administração para a seleção e a admissão de pessoal em seus quadros, 

uma vez que envolve fase anterior à investidura no emprego público”. 

 

Mais recentemente, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral:  

 

Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-

contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em 

face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o 

regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver 

sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado 

e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.48 

 

D) ERRADA.  

 

Está errada.  

 

 
47 STF. Plenário. RE 662405, Rel. Luiz Fux, julgado em 29/06/2020 (Repercussão Geral – Tema 512) (Info 
986 – clipping). 
48 STF. Plenário. RE 960429/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/3/2020 (repercussão geral – 
Tema 992) (Info 968). 
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A assertiva misturou de forma equivocada dois entendimentos importantes do STF 

acerca do teto remuneratório previsto no art. 37, XI da CF/88.  

 

Em um primeiro e mais recente julgado da Suprema Corte, foi fixada a tese de 

repercussão geral49 no sentido de que “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em 

momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional 

previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de 

remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. 

 

Ou seja, na hipótese de pensão, o teto constitucional deve incidir sobre o somatório da 

remuneração ou provento recebido pelo servidor com a pensão. 

 

Por sua vez, muito cuidado para não confundir com entendimento do STF no sentido de 

que, “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos 

e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe 

consideração de cada um dos vínculos formalizados , afastada a observância do teto 

remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”50.  

 

Ou seja, nos casos de acumulação legítima de cargos públicos, a incidência do teto 

remuneratório levará em consideração a remuneração de cada cargo de forma 

individualizada, e não o somatório das duas remunerações.  

 

E) ERRADA.  

 

Está errada, pois o “a jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo 

edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo 

público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos 

 
49 STF. Plenário. RE 602584/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 6/8/2020 (Repercussão Geral – Tema 
359) (Info 985). 
50 STF. Plenário. RE 612975/MT e RE 602043/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 26 e 27/4/2017 
(Repercussão Geral – Temas 337 e 384) (Info 862). 



 

 

P
ág

in
a7

3 

idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma 

formalidade para expedição do diploma”51.  

 

GABARITO: LETRA C 

 

 

DIREITO EMPRESARIAL 

23) Sobre o instituto da Propriedade Industrial, podemos afirmar, corretamente, 

segundo o entendimento do STJ: 

A) A marca notoriamente conhecida é exceção ao princípio da especificidade e tem 

proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada 

no Brasil e assim declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 

B) A marca de alto renome (art. 126 da LPI - Lei n. 9.279/96) é exceção ao princípio da 

territorialidade e goza de proteção especial em seu ramo de atividade 

independentemente de registro no Brasil.  

C) Marcas fracas ou evocativas, constituídas por expressões comuns ou genéricas, 

podem possuir o atributo da exclusividade, podendo conviver com outras semelhantes. 

D) O direito de exclusividade ao uso da marca é, em regra, limitado pelo princípio da 

especialidade, ou seja, à classe para a qual foi deferido o registro. 

E) A declaração de caducidade do registro de marca tem efeitos jurídicos a partir de sua 

declaração (ex tunc), e não efeitos retroativos (ex nunc). 

 

Assunto: Direito Empresarial. Propriedade Industrial.  

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio. 

 

COMENTÁRIOS 

 

A e B) ALTERNATIVAS ERRADAS 

 
51 STJ. 2ª Turma. REsp 1784621/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/03/2019. 
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As assertivas não traduzem corretamente o atual entendimento do STJ. A Jurisprudência 

em Teses do Tribunal da Cidadania, em sua edição n.º 24, tratando da temática 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL, assim anunciou: 

 

1) A marca de alto renome (art. 125 da Lei de Propriedade 

Industrial - LPI) é exceção ao princípio da especificidade e tem 

proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que 

previamente registrada no Brasil e assim declarada pelo INPI - 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial.  

2) A marca notoriamente conhecida (art. 126 da LPI - Lei n. 

9.279/96) é exceção ao princípio da territorialidade e goza de 

proteção especial em seu ramo de atividade 

independentemente de registro no Brasil.  

 

“O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto 

renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da 

territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu 

respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao 

princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, 

desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial.  

 

A discussão acerca da notoriedade ou não da marca "SKECHERS" deve ser observada 

tendo em conta a fixação dada pelo Tribunal de origem, com base no exame acurado 

dos elementos fáticos probatórios. Assim, qualquer conclusão que contrarie tal 

entendimento, posta como está a questão, demandaria o reexame de provas, atraindo, 

por consequência, a incidência do enunciado n. 7/STJ.  

 

Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, observa-se que seu objetivo é o 

de exclusivamente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante captação 

indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores 
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por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para 

distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.  

 

No caso dos autos, não se observa, de plano, a possibilidade de confusão dos 

consumidores pelo que viável a convivência das duas marcas registradas "SKETCH", de 

propriedade da ora recorrente e, "SKECHERS", da titularidade da ora recorrida, empresa 

norte-americana.  

 

Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca 

"SKETCH", comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora 

recorrida, SKECHERS USA INC II", atua, especificamente, na comercialização de roupas e 

acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional. De maneira 

que, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em 

outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de 

convivência pacífica entre ambos”52. 

 

De acordo com a análise dos enunciados das jurisprudências em teses do STJ, houve 

uma inversão nos conceitos apresentados nos respectivos itens, logo, ambos estão 

incorretos. 

 

C) ERRADA 

 

De acordo com a EDIÇÃO N. 24: PROPRIEDADE INDUSTRIAL, item 4, que assim 

anunciou: 

 

4) Marcas fracas ou evocativas, constituídas por expressões 

comuns ou genéricas, não possuem o atributo da exclusividade 

podendo conviver com outras semelhantes. 

 

Com isso, concluímos pela incoerência da assertiva, tornando-a incorreta. 

 
52 REsp 1114745/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 
21/09/2010. 
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"O art. 535 do CPC encontra-se incólume quando o Tribunal de origem, embora 

sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo 

certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos 

pela parte se os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a 

decisão" (REsp n. 1.197.028/AL, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 16/2/2012, DJe 28/2/2012).  

 

"Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no âmbito da ação de 

abstenção de uso de nome empresarial, marca e nome de domínio, seria necessário o 

revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a 

via estreita do recurso especial, ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte" (AgRg 

no Ag n. 1.049.819/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/3/2011, DJe 30/3/2011). Marcas fracas, meramente sugestivas e/ou evocativas, 

podem conviver com marcas semelhantes. 53 

 

D) CORRETA 

 

A assertiva traduz fielmente o entendimento do STJ, firmado na Jurisprudência em Teses 

do Tribunal da Cidadania, em sua edição n.º 24, tratando da temática PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL, vejamos: 

 

6) O direito de exclusividade ao uso da marca é, em regra, 

limitado pelo princípio da especialidade, ou seja, à classe para a 

qual foi deferido o registro. 

 

“Conforme a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano 

material pode ser presumido, pois a violação do direito é capaz de gerar lesão à 

atividade empresarial do titular, tais como, o desvio de clientela e a confusão entre as 

empresas. Por outro lado, há a necessidade de comprovação do efetivo dano moral 

 
53 AgRg no REsp 1046529/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 
24/06/2014, DJe 04/08/2014. 
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suportado pela empresa prejudicada pela contrafação, uma vez que, a indenização 

extrapatrimonial está ligada à pessoa do titular do direito”. 54  

 

E) ERRADA 

 

A assertiva diverge do enunciado da Jurisprudência em teses do STJ, senão vejamos: 

 

14) A declaração de caducidade do registro de marca tem efeitos 

jurídicos a partir de sua declaração (ex nunc), e não efeitos 

retroativos (ex tunc). 

 

No item, houve apenas a inversão da expressão em latim quanto à produção de efeitos 

da declaração de caducidade do registro de marcas.  

 

“Com o julgamento, pela Segunda Seção, dos EREsp 964.780, relatados pela Ministra 

Nancy Andrighi, ficou pacificado que a declaração de caducidade do registro de marca 

tem efeitos jurídicos a partir de sua declaração (ex nunc), em vez de efeitos retroativos 

(ex tunc).  

 

Por expressa disposição do artigo 212, § 3º, da Lei da Propriedade Industrial, julgados 

definitivamente os recursos administrativos, pelo Presidente do INPI, encerra-se a 

instância administrativa. Com efeito, tendo sido só posteriormente suscitada e obtida a 

declaração de caducidade do registro, pelo não uso da marca, é descabido falar em 

ilegalidade ou irregularidade do ato praticado pela autarquia, a ensejar, por esse fato 

novo, a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário.  

 

No entanto, embora a tese da caducidade tenha sido suscitada pelo autor e discutida 

nos autos, no caso, notadamente com o julgamento conjunto dos embargos de 

declaração opostos pelas partes em face do acórdão da apelação, ficou bem esclarecido 

que, no ponto, a Corte de origem acolheu a fundamentação da sentença que 

 
54 REsp 1281710/MG,Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 
08/08/2014,Publicado em 25/08/2014 
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reconheceu a ilegalidade do ato administrativo por outro motivo - o que atrai a 

incidência da Súmula 284/STF, a impossibilitar o conhecimento do recurso especial. 55 

 

GABARITO: LETRA D 

 

24) Com relação aos títulos de crédito, julgue os itens a seguir: 

I) Os títulos de crédito com força executiva podem ser cobrados por meio de processo 

de conhecimento, execução ou ação monitória. 

II) O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do devedor principal do título 

de crédito prescrito é quinquenal nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, 

independentemente da relação jurídica fundamental. 

III) As duplicatas virtuais possuem força executiva, desde que acompanhadas dos 

instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria 

e da prestação do serviço. 

A) Somente o item I está correto. 

B) Somente os itens I e III estão corretos. 

C) Somente o item III está incorreto. 

D) Somente os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

Assunto: Direito Empresarial. Títulos de crédito. 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio. 

 

COMENTÁRIOS 

 

I) CORRETA 

 

 
55 REsp 1080074/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 
13/03/2013. 
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O Superior Tribunal de Justiça, em edição da Jurisprudências em Teses, tratando da 

temática dos Títulos de Crédito, assim anunciou: 

 

1) Os títulos de crédito com força executiva podem ser cobrados 

por meio de processo de conhecimento, execução ou ação 

monitória. 

 

Logo, o item I está correto. 

 

II) CORRETA 

 

O Superior Tribunal de Justiça, em edição da Jurisprudências em Teses,  tratando da 

temática dos Títulos de Crédito, assim anunciou: 

 

2) O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do 

devedor principal do título de crédito prescrito é quinquenal nos 

termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, independetemente da 

relação jurídica fundamental. 

 

Logo, o item II está igualmente correto. 

 

III) CORRETA 

 

O Superior Tribunal de Justiça, em edição da Jurisprudências em Teses, tratando da 

temática dos Títulos de Crédito, assim anunciou: 

 

3) As duplicatas virtuais possuem força executiva, desde que 

acompanhadas dos instrumentos de protesto por indicação e 

dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do 

serviço. 
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Assim, o item III também está correto. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

25) Com base na Jurisprudência do STJ, julgue os itens a seguir e marque a alternativa 

correta: 

I) O crédito advindo de adiantamento de contrato de câmbio está sujeito aos efeitos da 

recuperação judicial. 

II) O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos 

que importem em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda devem se 

submeter ao juízo universal. 

III) Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se 

submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional. 

A) Somente os itens II e III estão corretos. 

B) Somente o item I está correto. 

C) Somente o item II está correto. 

D) Somente o item III está correto. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

Assunto: Direito Empresarial. Recuperação Judicial. 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio. 

 

COMENTÁRIOS: 

 

ITEM I 

 

Consoante enunciado n.º 5, da Edição n.º 37 da Jurisprudências em Teses do STJ, o item 

está INCORRETO, uma vez que o crédito advindo do adiantamento de contrato de 

câmbio não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, senão vejamos: 
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5) O crédito advindo de adiantamento de contrato de câmbio 

não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.  

 

A assertiva contraria o enunciado publicado pelo STJ. 

 

ITEM II 

 

Consoante enunciado n.º 8, da Edição n.º 37 da Jurisprudências em Teses do STJ, o item 

está correto, senão vejamos: 

 

8) O deferimento da recuperação judicial não suspende a 

execução fiscal, mas os atos que importem em constrição ou 

alienação do patrimônio da recuperanda devem se submeter ao 

juízo universal. 

 

 

ITEM III 

 

Consoante enunciado n.º 12, da Edição n.º 37 da Jurisprudências em Teses do STJ, o 

item está correto, senão vejamos: 

 

12) Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes 

na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os 

créditos posteriores ao pleito recuperacional.  

 

GABARITO: LETRA A 
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26) Com base nos verbetes sumulares editados pelo Superior Tribunal de Justiça, 

julgue os itens e assinale a alternativa correta: 

I) Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe 

por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, 

ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. 

II) Os créditos decorrentes de serviços prestados à massa falida, inclusive a remuneração 

do síndico, gozam dos privilégios próprios dos trabalhistas. 

III) Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não 

apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou 

punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. 

IV) A recuperação judicial do devedor principal impede o prosseguimento das ações e 

execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por 

garantia cambial, real ou fidejussória. 

A) Os itens I e III estão corretos, apenas. 

B) Os itens II e IV estão corretos, apenas. 

C) Apenas o item IV está incorreto. 

D) Apenas o item I está correto. 

E) Todos os itens estão incorretos. 

 

Assunto: Direito Empresarial. 

Categoria: Súmulas do STJ. 

Nível: Médio. 

 

COMENTÁRIOS: 

 

ITEM I 

 

O item está correto, pois corresponde à literalidade da súmula n.º 475 do STJ, vejamos:  

 

Súmula 475 - Responde pelos danos decorrentes de protesto 

indevido o endossatário que recebe por endosso translativo 

título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, 
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ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes 

e avalistas. (Súmula 475, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/06/2012, DJe 19/06/2012) 

 

ITEM II 

 

O item está correto, pois corresponde à literalidade da súmula n.º 219 do STJ, vejamos:  

 

Súmula 219 - Os créditos decorrentes de serviços prestados à 

massa falida, inclusive a remuneração do síndico, gozam dos 

privilégios próprios dos trabalhistas. (Súmula 219, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/1999, DJ 25/03/1999) 

 

ITEM III 

 

O item está correto, pois corresponde à literalidade da súmula n.º 554 do STJ, vejamos:  

 

Súmula 554 - Na hipótese de sucessão empresarial, a 

responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos 

devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou 

punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da 

sucessão. (Súmula 554, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

09/12/2015, DJ 15/12/2015) 

 

ITEM IV 

 

O item está incorreto, posto que contraria ao teor da súmula n.º 581 do STJ, vejamos: 

 

Súmula 581 - A recuperação judicial do devedor principal não 

impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas 

contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, 
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por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) 

 

 

Nesse sentido, o STJ, em sede de Recurso Especial repetitivo56, consolidou a seguinte 

tese: 

 

A recuperação judicial do devedor principal não impede o 

prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção 

de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou 

coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, 

pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, 

e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por 

força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005. 

 

 

GABARITO: LETRA C 

 

DIREITO CIVIL 

 

27) De acordo com a jurisprudência do STJ, podem sofrer dano moral: 

A) O condomínio, por ser uma massa patrimonial dotada de honra objetiva – que, no 

caso, representa a honra objetiva dos titulares das unidades condominiais.  

B) O espólio, por representar a universalidade do patrimônio do de cujos, verdadeira 

representação de sua personalidade. 

C) Apenas as pessoas físicas, por serem as únicas dotadas de direitos da personalidade. 

D) As pessoas jurídicas de direito público, por danos relacionados à violação da honra 

ou da imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano 

refletir sobre os demais jurisdicionados de forma evidente. 

 
56 STJ. 2ª Seção. REsp 1333349/SP, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, julgado em 26/11/2014. 
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E) As pessoas jurídicas de direito privado, de modo amplo e sem qualquer restrição.  

 

Assunto: Direitos da personalidade 

Categoria: Legislação e jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A), B) ERRADAS. 

 

Na verdade, o STJ57 definiu que o condomínio, por ser uma massa patrimonial, não 

possui honra objetiva e não pode sofrer dano moral. Para a corte, os condomínios são 

entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das 

comuns, além de não haver entre os condôminos a affectio societatis, tendo em vista a 

ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem entre si uma relação jurídica. 

O vínculo entre eles decorre apenas do direito exercido sobre a coisa e que é necessário 

à administração da propriedade comum. 

 

Do mesmo modo, o espólio, que consiste em massa patrimonial despersonalizada, não 

pode sofrer dano moral. O Espólio é o ente despersonalizado que representa a herança 

em juízo ou fora dele. O espólio não tem personalidade jurídica. É verdade que em 

certos casos o STJ admite que o espólio pleiteie em juízo a indenização por danos morais 

causados ao de cujos, mas isso não quer dizer que o lesado tenha sido o espólio, a quem 

cabe apenas pleitear a indenização devida ao falecido.  

 

Há enunciado da jurisprudência em teses do STJ no sentido de que: “Embora a violação 

moral atinja apenas os direitos subjetivos do falecido, o espólio e os herdeiros têm 

 
57 RESP 1.736.593-SP. 3ª Turma. Rel. Min. Nancy Andrigui. Julgado em 11/02/2020 (info 665). 
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legitimidade ativa ad causam para pleitear a reparação dos danos morais suportados 

pelo de cujus”. 

 

Recentemente, todavia, a corte aprovou a súmula 642, cujo teor é: Súmula 642-STJ: O 

direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, 

possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação 

indenizatória. 

 

Para Márcio André Lopes Cavalcante58, o STJ, sem que o tema tenha sido debatido com 

profundidade em algum precedente posterior aos julgados acima transcritos, decidiu 

excluir da redação da súmula a legitimidade do “espólio”, deixando apenas a dos 

“herdeiros”. 

  

Diante disso, a solução mais “segura”, por enquanto, é considerar tão somente os 

herdeiros como legitimados. No entanto, será necessário aguardar os novos julgados a 

serem proferidos após o enunciado para podermos ter certeza se o objetivo do STJ, ao 

mencionar apenas os herdeiros, foi realmente o de negar a possibilidade de o espólio 

continuar ou ajuizar a ação. 

 

C), E) ERRADAS. 

 

O STJ, consoante entendimento cristalizado na súmula 227, admite o dano moral para 

pessoas jurídicas. Contudo, essa possibilidade não é ampla e irrestrita, abrangendo 

apenas os direitos à personalidade compatíveis com as pessoas jurídicas de direito 

privado, que são relacionados, por exemplo, à sua honra objetiva e credibilidade 

mercadológica. 

 

 
58 Súmula 642 do STJ comentada. Disponível em: https://www.dizerodireito.com.br/2021/01/sumula-
642-do-stj-comentada.html. Acesso em 22/03/2021 

https://www.dizerodireito.com.br/2021/01/sumula-642-do-stj-comentada.html
https://www.dizerodireito.com.br/2021/01/sumula-642-do-stj-comentada.html
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O CC/02 estabelece que: Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a 

proteção dos direitos da personalidade.  

 

Esse artigo não estendeu todos os direitos de personalidade às pessoas jurídicas, como 

se percebe de sua simples leitura. Ele apenas estendeu a TÉCNICA DE PROTEÇÃO (tutelas 

reparatórias e inibitórias) dos direitos da personalidade que forem compatíveis com as 

pessoas jurídicas, em especial aqueles relacionados à sua “imagem atributo” ou 

reputação no meio social. 

 

O item C está incorreto, pois já se admite a reparação por danos morais às pessoas 

jurídicas, sendo incorreto restringir a sua proteção apenas às pessoas físicas. 

 

D) CORRETA. 

 

Foi esse o entendimento fixado pelo STJ no Resp 1.722.423-RJ. Segundo entendeu a 

corte cidadã, pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos 

morais relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade 

institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados 

for evidente. 

 

A situação que ensejou a fixação desse entendimento foi o caso “Jorgina de Freitas”, ex-

procuradora do INSS que organizou um esquema de desvio de verbas de aposentadoria. 

 

Segundo o STJ, não afasta a pretensão reparatória o argumento de que as pessoas que 

integram o Estado não sofrem “descrédito mercadológico”. O direito das pessoas 

jurídicas à reparação por dano moral não exsurge apenas no âmbito dos prejuízos 

comerciais, mas também nos casos, mais abrangentes, de violação à honra objetiva. 

Nesse plano, até mesmo entidades sem fins lucrativos podem ser atingidas. 
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Desse modo, não se pode afastar a possibilidade de resposta à agressão perpetrada por 

agentes do Estado contra a credibilidade institucional da autarquia, a qual implica dano 

reflexo sobre os demais segurados da previdência e os demais jurisdicionados. 

 

 Esse precedente é extremamente importante e representa uma mudança de 

orientação, de todo modo, em relação à antiga posição da corte de não conceder dano 

moral à pessoa jurídica de direito público. Mas tenham cuidado, pois não são todos os 

atos que geram dano moral contra o Estado! 

 

GABARITO: LETRA D 

 

28) Clarice e Leandro casaram-se no regime obrigatório de separação de bens. 

Enquanto estavam casados, Leandro recebeu um terreno a título de doação, e, alguns 

meses depois, ele faleceu. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar 

que, à luz do entendimento jurisprudencial, para fins de partilha, os bens adquiridos 

na constância do casamento: 

A) Não se comunicam entre Clarice e Leandro, exceto o terreno doado. 

B) Não se comunicam entre Clarice e Leandro, ainda que seja comprovado o esforço 

comum para sua aquisição. 

C) Comunicam-se entre Clarice e Leandro, inclusive o terreno doado. 

D) Comunicam-se entre Clarice e Leandro, desde que comprovado o esforço comum 

para sua aquisição. 

E) Não se comunicam quaisquer bens no regime da separação obrigatória de bens.  

 

Assunto: Direito de família e das sucessões  

Categoria: jurisprudência  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 
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É obrigatório o regime da separação de bens no casamento (regime de separação 

obrigatória de bens): 

a) Das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da 

celebração do casamento; 

b) Da pessoa maior de 70 (setenta) anos;  

c) De todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. 

 

Consoante o entendimento contido na súmula 377 do STF: 

Súmula 377-STF: No regime de separação legal de 

bens, comunicam-se os adquiridos na constância do 

casamento. 

 

A questão trata de partilha, à luz do entendimento jurisprudencial. O Superior Tribunal 

de Justiça pacificou na sua Segunda Seção que a correta interpretação da Súmula 377 

do Supremo Tribunal Federal indica a necessidade de prova do esforço comum para 

que haja a comunicação de bens no casamento (no regime da separação obrigatória 

de bens).  

 

Para o STJ: “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na 

constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua 

aquisição. 3. Releitura da antiga Súmula 377/STF (No regime de separação legal de bens, 

comunicam-se os adquiridos na constância do casamento), editada com o intuito de 

interpretar o art. 259 do CC/1916, ainda na época em que cabia à Suprema Corte decidir 

em última instância acerca da interpretação da legislação federal, mister que hoje cabe 

ao Superior Tribunal de Justiça" (STJ, EREsp 1.623.858/MG, 2.ª Seção, Rel. Min. Lázaro 

Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5.ª Região), j. 23.05.2018, DJe 

30.05.2018). 

 

No mesmo sentido: “a Segunda Seção do STJ, seguindo a linha da Súmula n.º 377 do 

STF, pacificou o entendimento de que ‘apenas os bens adquiridos onerosamente na 

constância da união estável, e desde que comprovado o esforço comum na sua 
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aquisição, devem ser objeto de partilha’ (EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015). 

 

Logo, a Súmula 377 do STF deve ser aplicada para os casos do regime de separação 

obrigatória de bens, seja no casamento, seja na união estável, sendo necessária a prova 

do esforço comum para que haja a comunicação de bens, em ambos os casos. Por isso, 

o gabarito é letra D. 

 

GABARITO: LETRA D 

 

29) A respeito de nome civil, assinale a opção correta, conforme o Código Civil.  

A) O nome da pessoa pode ser utilizado em propaganda comercial, mesmo sem a sua 

autorização. 

B) Pseudônimo adotado para o exercício de atividades lícitas possui a mesma proteção 

assegurada ao nome. 

C) Pseudônimo adotado para o exercício de atividades lícitas não possui proteção. 

D) A utilização do nome de uma pessoa por outrem em publicação cujo conteúdo a 

expõe a desprezo público não é ilegal. 

E) O nome da pessoa não pode ser utilizado em propaganda comercial, mesmo com a 

sua autorização. 

 

Assunto: Direitos da Personalidade (nome) 

Categoria: Legislação  

Nível: Fácil  

 

COMENTÁRIOS:  

 

A), E) ERRADAS. 

 

De acordo com o CC/02, o nome da pessoa pode ser usado em propaganda comercial, 

mediante autorização. 
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Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio 

em propaganda comercial. 

 

B)CORRETA. C) ERRADA. 

 

O CC/02, em seu art. 19, dá ao pseudônimo adotado para atividades lícitas a mesma 

proteção que confere ao nome: 

 

Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza 

da proteção que se dá ao nome. 

 

D)ERRADA. 

 

O quesito contraria o exposto no art. 17 do CC/02, segundo o qual: 

 

Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por 

outrem em publicações ou representações que a exponham 

ao desprezo público, ainda quando não haja intenção 

difamatória. 

 

GABARITO: LETRA B 

 

30) Marcos emprestou seu automóvel a Ricardo. Quinze dias depois, ainda na posse 

do veículo, Ricardo o comprou de Marcos, que realizou a venda sem revelar que o 

automóvel possuía grave defeito mecânico, vício oculto que só foi constatado por 

Ricardo na própria data da alienação. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, 

Ricardo tem direito de obter a redibição do contrato de compra e venda, que se sujeita 

a prazo: 

A) prescricional, de trinta dias, contado da data em que recebeu o automóvel.  

B) prescricional, de quinze dias, contado da data da alienação.  

C) decadencial, de trinta dias, contado da data em que recebeu o automóvel.  
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D) decadencial, de quinze dias, contado da data da alienação.  

E) decadencial, de noventa dias, contado da data em que recebeu o automóvel. 

 

Assunto: Vício redibitório 

Categoria: Lei  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

Essa questão é resolvida a partir do conteúdo normativo do art. 445 do CC. Consoante 

esse dispositivo, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no 

preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da 

entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.  

 

Analisando o enunciado e o dispositivo legal, fica fácil concluir que o prazo para reclamar 

do vício redibitório possui natureza decadencial e é de 15 dias, como se trata de bem 

móvel (automóvel) que estava na posse de Ricardo, quando da alienação. Logo, a letra 

D está correta. 

 

GABARITO: LETRA D 

 

31) Camila e Afonso casaram-se, sob o regime da separação convencional de bens, em 

1987, quando ainda estava em vigor o Código Civil de 1916. Em 2016, quando já em 

vigor o Código Civil de 2002, Camila firmou hipoteca, sem a prévia outorga uxória de 

Afonso. A respeito dessa situação, analise os seguintes itens e assinale o correto. 

 A) A hipoteca é nula, porque firmada sem prévia autorização conjugal, na vigência do 

CC/02.  

B) A hipoteca é nula, porque o regime de bens para o casamento foi firmado sob a égide 

do CC/16, tornando aplicável esse diploma legal ao negócio jurídico celebrado por 

Camila. Como o CC/16 previa a necessidade de autorização conjugal como condição de 

eficácia da hipoteca, independentemente do regime de bens, o direito real de garantia 

não foi devidamente constituído. 
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C) A hipoteca é válida, porque, tanto sob a vigência do CC/16, como sob a vigência do 

CC 02, não se faz necessária a outorga uxória para constituir esse direito real de garantia. 

D) A hipoteca é válida, porque o negócio jurídico foi celebrado quando já em vigor o 

CC/02, que prevê a dispensa de autorização conjugal como condição de eficácia da 

hipoteca quando o regime de bens for o da separação absoluta, ainda que se trate de 

casamento celebrado na vigência da legislação civil revogada. 

E) A hipoteca é nula, porque o CC/02 prevê que a autorização conjugal, 

independentemente do regime de bens, é verdadeira condição de eficácia da hipoteca. 

 

Assunto: Direitos reais de garantia (Hipoteca) 

Categoria: Jurisprudência  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A), B), C), E) ERRADAS. D) CORRETA. 

 

Esta questão aborda situação recentemente analisada pelo STJ, no julgamento de 

recurso especial59, ocasião em que a Corte afirmou que é válida hipoteca firmada na 

vigência do CC/2002 exclusivamente por cônjuge casado sob o regime da separação 

total de bens na vigência do CC/1916. 

 

Das informações do inteiro teor do informativo 680 da jurisprudência da Corte, extrai-

se o seguinte: 

 

Assim, em se tratando de casamento celebrado na vigência do CC/1916 sob o regime da 

separação convencional de bens, somente aos negócios jurídicos celebrados na vigência 

da legislação revogada é que se poderá aplicar a regra do art. 235, I, do CC/1916, que 

previa a necessidade de autorização conjugal como condição de eficácia da hipoteca, 

independentemente do regime de bens. 

 
59 REsp 1.797.027-PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 
15/09/2020, DJe 18/09/2020. 
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Contudo, aos negócios jurídicos celebrados após a entrada em vigor do CC/2002, deverá 

ser aplicada a regra do art. 1.647, I, do CC/2002, que prevê a dispensa de autorização 

conjugal como condição de eficácia da hipoteca quando o regime de bens for o da 

separação absoluta, ainda que se trate de casamento celebrado na vigência da 

legislação civil revogada. 

 

GABARITO: LETRA D 

 

32) São espécies de créditos e credores que gozam de privilégio especial, de acordo 

com a disciplina do CC/02, exceto: 

A) O credor por despesas de salvamento sobre a coisa salvada. 

B) O credor por benfeitorias necessárias ou úteis sobre a coisa beneficiada. 

C) Sobre o produto da colheita, para a qual houver concorrido com o seu trabalho, e 

precipuamente a quaisquer outros créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola, 

quanto à dívida dos seus salários. 

D) O crédito por custas judiciais, ou por despesas com a arrecadação e liquidação da 

massa. 

E) Sobre os exemplares da obra existente na massa do editor, o autor dela, ou seus 

legítimos representantes, pelo crédito fundado contra aquele no contrato da edição. 

 

Assunto: Das Preferências e Privilégios Creditórios  

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A), B), C) e E) CORRETAS.  

 

Essa questão pedia que o aluno assinalasse o único item que não correspondia a crédito 

dotado de privilégio especial.  
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Os créditos dotados de privilégio especial estão descritos no art. 964 do CC/02, que 

reflete corretamente alguns dos itens da questão, a seguir destacados: 

Art. 964, CC. Têm privilégio especial: 

I - sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor de custas 

e despesas judiciais feitas com a arrecadação e liquidação; 

II - sobre a coisa salvada, o credor por despesas de 

salvamento; (LETRA A) 

III - sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitorias 

necessárias ou úteis; (LETRA B) 

IV - sobre os prédios rústicos ou urbanos, fábricas, oficinas, 

ou quaisquer outras construções, o credor de materiais, 

dinheiro, ou serviços para a sua edificação, reconstrução, 

ou melhoramento; 

V - sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, 

instrumentos e serviços à cultura, ou à colheita; 

VI - sobre as alfaias e utensílios de uso doméstico, nos 

prédios rústicos ou urbanos, o credor de aluguéis, quanto 

às prestações do ano corrente e do anterior; 

VII - sobre os exemplares da obra existente na massa do 

editor, o autor dela, ou seus legítimos representantes, pelo 

crédito fundado contra aquele no contrato da edição;  

(LETRA E) 

VIII - sobre o produto da colheita, para a qual houver 

concorrido com o seu trabalho, e precipuamente a 

quaisquer outros créditos, ainda que reais, o trabalhador 

agrícola, quanto à dívida dos seus salários. (LETRA C) 

IX - sobre os produtos do abate, o credor por animais. 

 

D) ERRADA. 

 

Consoante o art. 965, II, do CC/02, goza de privilégio geral, sobre os bens do devedor o 

crédito por custas judiciais, ou por despesas com a arrecadação e liquidação da massa. 
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Desse modo, dentre todos os expostos na questão, o crédito elencado no quesito D 

revela-se como o único que não é dotado de privilégio especial. 

 

GABARITO: LETRA D 

 

33) À luz das reflexões doutrinárias e dos entendimentos jurisprudenciais acerca da 

boa-fé objetiva e seus desdobramentos, assinale o quesito correto.  

A) A supressio significa a aquisição de um direito em razão do decurso de longo lapso 

temporal o exercendo. 

B) Para o STJ, ex-empregado mantido no plano de saúde por mais de dez anos após a 

demissão, por liberalidade do ex-empregador e com assunção de custeio integral do 

serviço, não poderá ser excluído da cobertura do seguro, em razão da boa-fé objetiva e, 

em especial, da incidência da surrectio. 

C) O venire contra factum proprium visa a impedir que a violação à determinada norma 

venha, posteriormente, servir ao transgressor no desdobramento da relação jurídica. 

D) A doutrina nomina como “função de controle” a aplicação do princípio da boa-fé 

objetiva na sua função limitadora do exercício de direitos subjetivos. 

E) Segundo a doutrina civilista, a boa-fé objetiva possui duas funções: a função de 

controle e a função hermenêutico-integradora. 

 

Assunto: Da boa-fé objetiva e seus desdobramentos  

Categoria: Doutrina e jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

O item está errado, porque conceitua a surrectio e não a supressio. 
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Apesar de serem figuras diferentes, elas costumam caminhar juntas. Isso porque, a 

supressio representa a situação pela qual a parte perde a prerrogativa de exercer 

determinado direito por não o ter exercido durante certo lapso temporal, fazendo 

nascer na contraparte a confiança de que não mais exerceria essa posição jurídica.  

 

Por outro lado, a surrectio consiste no nascimento do direito ao exercício de 

determinada posição jurídica por ter fundada confiança de ter adquirido essa 

prerrogativa após determinado tempo. 

 

B) ERRADA. 

 

O único equivoco do quesito situa-se na inclusão da surrectio como justificadora da 

obrigação de manutenção do ex-empregado no plano de saúde.  

 

Isso porque, recentemente, o STJ60 analisou controvérsia relativa à obrigação de o ex-

empregador em manter, com base na proteção da confiança (supressio), o plano de 

saúde oferecido ao ex-empregado, transcorridos mais de 10 anos do rompimento do 

vínculo empregatício. 

 

A corte destacou o seguinte, no julgamento: com efeito, não se nega que o art. 30, § 1º, 

da Lei n. 9.656/1998 permite que o ex-empregado demitido e seu grupo familiar se 

mantenham no plano de saúde coletivo empresarial, após o rompimento do vínculo 

empregatício, pelo período de um terço do tempo de permanência como beneficiários, 

com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.  

 

Ou seja, a lei 9656/98 só permite a permanência do empregado no plano de saúde 

coletivo pelo período máximo de 24 meses após a demissão – o que conferiria ao 

empregador o direito de efetuar a exclusão do empregado. 

 

 
60 REsp 1.879.503-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 15/09/2020, 
DJe 18/09/2020. 
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Contudo, com base na proteção da confiança, como face subjetiva do princípio da boa-

fé, o STJ entendeu o caso merecia a aplicação da supressio, com o afastamento da regra 

da lei 9.656/98 que beneficiava o credor, por ter havido o transcurso de mais de 10 anos 

sem que este tenha exercitado a prerrogativa legal. 

 

C) CORRETA. E) ERRADA 

 

A doutrina acentua que a boa-fé objetiva se desdobra em três funções: a de cânone 

hermenêutico integrativo do contrato; a de norma de criação de deveres jurídicos; e a 

de norma de limitação ao exercício de direitos subjetivos. 

 

Funções estas que a doutrina resume, respectivamente, em: interpretativa-integrativa, 

criadora e limitadora (ou de controle). Em relação à primeira função, chamada de 

“cânone hermenêutico” ou de “interpretativa-integrativa”, importa realçar que serve 

essencialmente à análise judicial do contrato e da situação de fato estabelecida entre as 

partes, consubstanciando verdadeiro norte na interpretação das cláusulas contratuais.  

 

A segunda função, qual seja, a função criadora da boa-fé objetiva, exprime a ideia de 

que agir de boa-fé não significa apenas cumprir o que se prometeu, mas incorporar à 

sua obrigação diversos outros deveres. São os chamados deveres anexos ou laterais, a 

exemplo dos deveres de deveres de informação; de prestar contas; de colaboração e 

cooperação e dos deveres de proteção, aviso e esclarecimento. 

 

A terceira função da boa-fé objetiva consiste na limitação ao exercício de direitos 

subjetivos. Função esta que a doutrina chama de “controle”, como corretamente 

enunciado no item C. Essa noção decorre da determinação constitucional de que os 

contratos respondam a uma função social.  

 

Portanto, o item C representa adequadamente a função de controle da boa-fé objetiva, 

enquanto o item E está incorreto por conferir à boa-fé apenas duas funções, quando, 

em verdade, a doutrina destaca três funções, como visto. 
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D) ERRADA. 

 

Baseadas na chamada teoria dos atos próprios, tanto doutrina como jurisprudência 

apresentam alguns institutos que servem à concreção do princípio da boa-fé objetiva: 

a) “venire contra factum proprium”; b) “supressio”; c) “surrectio”; d) “tu quoque”.  

 

O “tu quoque” visa impedir que a violação a determinada norma venha, posteriormente, 

servir ao transgressor no desdobramento da relação jurídica. Tal instituto destina-se, 

então, a evitar um comportamento duplo, elencando-se como parâmetro de 

comparação um primeiro posicionamento tido como indevido (contrário à norma) e, na 

sequência, um outro conflitante com o primeiro. 

Nessa toada, o quesito reporta ao tu quoque e não ao venire contra factum proprium. 

 

Para distinguir o “tu quoque” do “venire contra factum proprium”, a doutrina tem 

apontado, em síntese, que naquele há um primeiro comportamento contrário a 

determinada norma jurídica, não podendo o transgressor valer-se deste ato indevido 

para se beneficiar na sequência da relação.  

 

A seu turno, no “venire contra factum proprium”, que também tem como fim coibir a 

prática de atos contraditórios, os comportamentos isoladamente considerados não são 

indevidos, somente se visualizando a irregularidade quando analisados em conjunto. 

 

GABARITO: LETRA C 

 

34) De acordo com o CC/02, devem ser averbados em registro público: 

I) Os nascimentos, casamentos e óbitos; 

II) A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; 

III) A interdição por incapacidade absoluta ou relativa; 

IV) Os atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação; 

V) As sentenças que decretarem o divórcio, a nulidade ou anulação do casamento. 
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Estão corretos: 

A) IV e V. 

B) I, III e V. 

C) Apenas IV. 

D) III, IV e V. 

E) II, IV e V. 

 

Assunto: Da personalidade e da capacidade 

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. B), C), D) e E) ERRADAS. 

 

Esta questão remete à disciplina dos artigos 9º e 10 do CC/02. Esses dispositivos 

enunciam o seguinte: 

 

Art. 9º, CC Serão registrados em registro público: 

I - os nascimentos, casamentos e óbitos; 

II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do 

juiz; 

III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; 

IV - a sentença declaratória de ausência e de morte 

presumida. 

Art. 10. Far-se-á averbação em registro público: 

I - das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do 

casamento, o divórcio, a separação judicial e o 

restabelecimento da sociedade conjugal; 

II - dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou 

reconhecerem a filiação; 
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III - (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) 

 

A finalidade do registro público é dar publicidade aos atos relativos ao estado das 

pessoas, possibilitando que qualquer um os conheça para proteger os interesses 

próprios e de terceiros. 

 

Nesse contexto, o registro a que se refere o art. 9º diz respeito ao primeiro ato efetuado 

em documento original, conferindo a ele publicidade, enquanto a averbação (do art. 10) 

pressupõe a já existência do registro, no qual será feita uma anotação ou averbação –

acerca de certa mudança na esfera jurídica da pessoa. 

 

Após rememorar essas noções, fica mais fácil memorizar os dispositivos legais e 

perceber que os únicos atos em relação aos quais deve haver averbação são os 

enunciados nos itens IV e V, relativos à sentença de divórcio, nulidade ou anulação do 

casamento e aos atos de reconhecimento de filiação. 

 

GABARITO: LETRA A 

 

35) Assinale o quesito que não se coaduna ao regramento do direito real de laje, 

inserido pela Lei nº 13.465/17 no CC/02: 

A) O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos públicos ou 

privados, tomados em projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não 

contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da 

construção-base. 

B) O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um 

sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização tácita ou expressa dos titulares 

da construção-base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas 

vigentes. 

C) A instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno 

ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas. 
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D) O titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem 

sobre a sua unidade. 

E) É expressamente vedado ao titular da laje prejudicar com obras novas ou com falta 

de reparação a segurança, a linha arquitetônica ou o arranjo estético do edifício, 

observadas as posturas previstas em legislação local. 

 

Assunto: Direitos reais (direito real de laje) 

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

Este item reproduz exatamente o que está previsto no § 1º do art. 1510-A do CC/02, a 

saber: 

Art. 1.510-A.  O proprietário de uma construção-base 

poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua 

construção a fim de que o titular da laje mantenha unidade 

distinta daquela originalmente construída sobre o solo. 

(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 1º O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o 

subsolo de terrenos públicos ou privados, tomados em 

projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não 

contemplando as demais áreas edificadas ou não 

pertencentes ao proprietário da construção-base. (Incluído 

pela Lei nº 13.465, de 2017) 

 

B) ERRADA. 

 

Este item está errado, porque, consoante o § 6º do art. 1510-A do CC/02, o titular da 

laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo 
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direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção-

base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes.  

 

Ou seja, a autorização para a cessão da superfície da construção para a instituição de 

um sucessivo direito real de laje necessariamente deve ser EXPRESSA, não sendo 

suficiente a mera autorização “tácita”, como afirmado no quesito. 

 

C) CORRETA. 

 

Como afirmado no quesito, a instituição do direito real de laje não implica a atribuição 

de fração ideal de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já 

edificadas (§ 4º do art. 1510-A do CC/02).  

 

D) CORRETA. 

 

De fato, consoante o § 2º do art. 1510-A do CC/02, o titular do direito real de laje 

responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade.  

 

E) CORRETA. 

 

Outro quesito que reflete a exata literalidade do CC/02, desta vez, do art. 1510-B, que, 

objetivando a preservação da segurança e da integridade física dos habitantes e demais 

membros da coletividade, assim como a harmonia estética das construções, dispõe: 

 

Art. 1.510-B.  É expressamente vedado ao titular da laje 

prejudicar com obras novas ou com falta de reparação a 

segurança, a linha arquitetônica ou o arranjo estético do 

edifício, observadas as posturas previstas em legislação 

local. 

 

GABARITO: LETRA B 
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36) Em relação à teoria geral do direito civil, julgue os seguintes itens e marque o 

incorreto. 

A) A emancipação voluntária dos pais é ato irrevogável. 

B) O reconhecimento da morte presumida, quando for extremamente provável a morte 

de quem estava com a vida sob risco, independe da declaração da ausência. 

C) Alessandra, atualmente com 17 anos de idade, nasceu com deficiência mental que a 

impede, de forma permanente, de exprimir sua vontade. Para o Código Civil, ela é 

incapaz, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, e permanecerá nessa 

condição mesmo depois de completar 18 anos. 

D) Aquele que, por causa permanente, não puder exprimir sua vontade, é relativamente 

incapaz. 

E) A teoria da personalidade condicional define que haverá elemento acidental no 

negócio jurídico que subordine a validade dos direitos de nascituro a evento futuro e 

incerto. 

 

Assunto: Personalidade e capacidade 

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

A emancipação, em regra, é definitiva, irrevogável e irretratável. Por isso, a assertiva 

está correta. 

 

A principal exceção à “definitividade” da emancipação diz respeito à emancipação 

voluntária (parental), que, conforme o Enunciado 397 da V Jornada de Direito Civil “está 

sujeita à desconstituição por vício de vontade”. Nessa mesma linha, é possível a 

anulação da emancipação voluntária por erro ou dolo, por exemplo.  
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Contudo, como o quesito abordou a irrevogabilidade, e não a anulação, que pode 

excepcionar o caráter definitivo da emancipação, está correto. 

 

B) CORRETA. 

 

A morte presumida sem decretação de ausência diz respeito às hipóteses previstas nos 

incisos I e II do art. 7º do Código Civil, a seguir transcrito:  

Art. 7º. Pode ser declarada a morte presumida, sem 

decretação de ausência: 

I - se for extremamente provável a morte de quem estava 

em perigo de vida; 

II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito 

prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o 

término da guerra. 

Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses 

casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas 

as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data 

provável do falecimento. 

 

C) e D) CORRETAS. 

 

O estatuto da pessoa com deficiência modificou o regramento da “capacidade” no 

CC/02, que agora conta com as seguintes definições: 

 

ARTS. 3º e 4º do CC/2002  

Após o EPD 

Absolutamente Incapazes  Relativamente Incapazes  

·  Os menores de dezesseis anos. 

I. Maiores de dezesseis e menores de 

dezoito anos; 

II. Ébrios habituais e viciados em tóxico; 

III. Aqueles que, por causa transitória ou 
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permanente, não puderem exprimir sua 

vontade;           

IV. Pródigos. 

 

Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade 

são relativamente incapazes, de modo que os itens estão corretos. 

 

E) ERRADA. 

 

A Teoria condicionalista (ou da personalidade condicionada) afirma que embora o 

nascituro não tenha personalidade, possui direitos submetidos a condição suspensiva – 

o nascimento com vida. Tais direitos serão adquiridos em sua plenitude quando do 

implemento da referida condição. 

 

A assertiva deve ser tida como incorreta porque para os adeptos da teoria da 

personalidade condicional a eficácia de direitos patrimoniais do nascituro (e não a 

validade) é que fica condicionada a evento futuro e incerto (o nascimento com vida).  

 

Apenas a título de aprofundamento, importa destacar a visão de Cristiano Chaves e 

Nelson Rosenvald acerca da teoria condicionalista.  

 

Segundo esses autores, embora a teoria da personalidade condicional mantenha a 

premissa de que a personalidade jurídica é adquirida somente a partir do nascimento 

com vida (assim como a teoria natalista), tal teoria defende que o nascituro titulariza os 

direitos da personalidade desde a concepção (direito à vida, integridade física, imagem, 

etc.), e que somente os direitos de caráter patrimonial se submetem à condição 

suspensiva do nascimento com vida.  

 

Nessa acepção da teoria condicionalista, o nascituro ainda não teria personalidade 

jurídica porque seria titular apenas de direitos extrapatrimoniais, faltando-lhe a aptidão 

para contrair direitos patrimoniais.  E, se partirmos do pressuposto de que a 

personalidade significa a aptidão genérica para adquirir quaisquer espécies de direitos, 
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seria inadmissível a noção de uma personalidade parcial. Daí porque, nessa linha de 

raciocínio da teoria condicionalista, o nascituro titularizaria desde já alguns direitos 

(extrapatrimoniais), mas ainda não teria personalidade, a qual só seria realmente 

adquirida com o nascimento com vida. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL  

37) Em relação aos negócios jurídicos processuais, assinale a alternativa correta.  

A) A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido em seu favor de maneira tácita ou 

expressa.  

B) A calendarização do procedimento, prevista no art. 191 do CPC, é um dos exemplos 

de negócio jurídico bilateral.  

C) O negócio jurídico processual que transige sobre o contraditório e os atos de 

titularidade judicial se aperfeiçoa validamente se a ele aquiescer o juiz.  

D) O negócio jurídico processual depende de homologação pelo juiz.  

E) O negócio jurídico processual só é admitido em processos que versem sobre direitos 

disponíveis.  

 

Assunto: Negócios Jurídicos Processuais  

Categoria: Legislação, Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA.   
 

Está certa, pois está de acordo com o entendimento do STJ no sentido de que “O negócio 

jurídico processual que transige sobre o contraditório e os atos de titularidade judicial se 

aperfeiçoa validamente se a ele aquiescer o juiz”61. 

 
61 STJ. 4ª Turma. REsp 1810444-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/02/2021 (Info 686). 
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De acordo com o STJ, em que pese o art. 190, parágrafo único, do CPC/15 dispor que o 

juiz somente recusaria aplicação às convenções processuais nos casos de nulidade ou 

de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em 

manifesta situação de vulnerabilidade, “A doutrina preconiza que, nada obstante, 

quando evidenciado um conflito entre alguma das típicas garantias processuais 

formadoras da tutela justa (contraditório, igualdade, ampla defesa) e a manifestação 

volitiva das partes, o magistrado, diante do caso concreto, deverá realizar um exame de 

ponderação entre os valores colidentes”62. 

 

CPC/15, “Art. 190. Parágrafo único. De ofício ou a 

requerimento, o juiz controlará a validade das 

convenções previstas neste artigo, recusando-lhes 

aplicação somente nos casos de nulidade ou de 

inserção abusiva em contrato de adesão ou em que 

alguma parte se encontre em manifesta situação de 

vulnerabilidade. (...)” 

 

Portanto, “o magistrado deverá realizar o controle não apenas dos requisitos de validade 

mencionados no referido parágrafo único, analisando também se o dispositivo está em 

harmonia com os ditames constitucionais”63. 

 

A) ERRADA.   

 

A renúncia ao prazo é considerada pela doutrina uma hipótese de negócio jurídico 

unilateral, espécie de negócio jurídico em que apenas a vontade de uma das partes é 

relevante64.  

 
62 STJ. 4ª Turma. REsp 1810444-SP. op. cit.  
63 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Negócio jurídico processual não pode dispor sobre ato regido por 
norma de ordem pública. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/b5d62aa6024ab6a65a12c78c4c2d
4efc>. Acesso em: 15/03/2021. 
64 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção 
Neves. – 5. ed. rev. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 340. 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/b5d62aa6024ab6a65a12c78c4c2d4efc
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/b5d62aa6024ab6a65a12c78c4c2d4efc
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Ocorre que, ao contrário do que consta na assertiva, a renúncia ao prazo não pode 

ocorrer de forma tácita, mas apenas de forma expressa, nos termos do art. 225, do 

CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 225. A parte poderá renunciar ao prazo 

estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que 

o faça de maneira expressa.” (grifamos) 

 

Conforme lições do Professor Daniel Assumpção, “a renúncia só será admitida se ocorrer 

de forma expressa, não se admitindo, portanto, a renúncia tácita”65.  

 

B) ERRADA.   

 

Está errada, pois a calendarização procedimental não é um negócio jurídico bilateral, 

mas sim plurilateral, sendo nesse sentido as lições de Daniel Assumpção:  

 

Não resta dúvida de que a calendarização procedimental é um 

negócio jurídico plurilateral, considerando-se que, nos termos 

do art. 191, caput, do CPC, a fixação do calendário depende, no 

caso concreto, de um acordo entre as partes e o juiz. Dessa 

forma, não podem as partes, mesmo que formalmente perfeito 

o acordo, impor a calendarização ao juiz, como o contrário 

também não é admissível. 66 (grifamos) 

 

CPC/15, “Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem 

fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando 

for o caso. (...)” 

 

 

 
65 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 399. 
66 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 357. 



 

 

P
ág

in
a1

1
0 

D) ERRADA.   

 

Está errada, pois “o negócio jurídico processual não depende de homologação pelo 

juiz”67, sendo-lhes aplicável o disposto no art. 200, caput, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. (...)” 

 

Nesse sentido, vale citar o Enunciado 115, da II Jornada de Direito Processual Civil do 

CJF: 

Enunciado 115, da II Jornada de Direito Processual 

Civil do CJF - O negócio jurídico processual somente se 

submeterá à homologação quando expressamente 

exigido em norma jurídica, admitindo-se, em todo 

caso, o controle de validade da convenção. 

 

E) ERRADA.   

 

Está errada, pois também é cabível a celebração de negócio jurídico processual nos 

processos que versam sobre direito indisponível. Nesses casos, “a autocomposição não 

tem como objeto o direito material, mas sim as formas de exercício desse direito, tais 

como os modos e momentos de cumprimento da obrigação”68.  

 

Na verdade, o art. 190, caput, do CPC/15 restringe a admissão do negócio jurídico 

processual aos processos que versem sobre direitos que admitam a autocomposição, 

sendo uníssono o entendimento doutrinário no sentido de que o legislador foi feliz ao 

 
67 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 345. 
68 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 347. 
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não confundir direito indisponível com direito que não admita a autocomposição69.  

 

CPC/15, “Art. 190. Versando o processo sobre direitos 

que admitam autocomposição, é lícito às partes 

plenamente capazes estipular mudanças no 

procedimento para ajustá-lo às especificidades da 

causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, 

faculdades e deveres processuais, antes ou durante o 

processo. (...)” (grifamos) 

 

GABARITO: LETRA C 

 

38) No que diz respeito ao julgamento antecipado do mérito, assinale a alternativa 

correta.  

A) Não há qualquer violação ao princípio do contraditório quando o julgamento 

antecipado do mérito ocorre sem a prévia intimação das partes.  

B)  A sentença que julga antecipadamente o mérito pode ser definitiva ou terminativa. 

C) A decisão que julgar parcialmente o mérito não poderá reconhecer a existência de 

obrigação ilíquida.  

D)  A execução da obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito 

está condicionada a apresentação de caução pelo exequente.  

E)  A decisão que julga de forma antecipada e parcial o mérito é recorrível por apelação.  

 

Assunto: Julgamento antecipado do mérito  

Categoria: Legislação e Doutrina 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

  

A) CORRETA.  

 
69 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 347. 
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Está certa, pois está de acordo com o entendimento da doutrina. A título de 

esclarecimento, vale citar as seguintes lições do Professor Daniel Assumpção: 

 

Registre-se não existir qualquer violação ao princípio do 

contraditório o julgamento antecipado do mérito ocorrer sem a 

prévia intimação das partes, dando a elas notícia de que o 

processo será decidido por essa espécie de julgamento 

(Enunciado 27 da I Jornada de direito processual civil do CJF: 

“Não é necessário o anúncio prévio do julgamento do pedido nas 

situações do art. 355 do CPC”). 70 

 

CPC/15, “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: 

I - não houver necessidade de produção de outras provas; 

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349 . 

 

B) ERRADA.  

 

Está errada, pois a própria alternativa é uma contradição em si, uma vez que a sentença 

que julga o mérito é sentença definitiva. Por sua vez, a sentença que não resolve o 

mérito é terminativa.  

 

Além disso, o próprio caput do art. 355 do CPC/15 é expresso ao se referir à “resolução 

de mérito” (sentença definitiva).  

 

C) ERRADA.  

 

Está errada, pois a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a 

existência tanto de obrigação líquida como de obrigação ilíquida, nos termos do art. 356, 

 
70 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 674. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art344
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art349
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§1º, do CPC/15.  

CPC/15, “Art. 356. (...) § 1º A decisão que julgar 

parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência 

de obrigação líquida ou ilíquida.” (...) (grifamos) 

 

D) ERRADA.  

 

Está errada, pois a execução da obrigação reconhecida na decisão que julgar 

parcialmente o mérito poderá ocorrer independentemente de caução, nos termos do 

art. 356, §2º, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 356. (...) § 2º A parte poderá liquidar ou 

executar, desde logo, a obrigação reconhecida na 

decisão que julgar parcialmente o mérito, 

independentemente de caução, ainda que haja 

recurso contra essa interposto. (...)” (grifamos) 

 

E) ERRADA.  

 

Está errada, pois o julgamento antecipado parcial do mérito se dá por decisão 

interlocutória (e não por sentença)71, sendo recorrível, por expressa previsão legal, por 

agravo de instrumento (e não por apelação), conforme dispõe o art. 356, §5º, do 

CPC/15.  

CPC/15, “Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o 

mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou 

parcela deles: (...)  

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é 

impugnável por agravo de instrumento.” 

GABARITO: LETRA A 

 

 
71 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 679. 
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39) Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: 

A) A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando a citação ou a intimação for 

pelo correio.  

B) A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando a citação ou a intimação for 

por oficial de justiça. 

C) A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do 

escrivão ou do chefe de secretaria. 

D) O dia da consulta ao teor da citação ou da intimação ou do término do prazo para 

que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica.  

E) O dia útil seguinte à data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da 

Justiça impresso ou eletrônico.  

 

Assunto: Prazos 

Categoria: Legislação  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA.  

 

Está certa, pois, quando a citação se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria, 

será considerado dia do começo do prazo a data de ocorrência da citação ou da 

intimação, nos termos do art. 231, III, CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 231. Salvo disposição em sentido 

diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) 

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, 

quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de 

secretaria; (...) 
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Para Daniel Assumpção, “a realização da citação ou intimação em cartório é ato formal 

que torna inequívoca a ciência da parte a respeito do ato processual e por isso capaz, 

sem margem a discussões, de ser considerada termo inicial da fluência do prazo”72.  

 

A) ERRADA.  

 

Está errada, pois, quando a citação ou a intimação for pelo correio, será considerado dia 

do começo do prazo a data de juntada aos autos do aviso de recebimento (AR), e não a 

data de ocorrência da citação ou da intimação, conforme dispõe o art. 231, I, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 231. Salvo disposição em sentido 

diverso, considera-se dia do começo do prazo: 

I - a data de juntada aos autos do aviso de 

recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo 

correio; (...)” 

 

B) ERRADA.  

 

Está errada, pois, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça, será 

considerado dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, 

e não a data de ocorrência da citação ou da intimação, conforme dispõe o art. 231, II, 

do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 231. Salvo disposição em sentido 

diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) 

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, 

quando a citação ou a intimação for por oficial de 

justiça; (...) 

 

 

 
72 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 408. 
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D) ERRADA.  

 

Está errada, pois, quando a citação ou a intimação for eletrônica, será considerado dia 

do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou 

ao término do prazo para que a consulta se dê, e não o próprio dia da consulta ou do 

término do prazo para a consulta, conforme dispõe o art. 231, V, do CPC/15, em 

consonância com o previsto na Lei nº 11.419/06. 

 

CPC/15, “Art. 231. Salvo disposição em sentido 

diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) 

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou 

da intimação ou ao término do prazo para que a 

consulta se dê, quando a citação ou a intimação for 

eletrônica; (...) 

 

E) ERRADA.  

 

Está errada, pois, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou 

eletrônico, será considerado dia do começo do prazo a data de publicação, nos termos 

do art. 231, VII, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 231. Salvo disposição em sentido 

diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) 

VII - a data de publicação, quando a intimação se der 

pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; (...) 

 

Em relação à tal inciso, vale citar as lições do Professor Daniel Assumpção:  

 

Se a publicação ocorrer em Diário da Justiça impresso, o que se 

dá cada vez mais raramente, a data da fluência do prazo é o da 

publicação, enquanto o de sua contagem é o primeiro dia útil 

subsequente. Ocorrendo a publicação em Diário da Justiça 
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eletrônico, deve ser observado o disposto no art. 224, §§2º e 3º, 

do CPC, devendo-se considerar a data da publicação o primeiro 

dia após a disponibilização do ato na página do tribunal na rede 

mundial de computadores.  

 

CPC/15, “Art. 224. (...) § 2º Considera-se como data de 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação no Diário da Justiça 

eletrônico. 

§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil 

que seguir ao da publicação.  

 

GABARITO: LETRA C 

 

40) Considerando o entendimento dos Tribunais Superiores acerca dos recursos em 

geral, assinale a alternativa correta.  

A) A apelação interposta contra sentença que julga embargos à arrematação tem efeito 

devolutivo e suspensivo. 

B) No reexame necessário, é permitido, ao tribunal, agravar a condenação imposta à 

Fazenda Pública.  

C) É cabível recurso extraordinário por ofensa a direito local.  

D) Em regra, embargos de declaração manifestados com notório propósito de 

prequestionamento não tem caráter protelatório.  

E) É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de 

precatórios. 

 

Assunto: Recursos 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 
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D) CORRETA.  

 

Está certa, pois está de acordo com o entendimento consolidado na Súmula 98 do STJ 

no sentido de que “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de 

prequestionamento não tem caráter protelatório”. 

 

De acordo com o Professor Márcio André73, existe exceção à tal entendimento: 

 

Existe uma exceção a essa súmula: se a parte opuser embargos 

contra acórdão que esteja em conformidade com súmula do STJ 

ou STF ou, ainda, com precedente julgado pelo rito dos recursos 

repetitivos ou repercussão geral, esses embargos serão 

considerados protelatórios mesmo que tenham sido interpostos 

com objetivo de prequestionamento. Nesse sentido: STJ. 2ª 

Seção. REsp 1.410.839-SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 

14/5/2014 (recurso repetitivo) (Info 541) 

 

A) ERRADA.  

 

Está errada, pois a apelação nesse caso tem efeito meramente devolutivo.  Nesse 

sentido, a Súmula 331 do STJ:  

 

Súmula 331-STJ: “A apelação interposta contra 

sentença que julga embargos à arrematação tem efeito 

meramente devolutivo”. 

 

B) ERRADA.  

 

Está errada, pois é proibido (defeso) ao Tribunal agravar a condenação imposta à 

Fazenda Pública no reexame necessário, conforme Súmula nº 45 do STJ.  

 
73 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Súmula 98-STJ. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b
8d6de>. Acesso em: 16/03/2021. 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de
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Súmula 45-STJ: No reexame necessário, é defeso, ao 

tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda 

Pública. (grifamos) 

 

C) ERRADA.  

 

Está errada, pois “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”, nos termos 

da Súmula 280 do STF.  

 

Vale lembrar que as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário estão previstas 

no art. 102, III, da CF/88.  

CF/88, Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal 

Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 

cabendo-lhe: 

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas 

decididas em única ou última instância, quando a 

decisão recorrida: 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei 

federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado 

em face desta Constituição. 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei 

federal. (...)      

 

E) ERRADA.  

 

Está errada, pois “não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no 

processamento de precatórios”, nos termos da Súmula nº 733 do STF.  
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Isso porque “os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e 

pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional” (Súmula nº 311-STJ), mas sim 

natureza administrativa, sendo que o recurso extraordinário se destina a impugnar 

decisões de cunho jurisdicional.  

 

GABARITO: LETRA D  

 

41) No que se refere ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), 

assinale a alternativa correta.  

A) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicado ao 

processo falimentar.   

B) Em regra, é obrigatória a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem 

jurídica, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.   

C) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado de ofício 

ou a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.  

D) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é aplicável ao processo 

de competência dos juizados especiais.  

E) O incidente de desconsideração não é cabível na execução fundada em título 

executivo extrajudicial.  

 

Assunto: Incidente de desconsideração da personalidade jurídica  

Categoria: Legislação e Doutrina 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA.  

 

Está certa, pois está de acordo com o entendimento consubstanciado no Enunciado nº 

111 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF: 
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Enunciado nº 111 da II Jornada de Direito Processual 

Civil do CJF: O incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica pode ser aplicado ao processo 

falimentar. 

 

B) ERRADA.  

 

Está errada, pois não é necessária a presença do MP nos incidentes de desconsideração 

da personalidade jurídica, salvo nos casos em que o órgão ministerial deva intervir 

obrigatoriamente, previstos no art. 178, CPC/15, sendo nesse sentido o Enunciado 123 

do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis):  

 

Enunciado 123 do FPPC: “É desnecessária a 

intervenção do Ministério Público, como fiscal da 

ordem jurídica, no incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, salvo nos casos em que deva 

intervir obrigatoriamente, previstos no art. 178”. 

 

CPC/15, “Art. 178. O Ministério Público será intimado 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal 

da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou 

na Constituição Federal e nos processos que 

envolvam: 

I - interesse público ou social; 

II - interesse de incapaz; 

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou 

urbana. 

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não 

configura, por si só, hipótese de intervenção do 

Ministério Público.” 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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C) ERRADA.  

 

Está errada, pois o art. 133, caput, do CPC/15 não prevê a possibilidade da instauração 

de ofício do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.  

 

CPC/15, “Art. 133. O incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica será instaurado a pedido da 

parte ou do Ministério Público, quando lhe couber 

intervir no processo. (...)” (grifamos) 

 

D) ERRADA.  

 

Está errada, pois, em que pese posição doutrinária minoritária no sentido de que não 

caberia o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) no âmbito dos 

juizados, uma vez que o art. 10 da Lei nº 9.099/95 não admite a intervenção de terceiros, 

a posição majoritária admite o IDPJ no âmbito dos juizados, sendo nesse sentido o 

Enunciado 60 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais) e a disposição expressa 

do art. 1.062 do CPC/15.  

 

Lei nº 9.099/95, “Art. 10. Não se admitirá, no processo, 

qualquer forma de intervenção de terceiro nem de 

assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.” 

 

CPC/15, “Art. 1.062. O incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica aplica-se ao processo de 

competência dos juizados especiais.” 

 

Enunciado 60 do FONAJE: É cabível a aplicação da 

desconsideração da personalidade jurídica, inclusive 

na fase de execução. 
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E) ERRADA.  

 

Está errada, pois o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do 

processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em 

título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 134, caput, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 134. O incidente de desconsideração é 

cabível em todas as fases do processo de 

conhecimento, no cumprimento de sentença e na 

execução fundada em título executivo extrajudicial. 

(...)” 

 

GABARITO: LETRA A  

 

42) Em relação ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), assinale a 

alternativa correta.  

A) É cabível a instauração do IRDR quando houver efetiva repetição de processos que 

contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito ou risco de 

ofensa à isonomia e à segurança jurídica.  

B) A instauração do IRDR não pressupõe a existência de grande quantidade de processos 

versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da 

isonomia e de ofensa à segurança jurídica.  

C) A inadmissão do IRDR por ausência de qualquer de seus pressupostos de 

admissibilidade impede que o incidente seja novamente suscitado.  

D) A legitimidade do Ministério Público para suscitar o IRDR é ampla e irrestrita quando 

a questão envolver direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. 

E) As custas do IRDR são limitadas à 10% (dez por cento) do valor da causa.    

 

Assunto: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 

Categoria: Legislação, Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Difícil  
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COMENTÁRIOS: 

 

B) CORRETA.  

 

Está certa, pois esse é o entendimento que vem prevalecendo na doutrina, conforme 

Enunciado nº 87 do FPPC: 

 

Enunciado nº 87 do FPPC: A instauração do incidente de 

resolução de demandas repetitivas não pressupõe a 

existência de grande quantidade de processos versando 

sobre a mesma questão, mas preponderantemente o 

risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança 

jurídica. 

 

A) ERRADA.  

 

Está errada, pois tais requisitos são cumulativos, ou seja, devem estar presentes 

simultaneamente, conforme dispõe o art. 976, caput, incisos I e II, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 976. É cabível a instauração do incidente 

de resolução de demandas repetitivas quando houver, 

simultaneamente: 

I - efetiva repetição de processos que contenham 

controvérsia sobre a mesma questão unicamente de 

direito; 

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

 

C) ERRADA.  

 

Está errada, pois a inadmissão do IRDR por ausência de qualquer de seus pressupostos 

de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente 
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novamente suscitado, conforme dispõe o art. 976, §3º, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 976. (...) § 3º A inadmissão do incidente de 

resolução de demandas repetitivas por ausência de 

qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não 

impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o 

incidente novamente suscitado. (...)  

 

D) ERRADA.  

 

Está errada, pois, em que pese a legitimação ampla e irrestrita do MP quanto a questão 

envolver direitos difusos e coletivos, o MP não possui tal legitimação no caso de direitos 

individuais homogêneos, sendo nesse sentido o entendimento da doutrina e da 

jurisprudência, conforme lições do Professor Daniel Assumpção: 

 

A legitimidade do Ministério Público para suscitar o incidente 

é ampla e irrestrita quando a questão envolver direitos difusos 

ou coletivos, mas, no caso de direitos individuais homogêneos, 

só terá legitimidade se o direito for indisponível ou disponível 

com repercussão social. É nesse sentido o entendimento do 

Superior Tribunal de justiça quanto à legitimidade do Ministério 

Público na tutela coletiva (STF, 2º Turma, RE 514.023/AgRg/RJ...; 

STJ, 2º Turma, AgRg no REsp 938.951/DF;). Há, entretanto, 

corrente doutrinária que defende uma legitimação ampla e 

irrestrita, decorrente da função institucional do Ministério 

Público de defesa da ordem jurídica. 74 (grifamos) 

 

Portanto, considerando ser nesse sentido o entendimento do STF e do STJ, recomenda-

se a sua utilização nas provas objetivas. Entretanto, nas provas subjetivas e orais deve 

ser demonstrada a divergência sobre o tema.  

 
74 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 1.716-1.717. 
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E) ERRADA.  

 

Está errada, pois não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de 

demandas repetitivas, conforme dispõe o art. 976, §5º, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 976. (...)§ 5º Não serão exigidas custas 

processuais no incidente de resolução de demandas 

repetitivas. (...)  

 

Vale lembrar que também não será exigido o pagamento de honorários advocatícios, 

por se tratar de mero incidente processual.  

 

GABARITO: LETRA B  

 

43) Assinale a alternativa correta em relação à Ação Rescisória.  

A) A ação rescisória é espécie de sucedâneo recursal interno.   

B)  As nulidades absolutas permitem o ingresso de ação rescisória.  

C) A decisão interlocutória não pode ser objeto de ação rescisória. 

D) É cabível ação rescisória da decisão que expede o mandado monitório que, diante da 

ausência de pagamento e embargos, constitui-se de pleno direito em título executivo 

judicial. 

E) Toda decisão de mérito transitada em julgado é impugnável por ação rescisória.  

 

Assunto: Ação rescisória  

Categoria: Doutrina e Legislação  

Nível: Médio  

 

COMENTÁRIOS: 

 

D) CORRETA. 
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Está certa, pois está de acordo com o disposto no art. 701, §3º, do CPC/15: 

 

CPC/15, “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o 

juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de 

entrega de coisa ou para execução de obrigação de 

fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. (...)  

§ 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, 

se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 , observando-se, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial . 

§ 3º É cabível ação rescisória da decisão prevista 

no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. (...) 

(grifamos) 

 

Nesse sentido, Daniel Assumpção afirma que “o art. 701, §3º, do CPC prevê o cabimento 

de ação rescisória de decisão que expede o mandado monitório e que, diante da ausência 

de embargos, constitui-se de pleno direito em título executivo judicial”75.  

 

Ainda que tal hipótese de cabimento não estivesse prevista no art. 701, §3º, CPC, seria 

possível concluir pelo seu cabimento pelo art. 966, caput, do CPC (decisão de mérito e 

transitada em julgado).  

 

A) ERRADA. 

 

Está errada, pois, conforme lições do Professor Daniel Assumpção, a ação rescisória é 

espécie de sucedâneo recursal externo, e não interno: 

 
75 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 1.681. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art702
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#parteespeciallivroitituloii
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Como o próprio nome sugere, a ação rescisória tem natureza 

jurídica de ação, sendo uma espécie de sucedâneo recursal 

externo, ou seja, meio de impugnação de decisão judicial que se 

desenvolve em processo distinto daquele no qual a decisão 

impugnada foi proferida, comumente chamada de ação 

autônoma de impugnação. 76 

 

B) ERRADA. 

 

Está errada, pois não se deve confundir decisão rescindível com decisão nula.  

 

O vício de rescindibilidade é resultado de uma opção política legislativa em prever 

determinadas situações aptas a afastar a segurança jurídica gerada pela coisa julgada 

material77.  

 

Por sua vez, de acordo com Daniel Assumpção, “todas as nulidades se convalidam com 

o trânsito em julgado, de forma que não é correta a afirmação de que as nulidades 

absolutas permitem o ingresso de ação rescisória”78.  

 

Por fim, vale destacar que também não é possível confundir decisão rescindível com 

decisão inexistente, essa última também não é objeto de ação rescisória.  

 

C) ERRADA. 

 

Está errada, pois a decisão interlocutória pode ser objeto de rescisão, desde que seja de 

mérito, conforme é possível extrair do art. 966, caput, do CPC/15.  

 

 
76 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 1.680. 
77 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 1.681. 
78 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 1.681. 
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CPC/15, “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em 

julgado, pode ser rescindida quando: (...)” (grifamos) 

Portanto, como o dispositivo supracitado faz menção à “decisão de mérito”, não só a 

sentença pode ser objeto de rescisão, mas também a decisão interlocutória, a decisão 

monocrática do relator e o acórdão, desde que sejam de mérito e tenham transitado 

em julgado.  

 

E) ERRADA. 

 

Está errada, pois nem toda decisão de mérito é impugnável por ação rescisória, tendo 

em vista a expressa vedação legal. A título de exemplo, podemos citar:  

 

(I) o acórdão proferido em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN) ou em Ação Direta de 

Constitucionalidade (ADC ou ADECON), nos temos do art. 26 da 

Lei nº 9.869/99; 

 

(II) o acórdão proferido em arguição de descumprimento de 

preceito fundamental (ADPF), conforme dispõe o art. 12, da Lei 

nº 9.882/99; e 

 

(III) as decisões proferidas nos Juizados Especiais, em razão do 

disposto no art. 59, da Lei nº 9.099/95.  

 

Lei nº 9.869/99, “Art. 26. A decisão que declara a 

constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou 

do ato normativo em ação direta ou em ação 

declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de 

embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser 

objeto de ação rescisória.” 
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Lei nº 9.099/95, “Art. 59. Não se admitirá ação rescisória 

nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta 

Lei.” 

 

GABARITO: LETRA D  

 

44) No que se refere ao Agravo de Instrumento, assinale a alternativa correta.  

A) A decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação de contas, defere 

a produção de prova pericial contábil é imediatamente recorrível por agravo de 

instrumento. 

B) A decisão interlocutória que fixa a data da separação de fato do casal para efeitos de 

partilha não é agravável de instrumento, por não versar sobre o mérito do processo. 

C) É admissível a interposição de agravo de instrumento para a decisão interlocutória 

que defere a inversão do ônus da prova, mas não para a que a rejeita.  

D) Caberá efeito suspensivo no agravo de instrumento sempre que a decisão impugnada 

tiver conteúdo negativo.  

E) A decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de 

descumprimento de decisão antecipatória de tutela anteriormente proferida é 

recorrível por agravo de instrumento.  

 

Assunto: Agravo de instrumento  

Categoria: Jurisprudência e Doutrina  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

E) CORRETA. 

 

Está certa, pois realmente “A decisão interlocutória que majora a multa fixada para a 

hipótese de descumprimento de decisão antecipatória de tutela anteriormente proferida 

é recorrível por agravo de instrumento”, conforme entendimento do STJ79. 

 
79 STJ. 3ª Turma. REsp 1827553-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/08/2019 (Info 655). 
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Isso porque a decisão interlocutória que majora a multa que havia sido fixada 

inicialmente consiste em uma tutela provisória sendo, portanto, recorrível por agravo 

de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/201580: 

 

CPC/15, “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra 

as decisões interlocutórias que versarem sobre: 

I - tutelas provisórias; (...) 

 

A) ERRADA. 

 

Está errada, pois “a decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação 

de contas, defere a produção de prova pericial contábil, nomeia perito e concede prazo 

para apresentação de documentos, formulação de quesitos e nomeação de assistentes, 

não é imediatamente recorrível por agravo de instrumento”, conforme entendimento 

do STJ81.  

 

Vale lembrar que a segunda fase da ação de prestação de contas serve para que o réu 

preste as contas pleiteadas pelo autor e para que o julgador avalie se aquele o fez 

corretamente, reconhecendo a existência de saldo credor ou devedor, enquanto na 

primeira fase o juiz apenas decide se existe ou não a obrigação de o réu prestar contas82. 

Como a segunda fase é uma fase de conhecimento (cognição), e não de liquidação e/ou 

execução, aplica-se o regime recursal aplicável à fase de conhecimento, ou seja, incide 

o caput e os incisos do art. 1.015, do CPC/15, e não o art. 1.015, parágrafo único, CPC, 

 
80 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese 
de descumprimento de decisão antecipatória de tutela anteriormente proferida é recorrível por agravo 
de instrumento. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/dde16b86c64390f0af01275a44d3
a42d>. Acesso em: 18/03/2021. 
81 STJ. 3ª Turma. REsp 1821793-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/08/2019 (Info 654). 
82 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória 
que, na segunda fase da ação de prestação de contas, defere prova pericial. Buscador Dizer o Direito, 
Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/96a4d89ba25627b2966703bae29
47543>. Acesso em: 17/03/2021. 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/dde16b86c64390f0af01275a44d3a42d
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/dde16b86c64390f0af01275a44d3a42d
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/96a4d89ba25627b2966703bae2947543
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/96a4d89ba25627b2966703bae2947543
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que permite agravo de instrumento de forma mais ampla na fase de liquidação de 

sentença ou de cumprimento de sentença e no processo de execução83.  

 

B) ERRADA. 

 

Está errada, pois o STJ possui precedente “no sentido de ser agravável de instrumento 

decisão que fixa data da separação de fato do casal para efeitos da partilha dos bem por 

considerá-la de mérito”84.  

 

Para o STJ, apreciando o caso concreto, “a decisão que fixou a data da separação de 

fato do casal para fins de partilha de bens versa sobre o mérito do processo, na medida 

em que se refere a um diferente fragmento de um mesmo pedido e de um mesmo 

objeto litigioso – a partilha de bens das partes -, especialmente porque a pretensão de 

partilha de bens deduzida em juízo pressupõe a exata definição ‘do quê’ se partilha, o 

que somente se pode delimitar a partir do exame dos bens suscetíveis de divisão em um 

determinado lapso temporal”85.  

 

Portanto, tal decisão será agravável de instrumento com fundamento no art. 1.015, II, 

do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento 

contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: 

(...) 

II - mérito do processo; (...) 

 

C) ERRADA. 

 

Está errada, pois qualquer decisão que versa sobre a distribuição do ônus da prova é 

agravável, seja a decisão que indefere ou acolhe o requerimento de redistribuição, nos 

termos do art. 1.015, XI, do CPC/15.  

 
83 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. op. cit.  
84 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 1.817. 
85 STJ. 3ª Turma. REsp 1798975/SP. Rel. Min. Nancy Andrighi. j. 02/04/2019. 
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CPC/15, “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento 

contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: 

(...) 

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 

373, § 1º ; (...)  

 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: 

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

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. 

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade 

ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus 

da prova de modo diverso, desde que o faça por 

decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que 

lhe foi atribuído. (...)” 

 

Nesse sentido, vale citar o Enunciado nº 72 da I Jornada de Direito Processual Civil do 

CJF:  

 

Enunciado nº 72 da I Jornada de Direito Processual 

Civil do CJF: É admissível a interposição de agravo de 

instrumento tanto para a decisão interlocutória que 

rejeita a inversão do ônus da prova, como para a que a 

defere. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art373%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art373%C2%A71
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D) ERRADA. 

 

Está errada, pois é justamente o contrário, ou seja, caberá efeito suspensivo no agravo 

de instrumento sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, e não 

negativo, conforme lições do Professor Daniel Assumpção: 

 

O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada 

tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, 

acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão 

positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante 

pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do 

agravo de instrumento. (...) (grifamos)86 

 

Na verdade, caberá o pedido de tutela antecipada quando a decisão impugnada tiver 

conteúdo negativo.  

 

Portanto, são duas espécies de tutela de urgência que podem ser pedidas no agravo de 

instrumento: 1) o pedido de efeito suspensivo; e 2) o pedido de tutela antecipada, 

conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento 

no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o 

caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, 

no prazo de 5 (cinco) dias: 

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou 

deferir, em antecipação de tutela, total ou 

parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao 

juiz sua decisão; (...)” (grifamos) 

 

 GABARITO: LETRA E 

 
86 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 1.835. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art932iii
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45) Com relação as provas no processo civil, assinale a alternativa correta.  

A) As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente 

legítimos, desde que especificados no CPC/15, para provar a verdade dos fatos em que 

se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 

B) Em razão do princípio dispositivo e da garantia da imparcialidade, o juiz não pode 

determinar a produção de provas de ofício.   

C) O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a 

tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.   

D) É admissível a prova emprestada, desde que haja identidade de partes.  

E) A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário deve 

provar o seu teor e vigência concomitantemente à respectiva alegação.  

 

Assunto: Provas 

Categoria: Legislação, Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA.  

 

Está certa, pois está de acordo com a literalidade do art. 371, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 371. O juiz apreciará a prova constante 

dos autos, independentemente do sujeito que a tiver 

promovido, e indicará na decisão as razões da 

formação de seu convencimento.” 

 

De acordo com Daniel Assumpção87, o art. 371 do CPC/15 consagra o sistema de 

valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do 

CPC/1973.  

 
87 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 711. 
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Além disso, tal dispositivo também consagra o princípio da comunhão das provas, pois 

o juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver 

promovido, ou seja, a valoração não depende de a prova ter sido requerida pelas partes, 

pelo Ministério Público como fiscal da ordem jurídica ou determinada de ofício pelo juiz.  

 

De acordo com o princípio da comunhão das provas, “a prova produzida é prova do 

processo, de forma que, após sua produção, em nada interessa quem foi o responsável 

por ter arrolado a testemunha, juntado o documento aos autos ou pela realização da 

perícia”88. 

 

A) ERRADA.  

 

Está errada, pois vigora no direito brasileiro a regra de que não existe em lei rol restritivo 

dos meios de prova, ou seja, os meios de prova previstos no diploma processual são 

meramente exemplificativos, não sendo necessário que a prova esteja especificada no 

CPC para que possa ser utilizada, sendo nesse sentido o art. 369, CPC/15. 

 

CPC/15, “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.” 

 B) ERRADA.  

 

Está errada, pois trata-se de entendimento ultrapassado da época do chamado “juiz-

Olimpo” em que se confundia imparcialidade com omissão e neutralidade, preferindo-

se o juiz distante ao juiz participativo89.  

 

Nesse sentido, o art. 370, caput, do CPC/15 permite expressamente a determinação de 

 
88 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 712. 
89 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 706. 
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produção de provas de ofício pelo juiz.  

 

CPC/15, “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito. (...)” 

 

 

D) ERRADA.  

 

Está errada, pois não é necessário que haja identidade de partes para que a prova 

emprestada seja admissível.  

 

Nos termos do Enunciado nº 30 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF, “é 

admissível a prova emprestada, ainda que não haja identidade de partes, nos termos 

do art. 372 do CPC”.  

 

CPC/15, “Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de 

prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o 

valor que considerar adequado, observado o 

contraditório.” 

 

Nesse sentido, o STJ entende que “a prova emprestada não pode se restringir a 

processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua 

aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto”90.  

 

E) ERRADA.  

 

Está errada, pois a parte só terá o deve de provar o teor e a vigência de tais direitos se 

assim o juiz determinar, conforme dispõe o art. 376, do CPC/15.  

 

 
90 STJ. Corte Especial. EREsp 617428/SP. Rel. Min. Nancy Andrighi. j. 04/06/2014. 
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CPC/15, “Art. 376. A parte que alegar direito municipal, 

estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á 

o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.” 

 

Em relação à tal dispositivo, vale destacar o entendimento no sentido de que “no caso 

de direito municipal e estadual, é exigido do juiz o conhecimento da lei local, em que 

exerce seu ofício, somente podendo exigir a prova de local onde não esteja exercendo 

sua função jurisdicional”91.  

 

GABARITO: LETRA C  

 

46) Assinale a alternativa correta no que diz respeito à intervenção de terceiros.  

A) É extinta a denunciação da lide apresentada intempestivamente pelo réu nas 

hipóteses em que o denunciado contesta apenas a pretensão de mérito da demanda 

principal. 

B) A assistência adesiva será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus 

de jurisdição. 

C) A denunciação da lide é obrigatória na hipótese de evicção.  

D) É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu do fiador, na ação em 

que o afiançado for réu. 

E) A intervenção de uma fundação federal como amicus curiae em processo em trâmite 

na Justiça Estadual implica na alteração da competência para a Justiça Federal. 

Assunto: Intervenção de terceiros    

Categoria: Jurisprudência, Legislação e Doutrina 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

B) CORRETA.  

 

 
91 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 728. 
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Está certa, pois a assistência simples ou adesiva será admitida em qualquer 

procedimento e em todos os graus de jurisdição, conforme dispõe o art. 119, parágrafo 

único, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou 

mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em 

que a sentença seja favorável a uma delas poderá 

intervir no processo para assisti-la. 

Parágrafo único. A assistência será admitida em 

qualquer procedimento e em todos os graus de 

jurisdição, recebendo o assistente o processo no 

estado em que se encontre.” (grifamos) 

 

Por fim, vale destacar que a locução isolada “assistência” significa assistência simples, 

também chamada de assistência adesiva92. 

 

A) ERRADA.  

 

Está errada, pois “não é extinta a denunciação da lide apresentada intempestivamente 

pelo réu nas hipóteses em que o denunciado contesta apenas a pretensão de mérito da 

demanda principal”, conforme decido pelo STJ93.  

 

Nas hipóteses em que o denunciado se limita a contestar a pretensão de mérito da 

demanda principal incide a regra do art. 128, I, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 128. Feita a denunciação pelo réu:  

I - se o denunciado contestar o pedido formulado pelo 

autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, 

em litisconsórcio, denunciante e denunciado; (...)  

 
92 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 223. 
93 STJ. 3ª Turma. REsp 1637108-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 6/6/2017 (Info 606). 
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Dessa forma, se o denunciado apenas contestar o pedido do autor, ainda que a 

denunciação seja intempestiva (art. 126, CPC), ele estará reconhecendo a sua condição 

de garantidor, não devendo o juiz desconsiderar tal denunciação, sob pena de violação 

dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das 

formas94. 

 

C) ERRADA.  

 

Está errada, pois a denunciação da lide é facultativa, inclusive na hipótese de evicção, 

nos termos do art. 125, caput e inciso I, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, 

promovida por qualquer das partes: 

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa 

cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de 

que possa exercer os direitos que da evicção lhe 

resultam; (...)  

 

Em relação à facultatividade da denunciação da lide, vale citar as lições do Professor 

Daniel Assumpção: 

Afastando o manifesto equívoco do caput do art. 70 do 

CPC/1973 ao prever a obrigatoriedade da denunciação da lide o 

caput do art. 125 do Novo CPC corretamente consagra o 

entendimento de que a denunciação da lide é facultativa, ou 

seja, se a parte deixar de denunciar à lide o terceiro não perde 

seu direito material de regresso. Na realidade, mesmo diante do 

 
94 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Mesmo apresentada fora do prazo, a denunciação da lide feita 
pelo réu pode ser admitida se o denunciado comparece apenas para contestar o pedido do autor. 
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/0ebb145bdffd37c6947bd60c251d
f1ba>. Acesso em: 18/03/2021. 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/0ebb145bdffd37c6947bd60c251df1ba
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/0ebb145bdffd37c6947bd60c251df1ba
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texto revogado o entendimento era pela facultatividade da 

denunciação da lide, inclusive na hipótese de evicção. 95 

 

D) ERRADA.  

 

Está errada, pois, em que pese o contrário ser admitido, por expressa previsão legal no 

art. 130, I, CPC/15, não se admite o chamamento ao processo do fiador quando o 

devedor principal (afiançado) for o réu/demandado96.  

 

CPC/15, “Art. 130. É admissível o chamamento ao 

processo, requerido pelo réu: 

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; (...)  

 

E) ERRADA.  

 

Está errada, pois a intervenção do amicus curiae não implica na alteração de 

competência, conforme dispõe o art. 138, §1º, do CPC/15.  

 

CPC/15, “DO AMICUS CURIAE 

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância 

da matéria, a especificidade do tema objeto da 

demanda ou a repercussão social da controvérsia, 

poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a 

requerimento das partes ou de quem pretenda 

manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de 

pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 

especializada, com representatividade adequada, no 

prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. 

 
95 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 223. 
96 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 243. 



 

 

P
ág

in
a1

4
2 

§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica 

alteração de competência nem autoriza a interposição 

de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de 

declaração e a hipótese do § 3º. (...) (grifamos)  

 

GABARITO: LETRA B 

 

DIREITO  PROCESSUAL  PENAL  

 

47) Acerca do incidente de insanidade mental, assinale a alternativa correta: 

A) Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, a 

requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, 

descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. 

B) O exame médico-legal não poderá ser ordenado na fase do inquérito policial.  

C) O exame para avaliar a imputabilidade do acusado não durará mais de noventa dias, 

salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo.  

D) O incidente de insanidade mental é prova pericial constituída em favor da defesa. 

Logo, não é possível determiná-lo compulsoriamente na hipótese em que a defesa se 

oponha à sua realização. 

E) O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, sem necessidade 

de suspensão do processo, se já iniciada a ação penal. 

 

Assunto: Incidente de Insanidade Mental.  

Categoria: Lei Seca e Jurisprudência.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

A alternativa A está errada.  
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De acordo com o artigo 149, caput, do Código de Processo Penal, o incidente de 

insanidade mental também poderá ser determinado de ofício pelo magistrado a fim de 

avaliar a imputabilidade do acusado.  

 

Artigo 149, caput, CPP: “Quando houver dúvida sobre a 

integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de 

ofício ou a requerimento do Ministério Público, do 

defensor, do curador, do ascendente, descendente, 

irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a 

exame médico-legal.” 

 

B) ERRADA. 

 

A alternativa B está errada. 

 

Nos termos do artigo 149, § 1º, do Código de Processo Penal, o exame médico-legal 

poderá ser determinado ainda na fase do inquérito policial mediante a representação 

da autoridade policial ao juiz competente.  

 

C) ERRADA. 

 

A alternativa C está errada.  

 

Salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo, o exame não durará 

mais de quarenta e cinco dias (e não noventa dias), nos termos do artigo 150, § 1º, do 

Código de Processo Penal.  

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta e, portanto, é a que deve ser assinalada.  
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A assertiva refere-se ao entendimento jurisprudencial do STF no sentido de não ser 

obrigatório o incidente de insanidade mental. Aplica-se o princípio da não 

autoincriminação, garantia constitucional que permite que o acusado não se submeta à 

prova pericial que entenda ser desfavorável (HC 133.078/RJ, rel. min. Cármen Lúcia, 

julgamento em 06.09.2016 – Informativo 838).  

 

E) ERRADA. 

 

A alternativa E está errada.  

 

O artigo 149, § 2º, do Código de Processo Penal estabelece que “O juiz nomeará curador 

ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a 

ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.”.  

 

Portanto, se já iniciada a ação penal, haverá suspensão do processo, com exceção das 

diligências que podem ser prejudicadas pela suspensão processual.  

 

GABARITO: LETRA D 

 

48) Sobre a Lei das Organizações Criminosas, assinale a alternativa correta: 

A) Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 

informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer 

natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores 

a 6 (seis) anos. 

B) A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público, que integra 

a organização criminosa, a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a 

interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos 

subsequentes ao cumprimento da pena. 
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C) Na hipótese de não ser celebrado o acordo de colaboração premiada por iniciativa do 

celebrante, esse poderá se valer das informações ou provas apresentadas pelo 

colaborador, para auxiliar nas investigações.  

D) As medidas cautelares reais ou pessoais poderão ser decretadas com fundamento 

apenas nas declarações do colaborador.  

E) As informações pormenorizadas da colaboração premiada serão dirigidas 

diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá sobre a homologação do 

acordo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

Assunto: Lei n. 12.850/2013.  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

A alternativa A está errada. 

 

A assertiva refere-se à literalidade do artigo 1º, § 1º, Lei n. 12.850/2013. O erro está na 

pena máxima das infrações penais, uma vez que a legislação estabelece a prática de 

delitos com pena máxima superior a quatro (e não seis) anos, ou que sejam de caráter 

transnacional.  

 

B) CORRETA. 

 

A alternativa B está correta e, portanto, é a que deve ser assinalada. Trata-se da redação 

do artigo 2º, § 6º, da Lei n. 12.850/2013.  

 

C) ERRADA. 

A alternativa C está errada.  
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De acordo com o artigo 3º-B, § 6º, da Lei n. 12.850/2013, caso não haja o acordo de 

colaboração premiada por iniciativa do celebrante, as informações e provas 

apresentadas pelo colaborador, de boa-fé, não poderão ser utilizados para qualquer 

finalidade.  

 

D) ERRADA. 

A alternativa D está errada. De acordo com o artigo 4º, § 16, inciso I, da Lei n. 

12.850/2013, as medidas cautelares reais ou pessoais não poderão ser decretadas com 

fundamento apenas nas declarações do colaborador.  

 

Artigo 4º, § 16, Lei n. 12.850/2013: “Nenhuma das 

seguintes medidas será decretada ou proferida com 

fundamento apenas nas declarações do colaborador: I – 

medidas cautelares reais ou pessoais; II – recebimento 

de denúncia ou queixa-crime; III - sentença 

condenatória.” 

 

E) ERRADA. 

 

A alternativa E está errada. O equívoco está no prazo para a decisão do juiz. De acordo 

com o artigo 7º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, “as informações pormenorizadas da 

colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.”.  

 

Portanto, o prazo é de 48 (e não 24) horas para que o magistrado decida sobre a 

homologação do acordo de colaboração premiada.  

 

GABARITO: LETRA B 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a1

4
7 

49) Assinale a alternativa errada acerca das nulidades: 

A) As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das 

contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser 

supridas até a citação do acusado.  

B) A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo 

sanada, mediante ratificação dos atos processuais. 

C) A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, 

quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.  

D) Para que seja declarada a nulidade do ato processual, é necessário que este tenha 

influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.  

E) A inobservância da competência penal por prevenção é causa de nulidade relativa.  

 

Assunto: Nulidades.  

Categoria: Lei Seca e Jurisprudência.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

A alternativa A está errada e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

De acordo com o artigo 569 do Código de Processo Penal, as omissões da denúncia ou 

da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria 

ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da 

sentença final.” e não até a citação do acusado.   

 

B) CORRETA. 

 

A alternativa B está correta. Trata-se da literalidade do artigo 568 do Código de Processo 

Penal.  
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C) CORRETA. 

 

A alternativa C está correta. Trata-se da redação do artigo 567 do Código de Processo 

Penal.  

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta. A questão aborda o artigo 566 do Código de Processo Penal 

cuja redação é: “Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver 

influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.”.  

 

E) CORRETA. 

 

A alternativa E está correta. Trata-se do teor da Súmula 706 do STF:   

Súmula 706, STF: “É relativa a nulidade decorrente da 

inobservância da competência penal por prevenção.” 

 

GABARITO: LETRA A 

 

50) Acerca da exceção de suspensão e impedimento, assinale a alternativa correta: 

A) A arguição de suspeição dos jurados do deverá ser arguida por escrito, decidindo de 

plano do presidente do Tribunal do Júri, que a rejeitará se, negada pelo recusado, não 

for imediatamente comprovada.  

B) Arguida a suspeição do membro do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, 

decidirá, sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de quinze 

dias.  

C) A condução rígida do interrogatório do réu pelo juiz implica, necessariamente, em 

quebra da imparcialidade.  

D) Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou 

qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta 

ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que Ihes for 

aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. 
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E) A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, somente por escrito, no 

prazo de defesa.  

 

Assunto: Suspensão e Impedimento.  

Categoria: Lei Seca e Jurisprudência.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

A alternativa A está errada. De acordo com o artigo 106 do Código de Processo Penal, a 

arguição de suspeição dos jurados não deverá ser feita por escrito, mas sim oralmente:  

 

Artigo 106, CPP: “A suspeição dos jurados deverá ser 

arguida oralmente, decidindo de plano do presidente do 

Tribunal do Júri, que a rejeitará se, negada pelo 

recusado, não for imediatamente comprovada, o que 

tudo constará da ata.” 

 

B) ERRADA. 

 

A alternativa B está errada. O equívoco está no prazo para a produção de provas que é 

de três dias (e não de quinze dias). Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 104 do Código 

de Processo Penal:  

 

Artigo 104, CPP: “Se for arguida a suspeição do órgão do 

Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá, 

sem recurso, podendo antes admitir a produção de 

provas no prazo de três dias.” 
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C) ERRADA. 

 

A alternativa C está errada. 

 

De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ97, a realização de um 

interrogatório mais rígido por parte do juiz não importa, necessariamente, em quebra 

de sua imparcialidade (STJ. 6ª Turma. HC 410.161-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 

Moura, julgado em 17.04.2018 – Informativo 625).  

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta e, portanto, é a que deve ser assinalada. Trata-se da 

literalidade do artigo 258 do Código de Processo Penal.  

 

E) ERRADA. 

 

A alternativa E está errada. De acordo com o artigo 108 do Código de Processo Penal, a 

exceção de incompetência do juízo também poderá ser oposta verbalmente e não 

apenas por escrito:  

Artigo 108, CPP: “A exceção de incompetência do juízo 

poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo 

de defesa.” 

 

GABARITO: LETRA D 

 

51) Sobre o acordo de não persecução penal, julgue as assertivas abaixo: 

I) Tem-se como pressupostos para a realização do acordo de não persecução penal: não 

ser caso de arquivamento e confissão formal da infração penal.  

 
97 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Vade Mecum de Jurisprudência: Dizer o Direito. 9. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2020, p. 745.  
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II) Não será cabível o acordo de não persecução penal se o investigado for reincidente e 

se houver conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, inclusive se consideradas 

insignificantes as infrações penais pretéritas. 

III) Será cabível o acordo de não persecução se a infração penal tiver pena mínima 

inferior a 4 anos; praticada sem violência ou grave ameaça contra a pessoa; que não 

envolva violência doméstica ou familiar contra a mulher; e não ter o agente sido 

beneficiado nos últimos 5 anos, contados da infração, por acordo de não persecução 

penal, transação penal ou suspensão condicional do processo.  

IV) O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também 

poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não 

oferecimento de suspensão condicional do processo. 

Julgue os itens acima: 

A) As assertivas I, III e IV são corretas 

B) As assertivas III e IV são corretas 

C) As assertivas I e III são corretas 

D) As assertivas I, II e III são corretas 

E) Todas as assertivas são corretas 

 

Assunto: Acordo de Não Persecução Penal.  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

I) ERRADA. 

 

A alternativa I está errada. De acordo com o artigo 28-A, caput, do Código de Processo 

Penal, para que haja o acordo de não persecução penal, não basta que seja hipótese de 

não arquivamento e que a confissão seja formal, mas, também, que a confissão seja 

pormenorizada, detalhada.  

 

II) ERRADA. 
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A alternativa II está errada. 

 

A assertiva refere-se aos requisitos subjetivos para o acordo de não persecução penal. 

Conforme artigo 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal, não são consideradas 

para reincidência e conduta criminal habitual, reiterada ou profissional as infrações 

penais pretéritas acobertadas pelo princípio da insignificância.  

 

Artigo 28-A, § 2º, II, CPP: “O disposto no caput deste 

artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 

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) CORRETA. 

 

A alternativa III está correta.  

 

A questão aborda os requisitos objetivos para aplicação do acordo de não persecução 

penal previstos no artigo 28-A, caput e § 2º, incisos III e IV, do Código de Processo Penal.  

 

IV) CORRETA. 

A alternativa IV está correta. A questão aborda a literalidade do artigo 28-A, § 11, do 

Código de Processo Penal.  

 

GABARITO: LETRA B 

 

52) Acerca da competência no processo penal, assinale a alternativa correta: 

A) Compete à Justiça Comum Federal processar e julgar as causas cíveis em que é parte 

sociedade de economia mista da União e os crimes praticados em seu detrimento. 
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B) Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário 

público federal, inclusive aqueles não relacionados ao exercício da função. 

C) A Justiça Federal é competente para julgar contrabando e descaminho apenas se 

houver prova da transnacionalidade do delito.  

D) A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada 

em razão da qualificação do órgão expedidor. 

E) Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição Federal de 1988, o 

processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços 

ou interesse da União ou de suas entidades. 

Assunto: Competência.  

Categoria: Jurisprudência.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

A alternativa A está errada. A competência para processar e julgar as causas cíveis em 

que é a sociedade de economia mista da União e os crimes praticados em seu 

detrimento é da Justiça Comum Estadual e não Federal, conforme Súmula 42 do STJ: 

“Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte 

sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.”.  

 

B) ERRADA. 

 

A alternativa B está errada. De acordo com a Súmula 147 do STJ, a competência da 

Justiça Federal para processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público 

federal refere-se apenas àqueles relacionados ao exercício da função.  

 

C) ERRADA. 

 

A alternativa C está errada. 
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De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ98, é competência da Justiça 

Federal o julgamento dos crimes de contrabando e descaminho, mesmo que não haja 

prova da transnacionalidade da conduta (STJ. 3ª Seção. CC 160.748/SP. Rel. Min. 

Sebastião Reis Júnior, julgado em 26.09.2018 – Informativo 635).  

 

D) ERRADA. 

A alternativa D está errada. De acordo com a Súmula 546 do STJ, “a competência para 

processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade 

ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação 

do órgão expedidor.”.  

 

E) CORRETA. 

 

A alternativa E está correta e, portanto, é a que deve ser assinalada. Trata-se do 

entendimento sumulado do STJ (Súmula 38, STJ):  

Súmula 38, STJ: “Compete à Justiça Estadual Comum, na 

vigência da CF/88, o processo por contravenção penal, 

ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou 

interesse da União ou de suas entidades.” 

 

GABARITO: LETRA E 

 

53) Sobre a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, assinale a alternativa 

errada: 

A) O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade 

do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 

B) Aplica-se o princípio do in dubio pro societate a decisão de pronúncia no 

procedimento do Tribunal do Júri.  

 
98 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit., p. 685. 
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C) A decisão de impronúncia faz coisa julgada material.  

D) A decisão de absolvição sumária exige prova idônea e segura sobre a inocência do 

acusado.  

E) A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a 

desclassificar o crime. 

 

Assunto: Tribunal do Júri.  

Categoria: Lei Seca e Jurisprudência.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

A alternativa A está correta. Trata-se da literalidade do artigo 413 do Código de Processo 

Penal referente à decisão de pronúncia (uma das decisões que encerram a primeira fase 

do procedimento – sumário da culpa/judicium accusationis).  

 

A pronúncia consiste em uma decisão interlocutória mista não terminativa, pois encerra 

uma fase do rito, mas não põe fim ao processo, e julga admissível a acusação perante o 

Júri. Possui como pressupostos: prova da materialidade (não pode haver dúvida) e 

indícios de autoria e participação (não é necessário que haja prova, bastando apenas a 

existência de indícios). Nessa etapa, vigora o princípio do in dubio pro societate.  

 

B) CORRETA. 

 

A alternativa B está correta. 

 

De acordo com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores99, a decisão de 

pronúncia do acusado proferida na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri 

 
99 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit., p. 730.  
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não exige que haja prova cabal sobre autoria e participação do delito, bastando tão 

somente a existência de indícios. Exige-se apenas a prova da materialidade do crime. 

Dessa forma, vigora, nessa etapa, o princípio do in dubio pro societate, não 

caracterizando ofensa ao princípio do estado de inocência.  

 

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1193119/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 

05.06.2018.  

 

STF. 2ª Turma. ARE 986566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 21.08.2017.  

 

C) ERRADA. 

 

A alternativa C está errada e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

Nos termos do artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “enquanto não 

ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se 

houver prova nova.”. Nesse sentido, a decisão de impronúncia não faz coisa julgada 

material, mas coisa julgada formal, pois, se surgirem provas novas e se não estiver 

extinta a punibilidade, poderá haver a reabertura do processo mediante o oferecimento 

de uma nova denúncia.  

 

ATENÇÃO: entende-se como prova nova aquela que se revelar substancialmente 

inovadora, isto é, aquela que, de fato, traga algo ao processo que antes não existia, não 

bastando a prova formalmente nova.  

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta.  

 

A absolvição sumária, prevista no artigo 415 do Código de Processo Penal, é a sentença 

que julga improcedente a acusação formulada perante o Júri. Por se tratar de decisão 

de mérito de um juiz togado, só deve ser proferida quando certa a inocência do réu.  
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Artigo 415, CPP: “O juiz, fundamentadamente, absolverá 

desde logo o acusado, quando: I – provada a inexistência 

do fato; II – provado não ser ele autor ou partícipe do 

fato; III – o fato não constituir infração penal; IV – 

demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão 

do crime.” 

 

Nesse sentido, em caso de dúvida sobre a inocência do acusado, o magistrado deverá 

pronunciá-lo (in dubio pro societate) para que os jurados examinem a causa.   

 

E) CORRETA. 

 

A alternativa E está correta. Trata-se da literalidade da Súmula 191 do STJ.  

 

GABARITO: LETRA C 

 

54) Sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, julgue as assertivas a seguir: 

I) O exame criminológico pelas peculiaridades do caso é admissível, desde que em 

decisão motivada.  

II) Viola o contraditório e o devido processo a decisão que, sem ouvida prévia da defesa, 

determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento 

penitenciário federal.  

III) 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. 

IV) 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. 

Assinale a alternativa correta: 

A) As assertivas I, III e IV são corretas 
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B) As assertivas III e IV são corretas 

C) As assertivas I e III são corretas 

D) As assertivas I, II e III são corretas 

E) Todas as assertivas são corretas 

 

Assunto: Execução Penal.  

Categoria: Jurisprudência.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

I) CORRETA. 

 

A alternativa I está correta. A assertiva refere-se à Súmula 439 do STJ.  

 

II) ERRADA. 

 

A alternativa II está errada. De acordo com a Súmula 639 do STJ, “não fere o 

contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine 

transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário 

federal.”.  

 

III) CORRETA. 

 

A alternativa III está correta. Trata-se da literalidade da Súmula 617 do STJ.  

 

IV) CORRETA. 

A alternativa IV está correta. A questão aborda a Súmula 533 do STJ.  

 

GABARITO: LETRA A 
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55) Sobre os recursos no processo penal, assinale a alternativa errada: 

A) O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos 

da sua interposição. 

B) Caberá recurso de apelação, no prazo de cinco dias, de todas as decisões definitivas, 

ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular.  

C) Interposta a apelação contra decisão do Tribunal do Júri com fundamento de que 

houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, o 

tribunal ad quem, se Ihe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de 

segurança. 

D) Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda 

que somente de parte da decisão se recorra.  

E) Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de 

oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o 

prazo será de três dias. 

 

Assunto: Recursos no Processo Penal.  

Categoria: Lei Seca e Jurisprudência.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

A alternativa A está correta. Trata-se da Súmula 713 do STF.  

 

A referida súmula dispõe que a apelação contra decisões do Tribunal do Júri tem seu 

fundamento delimitado no ato de interposição.  

 

B) ERRADA. 

 

A alternativa B está errada e, portanto, é a que deve ser assinalada.  
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O artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal determina que caberá apelação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas 

por juiz singular nos casos não previstos no rol das hipóteses de cabimento do recurso 

em sentido estrito. Trata-se, portanto, de apelação residual, de modo que não será 

cabível contra todas essas decisões, mas apenas contra aquelas não abarcadas pelo 

recurso em sentido estrito.  

 

Decisão definitiva: decisão que analisa o mérito, mas não condena e nem absolve o 

acusado (exemplos – decisão que julga o pedido de restituição de coisa apreendida, 

decisão que extingue a punibilidade). 

 

Decisão com força de definitiva: é a decisão interlocutória mista (exemplos – pronúncia, 

impronúncia e desclassificação). 

 

C) CORRETA. 

 

A alternativa C está correta. Trata-se da redação do artigo 593, § 2º, do Código de 

Processo Penal.  

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta. Refere-se à literalidade do artigo 593, § 4º, do Código de 

Processo Penal. Nesse sentido, se contra uma parte da decisão couber apelação e a 

outra couber recurso em sentido estrito, só a apelação deverá ser interposta. O recurso 

de apelação é mais amplo, de maneira que, quando contra um tópico da decisão couber 

apelação e contra outro tópico couber recurso em sentido estrito, a parte deverá apelar, 

ainda que o inconformismo seja parcial.  

 

E) CORRETA. 

 

A alternativa E está correta. Trata-se da redação do artigo 600, caput, do Código de 

Processo Penal. Os prazos para razões e contrarrazões são impróprios, de maneira que 

não geram intempestividade.   
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GABARITO: LETRA B 

 

56) Acerca da fiança, assinale a alterativa correta: 

A) Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da 

infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, bem como as 

circunstâncias indicativas de sua periculosidade. 

B) A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena 

privativa de liberdade mínima não seja superior a 4 (quatro) anos. Nos demais casos, a 

fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 24 (vinte e quatro) horas.  

C) O réu afiançado não poderá, sob pena de cassação da fiança, mudar de residência, 

sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 15 

(quinze) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será 

encontrado. 

D) Será caso de quebramento da fiança, em qualquer fase do processo, na hipótese de 

se reconhecer não ser cabível na espécie.   

E) Depois de prestada a fiança, que será concedida independentemente de audiência do 

Ministério Público, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar 

conveniente. 

 

Assunto: Fiança.  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

A alternativa A está errada. De acordo com o artigo 326 do Código de Processo Penal, 

além dos aspectos mencionados na assertiva, a autoridade também levará em 

consideração a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento, 

para definição do valor da fiança.  
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B) ERRADA. 

 

A alternativa B está errada. Nos termos do artigo 322 do Código de Processo Penal, A 

autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena 

privativa de liberdade máxima (e não mínima) não seja superior a 4 (quatro) anos. E, nos 

demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas (e não em 24 

horas). 

 

C) ERRADA. 

 

A alternativa C está errada. A questão aborda o artigo 328 do Código de Processo Penal. 

Não se trata de hipótese de cassação da fiança, mas sim de quebramento da fiança. 

Ademais, o réu afiançado não poderá por mais de 8 dias (e não 15) de sua residência.  

 

D) ERRADA. 

A alternativa D está errada. Nos termos do artigo 338 do Código de Processo Penal, “A 

fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do 

processo.”. Refere-se, portanto, à cassação da fiança e não seu quebramento.  

 

E) CORRETA. 

 

A alternativa E está correta e, portanto, é a que deve ser assinalada. Trata-se da redação 

do artigo 333 do Código de Processo Penal. Trata-se da prescindibilidade da oitiva do 

Ministério Público para concessão da fiança.  

 

GABARITO: LETRA E 

57) A respeito da Lei n. 9.099/95, assinale a alternativa errada: 

A) Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública 

incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a 

aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na 

proposta. 
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B) Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, 

abrangidas ou não pela Lei n. 9.099/95, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, 

poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado 

não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes 

os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena.  

C) Admite-se a suspensão condicional do processo independentemente se o agente já 

tiver sido beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pelo mesmo instituto.  

D) Acolhendo a proposta de transação penal Ministério Público aceita pelo autor da 

infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em 

reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no 

prazo de cinco anos. 

E) É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na 

procedência parcial da pretensão punitiva. 

 

Assunto: Lei n. 9.099/95 

Categoria: Lei Seca e Jurisprudência.  

Nível: Fácil.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

A alternativa A está correta. Trata-se da redação do artigo 76, caput, da Lei n. 9.099/95 

que estabelece a possibilidade de proposta de transação penal feita pelo Ministério 

Público como meio alternativo para resolução do litígio criminal, respeitados os 

requisitos legais.   

 

B) CORRETA. 

 

A alternativa B está correta. A questão refere-se ao artigo 89, caput, da Lei n. 9.099/95, 

o qual regulamenta o instituto da suspensão condicional do processo.  
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C) ERRADA. 

 

A alternativa C está errada e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

A Lei n. 9.099/95 estabelece, no artigo 76, § 2º, inciso II, que não será admitida a 

transação penal se ficar comprovado ter sido o agente beneficiado anteriormente, no 

prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa.  

 

Contudo, embora o dispositivo faça menção apenas ao instituto da transação penal, o 

STJ100 entende que o prazo de cinco anos para a concessão de nova transação penal se 

aplica, por analogia, à suspensão condicional do processo (Jurisprudência em Teses do 

STJ – Edição n. 93: Juizados Especiais Criminais – I).  

 

Portanto, se o agente tiver sido beneficiado pela suspensão condicional do processo no 

prazo de 5 anos, não será admitida uma nova aplicação do instituto dentro do referido 

prazo.  

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta. Trata-se da literalidade do artigo 76, § 4º, da Lei n. 

9.099/95.  

 

E) CORRETA. 

A alternativa E está correta. Refere-se ao entendimento sumulado do STJ – Súmula 337 

do STJ.  

 

GABARITO: LETRA C 

 

 

 
100 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit., p. 773.  
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DIREITO  PENAL E  LEGISLAÇÃO  PENAL  ESPECIAL  

 

58) Acerca da extinção da punibilidade, assinale a alternativa correta: 

A) O rol das causas extintivas da punibilidade previsto no artigo 107 do Código Penal é 

taxativo.  

B) Será declarada extinta a punibilidade em razão da morte do agente, desde que 

juntada a certidão de óbito e ouvido o Ministério Público.  

C) A anistia, graça e indulto devem ser concedidos antes do trânsito em julgado.  

D) A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, 

subsistindo os efeitos secundários da condenação. 

E) O indulto extingue os efeitos primários da condenação, bem como atinge os efeitos 

secundários, penais ou extrapenais.  

 

Assunto: Extinção da Punibilidade.  

Categoria: Doutrina, Lei Seca e Jurisprudência.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

A alternativa A está errada. 

 

O artigo 107 do Código Penal prevê um rol não exaustivo de causas extintivas da 

punibilidade. Nesse sentido, podem ser citadas, entre outras, as seguintes causas 

extintivas não contidas no referido dispositivo:  

- Cumprimento da pena.  

- Cumprimento do sursis ou do livramento condicional.  

- Reparação dos danos, nos casos previstos em lei.  

- Cumprimento do acordo de não persecução penal.  

- Cumprimento da transação penal.  
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- Cumprimento da suspensão condicional do processo.  

 

B) CORRETA. 

 

A alternativa B está correta e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

A morte do agente está prevista no inciso I do artigo 107 do Código Penal como uma das 

causas extintivas da punibilidade. Trata-se da concretização do princípio da 

instranscendência/personalidade ou individualidade da pena (artigo 5º, XLV, CF).  

 

Para que seja declarada extinta a punibilidade pela morte do agente, o artigo 62 do 

Código de Processo Penal exige a juntada da certidão de óbito e que o Ministério Público 

seja ouvido: “No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, 

e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade.”.  

 

C) ERRADA. 

 

A alternativa C está errada. 

 

A anistia, graça e indulto são causas extintivas da punibilidade previstas no inciso II do 

artigo 107 do Código Penal. Possuem índole constitucional, de modo que o Estado 

abdica do direito de punir por razões político-criminais, praticando atos de clemência.  

 

A anistia decorre de lei e de competência do Congresso Nacional (artigo 48, Constituição 

Federal) e poderá ser concedida antes (anistia própria) ou após o trânsito em julgado 

(anistia imprópria). Refere-se aos fatos concretos.  

Embora a anistia possa ser concedida anteriormente ao trânsito em julgado, a graça e o 

indulto decorrem de decreto do Presidente da República e só serão concedidas após o 

trânsito em julgado. Refere-se às pessoas, de modo que a graça possui caráter individual 

e o indulto caráter coletivo.  

 

Portanto, apenas a anistia poderá ser concedida antes do trânsito em julgado.  
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D) ERRADA. 

A alternativa D está errada. De acordo com a Súmula 18 do STJ, “A sentença concessiva 

do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer 

efeito condenatório.”. Portanto, o perdão judicial não produz qualquer dos efeitos da 

condenação.  

 

E) ERRADA. 

A alternativa E está errada. Conforme Súmula 631 do STJ, “o indulto extingue os efeitos 

primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, 

penais ou extrapenais.”.  

 

GABARITO: LETRA B 

 

59) Sobre os princípios do Direito Penal, é correto afirmar que: 

A)  A conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas é considerada atípica em razão do 

princípio da adequação social.  

B) Aplica-se o princípio da adequação social à conduta de manter estabelecimento em 

que ocorra exploração sexual.  

C) Aplica-se o princípio da insignificância aos crimes de lesão corporal leve.  

D) Aplica-se o princípio da insignificância no delito de furto simples quando o valor do 

bem subtraído não ultrapassar 10% do salário mínimo vigente à época do fato.  

E) O princípio da insignificância é aplicado aos crimes praticados contra a Administração 

Pública desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal 

Federal.  

 

Assunto: Princípios do Direito Penal.  

Categoria: Doutrina e Jurisprudência.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 
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A) ERRADA. 

 

A alternativa A está errada. 

 

De acordo com o princípio da adequação social, não se admite a criminalização de 

condutas socialmente adequadas. O princípio da adequação social é direcionado ao 

legislador. Foi introduzido por Hans Welzel e se trata de um princípio de hermenêutica. 

Pode-se dizer que uma conduta socialmente adequada não pode ser considerada típica. 

Verifica-se, portanto, que o princípio da adequação social afasta a tipicidade material.  

 

A alternativa está incorreta, pois, de acordo com a Súmula 502 do STJ, “presentes a 

materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 

2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.”.  

 

B) ERRADA. 

 

A alternativa B está errada. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, não 

há que se falar em aplicação do princípio da adequação social ao delito de casa de 

prostituição previsto no artigo 229 do Código Penal.  

 

(STJ, T6 – Sexta Turma, AgRg no REsp 924.750/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 

Moura, j. 15/03/2011, p. DJe 04/04/2011). 

(STJ, T6 – Sexta Turma, REsp 1435872/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ 

Acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, j. 03/06/2014, p. DJe 01/07/2014). 

(STJ, T5 - Quinta Turma, HC 238.688/RJ, Rel. Min. Félix Fischer, j. 06/08/2015, p. DJe 

19/08/2015). 

 

C) ERRADA. 

 

A alternativa C está errada.  
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De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ101, a prática de violência física é 

incompatível com os vetores do princípio da insignificância, independentemente se for 

lesão corporal de natureza leve (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 19.042/DF, Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14.02.2012).  

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

De acordo com o princípio da insignificância, condutas que produzem lesões 

insignificantes aos bens jurídicos são consideradas penalmente atípicas. No caso da 

insignificância, a conduta é formalmente típica, mas materialmente atípica em razão da 

inexpressividade da lesão ao bem jurídico. Portanto, o princípio da insignificância exclui 

a tipicidade material da conduta. Sua aplicação acarreta a restrição do âmbito de 

incidência da lei penal incriminadora e afasta a tipicidade material. É instrumento de 

interpretação restritiva da norma penal incriminadora.  

 

No que tange ao delito do furto simples, admite-se a aplicação do princípio da 

insignificância quando o valor do bem subtraído não ultrapassar 10% do salário mínimo 

vigente à época do fato (STF. HC 108872/RS, rel. Min. Gilmar Mendes).  

 

E) ERRADA. 

A alternativa E está errada. Em hipótese alguma o princípio da insignificância é aplicado 

aos delitos contra a Administração Pública, conforme Súmula 599 do STJ: “O princípio 

da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública.”  

 

GABARITO: LETRA D 

 

 

 

 
101 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit., p. 566.  
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60) Acerca da prescrição, assinale a alternativa correta: 

A) A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou 

circunstância agravante de outro se estende a este.  

B) A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a 

acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, podendo 

ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.  

C) São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo 

do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 70 (setenta) anos. 

D) No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a soma das 

penas.  

E) A prescrição corre mesmo enquanto não cumprido ou rescindido o acordo de não 

persecução penal.   

 

Assunto: Prescrição.  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

A alternativa A está correta e, portanto, é a que deve ser assinalada. Trata-se da 

literalidade do artigo 108, primeira parte, do Código Penal.  

 

B) ERRADA. 

 

A alternativa B está errada. De acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal: “A 

prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação 

ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em 

nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”.  
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C) ERRADA. 

A alternativa C está errada. Nos termos do artigo 115 do Código Penal, a redução à 

metade dos prazos de prescrição ocorre quando o criminoso era, ao tempo do crime, 

menor de 21 anos ou, na data da sentença (e não ao tempo do crime), maior de 70 anos.  

 

D) ERRADA. 

A alternativa D está errada. Conforme estabelece o artigo 119 do Código Penal, a 

extinção da punibilidade, no caso de concursos de crimes, incidirá sobre a pena de cada 

um, isoladamente, e não sobre a soma das penas.  

 

E) ERRADA. 

A alternativa E está errada. De acordo com o artigo 116, inciso IV, do Código Penal: 

“Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre enquanto não 

cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.” 

 

GABARITO: LETRA A 

 

61) Sobre o resultado, elemento do fato típico, julgue os itens abaixo: 

I) O resultado naturalístico consiste na modificação no mundo exterior provocado pela 

conduta e o resultado jurídico é a lesão ou perigo de lesão ao bem tutelado.  

II) O crime de consumação antecipada é aquele no qual o tipo penal se limita a descrever 

a conduta e não faz alusão ao resultado.  

III) O crime de lesão é aquele cuja consumação exige a efetiva lesão ao bem jurídico e o 

crime de perigo consuma-se com a exposição do bem jurídico ao perigo.  

IV) O crime de perigo concreto exige a efetiva lesão ao bem jurídico para a consumação 

e o crime de perigo abstrato exige apenas a exposição ao bem jurídico ao perigo.  

Sobre as assertivas acima, assinale a alternativa correta: 

A) São corretas as assertivas I e II. 

B) São corretas as assertivas I e III. 

C) É correta apenas a assertiva III. 

D) É correta apenas a assertiva I. 
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E) São corretas as assertivas II e IV. 

 

Assunto: Resultado.  

Categoria: Doutrina.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

I) CORRETA. 

 

A alternativa I está correta.  

 

O resultado naturalístico (ou material) consiste na modificação no mundo exterior 

provocada pela conduta, é sensorialmente perceptível. Trata-se de elemento do fato 

típico em crimes materiais.  

 

O resultado jurídico (ou normativo) consiste na lesão ou perigo de lesão ao bem 

tutelado. Trata-se de uma formulação teórica.  

 

Há crimes sem resultado naturalístico/material, como ocorre com os crimes de mera 

conduta, mas todos os crimes possuem resultado jurídico/normativo, uma vez que o 

resultado jurídico faz parte da tipicidade material.  

 

II) ERRADA. 

 

A alternativa II está errada. 

 

O crime de consumação antecipada, também chamado de crime formal, é aquele no 

qual o tipo penal descreve a conduta e o resultado, mas não exige o resultado para a 

consumação, bastando apenas a conduta.  
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Já o tipo penal no qual se limita a descrever a conduta e não faz alusão ao resultado 

consiste no crime de mera conduta (também chamado de crime de simples atividade).  

 

III) CORRETA. 

A alternativa III está correta. 

 

Classificação dos crimes de acordo com o resultado jurídico/normativo: 

 

- Crime de lesão/dano: exige-se, para consumação, a efetiva lesão ao bem jurídico.  

- Crime de perigo/risco/ameaça: exige-se, para consumação, a produção de um perigo 

ao bem jurídico, ou seja, exposição do bem jurídico ao perigo.  

 

IV) ERRADA. 

A alternativa IV está errada. 

 

O crime de perigo concreto (ou real) e o crime de perigo abstrato (ou presumido) são as 

subclassificações da espécie crime de perigo/risco/ameaça o qual exige a produção de 

um perigo ao bem jurídico para a consumação.  

 

- Crime de perigo concreto (ou real): o perigo figura como elementar do tipo penal, 

devendo ser demonstrado.  

- Crime de perigo abstrato (ou presumido): o tipo penal se limita a descrever uma 

conduta que o legislador, baseando-se em regras de experiência e estatística, considera 

perigosa. O perigo, nesse caso, não figura como elementar do tipo penal. Há, apenas, a 

descrição da conduta, presumindo-se que é perigosa.  

 

GABARITO: LETRA B 
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62) Sobre a perda do cargo público como efeito da condenação, assinale a assertiva 

correta: 

A) O artigo 92 do Código Penal, o qual estabelece os efeitos da condenação, aplica-se 

ao Promotor de Justiça condenado criminalmente.  

B) A perda do cargo público, como efeito da condenação, implica, igualmente, na perda 

da aposentadoria, nos termos do artigo 92 do Código Penal.  

C) A pena de perdimento não é restrita ao cargo ocupado no momento da prática do 

delito, sendo possível, inclusive, a perda do novo cargo ocupado pelo acusado.  

D) A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo ocorrerá quando aplicada pena 

privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 2 (dois) anos, nos crimes praticados 

com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública. 

E) Salvo condenação pela prática do crime de tortura, a perda do cargo público não é 

automática, sendo necessária a fundamentação concreta que justifique o cabimento de 

tal medida.   

 

Assunto: Efeitos da Condenação.  

Categoria: Lei Seca e Jurisprudência102.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

A alternativa A está errada. 

 

De acordo com o artigo 38, § 1º, inciso I, e § 2º, da Lei n. 8.625/93, a perda do cargo do 

membro do Ministério Público ocorrerá somente após o trânsito em julgado de ação 

civil proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, quando previamente autorizado pelo 

Colégio de Procuradores, juntamente com o trânsito em julgado da sentença penal 

 
102 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit., p. 583-584.  
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condenatória. Portanto, a perda do cargo do membro do Ministério Público, pressupõe 

o trânsito em julgado de duas decisões.  

 

Nesse sentido, o STJ entende que o artigo 92 do Código Penal não se aplica aos membros 

do Ministério Público condenados criminalmente, pois o artigo 38 da Lei n. 8.625/93 

consiste em norma especial, devendo prevalecer em relação ao Código Penal, que é 

norma geral (STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1409692/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da 

Fonseca, julgado em 23.05.2017).  

 

B) ERRADA. 

 

A alternativa B está errada. 

 

De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, o servidor público, condenado 

criminalmente, não perderá sua aposentadoria com fundamento no artigo 92, inciso I, 

do Código Penal. Isto porque, o rol do referido dispositivo é taxativo, sendo vedada a 

interpretação extensiva ou analógica em prejuízo do réu. Entende-se, portanto, que a 

perda do cargo, função pública ou mandato eletivo não se estende ao servidor que se 

aposentou, ainda no curso da ação penal (STJ. 5ª Turma. REsp 1.416.477/SP, Rel. Min. 

Walter de Almeida Guilherme, julgado em 18.11.2014 – Informativo 552).  

 

C) ERRADA. 

A alternativa C está errada. 

 

Segundo entendimento do STJ, a pena de perdimento é restrita ao cargo ocupado no 

momento da prática do delito, salvo se o novo cargo tiver relação com as atribuições 

anteriores (STJ. 5ª Turma. REsp 1452935/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 

julgado em 14.03.2017 – Informativo 599).  
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D) ERRADA. 

A alternativa D está errada. De acordo com o artigo 92, inciso I, alínea a, do Código Penal, 

a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo ocorrerá quando aplicada pena 

privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano (e não dois anos), nos 

crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração 

Pública.  

 

E) CORRETA. 

 

A alternativa E está correta e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

De acordo com o artigo 92, I e parágrafo único, do Código penal, a perda do cargo, 

função pública ou mandato eletivo consiste em um dos efeitos extrapenais específicos 

da condenação, os quais não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados 

na sentença.  

 

Além da previsão legal, o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que a 

perda do cargo público não é um efeito automático, devendo ser motivadamente 

declarado em sentença (STJ. 6ª Turma. REsp 1.044.866/MG, Rel. Min. Rogério Schietti 

Cruz, julgado em 02.10.2014 – Informativo 549).  

 

Excepcionalmente, a perda do cargo, função ou emprego público é efeito automático 

no caso de condenação pela prática do crime de tortura, nos termos do artigo 1º, § 5º, 

Lei n. 9.455/97 (STJ. 6ª Turma. AgRg no Ag 1388953/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 

Moura, julgado em 20.06.2013).  

 

GABARITO: LETRA E 
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63) Acerca do crime de furto, assinale a alternativa correta: 

A) Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir 

a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la até a metade, ou aplicar somente a 

pena de multa.  

B) A causa de aumento de pena decorrente da prática de furto durante o repouso 

noturno se aplica às figuras simples e qualificada do delito.  

C) Não é cabível o instituto da suspensão condicional do processo em caso de furto 

qualificado tentado.  

D) Aplica-se o princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado por escalada, 

destreza, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, se o bem é considerado de 

pequeno valor.  

E) Há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e furto em razão de serem do 

mesmo gênero.  

 

Assunto: Furto.  

Categoria: Lei Seca e Jurisprudência.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

A alternativa A está errada. 

 

A questão aborda a figura do furto privilegiado, previsto no artigo 155, § 2º, do Código 

Penal. Exige-se, para a sua configuração, a observância de dois requisitos cumulativos: 

a) requisito subjetivo – que o réu seja primário; b) requisito objetivo – que o bem 

subtraído seja de pequeno valor (leva-se em conta o valor do bem e não o prejuízo da 

vítima).  

 

De acordo com o entendimento do STJ, o valor do bem subtraído não deve ultrapassar 

o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (Jurisprudência em Teses do STJ – 

Edição n. 47: Crimes contra o patrimônio – furto). 
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Preenchidos tais requisitos, o juiz diminuirá a pena de um a dois terços (e não até a 

metade), ou aplicará apenas a pena de multa.  

 

Artigo 155, § 2º, CP: “Se o criminoso é primário, e é de 

pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a 

pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a 

dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”  

 

B) CORRETA. 

 

A alternativa B está correta e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores103, não há incompatibilidade 

entre a majorante do artigo 155, § 1º, do Código Penal, referente ao furto praticado 

durante o repouso noturno, e as qualificadoras previstas no artigo 155, § 4º, do Código 

Penal. São circunstâncias diversas que incidem em momentos distintos na dosimetria da 

pena. Portanto, a posição do § 1º do artigo 155 do Código Penal não impede a sua 

aplicação em situação de furto qualificado.  

 

STF. 2ª Turma. HC 130952/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13.12.2016 

(Informativo 851).  

 

STJ. 6ª Turma. HC 306.450/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 

04.12.2014 (Informativo 554). 

 

C) ERRADA. 

 

A alternativa C está errada. 

 

 
103 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit., p. 595. 
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A pena, em abstrato, do crime de furto qualificado é de 2 a 8 anos, conforme estabelece 

o artigo 155, § 4º, do Código Penal. Em razão da pena mínima em abstrato ser de 2 anos, 

o furto qualificado consumado é incompatível com o instituto da suspensão condicional 

do processo, uma vez que só é cabível quando a pena mínima for de até 1 ano (artigo 

89 da Lei n. 9.099/95). Em caso da tentativa, contudo, a pena poderá ser reduzida em 

até 2/3 e, sendo furto qualificado tentado, a pena mínima em abstrato poderá ser de 8 

meses, aplicando-se, nessa hipótese, o instituto da suspensão condicional do processo.  

 

D) ERRADA. 

A alternativa D está errada. 

 

O STJ104 possui entendimento contrário ao que consta na assertiva. Portanto, “a prática 

do delito de furto qualificado por escalada, destreza, rompimento de obstáculo ou 

concurso de agentes indica a reprovabilidade do comportamento do réu, sendo 

inaplicável o princípio da insignificância.” (Jurisprudência em Teses do STJ – Edição n. 

47: Crimes contra o patrimônio – furto).  

 

E) ERRADA. 

A alternativa E está errada. 

 

Embora os delitos de roubo e furto sejam do mesmo gênero, não são da mesma espécie. 

Nesse sentido, em virtude do artigo 71 do Código Penal, haverá continuidade delitiva se 

os crimes forem da mesma espécie. Infere-se, portanto, que não será hipótese de crime 

continuado entre roubo e furto (Jurisprudência em Teses do STJ – Edição n. 47: Crimes 

contra o patrimônio – furto).  

 

GABARITO: LETRA B 

 

 

 
104 Ibid., p. 596.  
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64) Sobre o delito de roubo, assinale a alternativa correta: 

A) A pena aumenta-se de 1/3 até a metade no crime de roubo se a violência ou grave 

ameaça é exercida com emprego de arma branca.   

B) A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego 

de arma de fogo, independentemente se for de uso restrito ou proibido.  

C) O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado 

não exige fundamentação concreta, bastando, para a sua exasperação, a mera indicação 

do número de majorantes.  

D) Configura-se tentativa de latrocínio somente se as lesões sofridas pela vítima forem 

de natureza grave ou gravíssima.  

E) Haverá crime de latrocínio desde que haja consumação da subtração dos bens e 

morte da vítima.   

 

Assunto: Roubo.  

Categoria: Lei Seca e Jurisprudência.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

A alternativa A está correta e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

Trata-se da redação do artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal, inserido pela Lei n. 

13.964/2019 (“Pacote Anticrime”). Referido dispositivo corrigiu a falha da Lei n. 

13.654/2018 que havia deixado de considerar o emprego de arma branca como 

majorante do roubo.  

 

Destaca-se, contudo, que a Lei n. 13.964/2019 é mais gravosa que a anterior, não se 

aplicando, portanto, aos fatos praticados antes da sua entrada em vigor.  
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Artigo 157, § 2º, VII, CP: “A pena aumenta-se de 1/3 (um 

terço) até metade: 

[...] 

VII – se a violência ou grave ameaça é exercida com 

emprego de arma branca.” 

 

B) ERRADA. 

 

A alternativa B está errada. 

 

Após a Lei n. 13.964/2019, há duas circunstâncias que majoram a pena do roubo na 

hipótese de emprego de arma de fogo:  

 

a) Artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal: a pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou 

ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.  

 

b) Artigo 157, § 2º-B, do Código Penal: a pena é aplicada em dobro se a violência ou 

grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.  

 

Portanto, se houver o emprego de arma de fogo de uso restrito e proibido, a pena será 

aplicada em dobro e não aumentada em 2/3.  

 

C) ERRADA. 

 

A alternativa C está errada. 

 

De acordo com a Súmula 443 do STJ: 

 

Súmula 443, STJ: “O aumento na terceira fase de 

aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado 

exige fundamentação concreta, não sendo suficiente 
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para a sua exasperação a mera indicação do número de 

majorantes.” 

 

D) ERRADA. 

A alternativa D está errada. 

 

De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ105, haverá tentativa do crime de 

latrocínio independentemente da natureza das lesões sofridas pela vítima (leves, graves, 

gravíssimas), bastando que o agente, no decorrer do roubo, tenha agido com o desígnio 

de mata-la (STJ. 5ª Turma. HC 201.175/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 23.04.2013 

– Informativo – 521).  

 

E) ERRADA. 

A alternativa E está errada. 

 

De acordo com a Súmula 610 do STF:  

Súmula 610, STF: “Há crime de latrocínio, quando o 

homicídio se consuma, ainda que não se realize o agente 

a subtração de bens da vítima.”. 

 

GABARITO: LETRA A 

 

65) Sobre o delito de homicídio, julgue as assertivas abaixo: 

I) A pena do feminicídio é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado 

durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 

anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que 

acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental; na presença física 

ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima; em descumprimento das 

 
105 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit., p. 600-601.  
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medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III, do caput do artigo 22 da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 

II) Há dolo eventual na conduta de dirigir veículo automotor sob a influência de álcool e 

fazê-lo na contramão.  

III) A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o homicídio doloso for 

praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou 

por grupo de extermínio. 

IV) O dolo eventual não afasta a qualificadora do meio cruel do homicídio.  

Sobre as assertivas acima, assinale a alternativa correta: 

A) As assertivas I, II e IV são corretas. 

B) As assertivas I e II são corretas. 

C) As assertivas I, II e III são corretas. 

D) As assertivas I e III são corretas. 

E) Todas as assertivas são corretas. 

 

Assunto: Homicídio.  

Categoria: Lei Seca e Jurisprudência106.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

I) CORRETA. 

 

A alternativa I está correta. A assertiva aborda as causas de aumento de pena do 

feminicídio previstas no artigo 121, § 7º, do Código Penal.  

 

II) CORRETA. 

A alternativa II está correta. 

 

 
106 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit., p. 590-591. 



 

 

P
ág

in
a1

8
4 

Nesse caso, o STF entendeu que o condutor assumiu o risco ou, no mínimo, não se 

preocupou com o risco de, possivelmente, causar lesões ou a morte de outrem (STF. 1ª 

Turma. HC 124687/MS, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, 

julgado em 29.05.2018 – Informativo 904).  

 

III) CORRETA. 

A alternativa III está correta. Trata-se da literalidade do artigo 121, § 6º, do Código 

Penal, o qual se refere a causas de aumento de pena do homicídio doloso.  

 

IV) CORRETA. 

A alternativa IV está correta.  

 

De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, há compatibilidade entre o dolo 

eventual e o reconhecimento da qualificadora do meio cruel prevista no artigo 121, § 2º, 

inciso III, do Código Penal. Entende-se que o dolo do agente, direto ou indireto, não 

exclui a possibilidade de o homicídio ser praticado com o emprego de veneno, fogo, 

explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar 

perigo comum (STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1573829/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da 

Fonseca, julgado em 09.04.2019; STJ. 6ª Turma. REsp 1.829.601/PR, Rel. Min. Nefi 

Cordeiro, julgado em 04.02.2020 – Informativo 665).  

 

GABARITO: LETRA E 

 

66) Assinale a alternativa errada a respeito do delito de lesão corporal: 

A) Salvo no âmbito da Lei Maria da Penha, o crime de lesão corporal leve e simples é de 

ação penal pública condicionada à representação.  

B) Será crime de lesão corporal de natureza grave se resultar incapacidade para as 

ocupações habituais, por mais de 30 dias.  

C) A pena será de reclusão, de quatro a doze anos, na hipótese de lesão corporal seguida 

de morte e que as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem 

assumiu o risco de produzi-lo.  
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D) Configura-se crime de lesão corporal de natureza gravíssima se resultar em 

aceleração do parto ou aborto. 

E) Se o agente comete a lesão corporal impelido por motivo de relevante valor social ou 

moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da 

vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 

 

Assunto: Lesão Corporal.  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

A alternativa A está correta.  

 

De acordo com o artigo 88 da Lei n. 9.099/95, os crimes de lesão corporal leve e simples 

e lesão corporal culposa serão de ação penal pública condicionada à representação.  

Artigo 88, Lei n. 9.099/95: “Além das hipóteses do 

Código Penal e da legislação especial, dependerá de 

representação a ação penal relativa aos crimes de lesões 

corporais leves e lesões culposas.” 

 

Contudo, como exceção à regra, qualquer lesão corporal (mesmo de natureza leve) 

praticada no âmbito de violência doméstica contra mulher será crime de ação pública 

incondicionada, conforme Súmula 542 do STJ:  

 

Súmula 542, STJ: “A ação penal relativa ao crime de 

lesão corporal resultante de violência doméstica contra 

a mulher é pública incondicionada.” 
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Importante destacar, ainda, que os crimes praticados com violência doméstica e familiar 

contra a mulher, independentemente da pena, não são submetidos a Lei n. 9.099/95, 

conforme artigo 41 da Lei Maria da Penha: 

 

Artigo 41, Lei n. 11.340/2006: “Aos crimes praticados 

com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista, não se aplica 

a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.” 

 

B) CORRETA. 

 

A alternativa B está correta. Trata-se de uma das hipóteses de lesão corporal grave 

prevista no artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.  

 

Trata-se de crime a prazo, pois exige o prazo de 30 dias para realização do laudo 

complementar a fim de verificar a incapacidade da vítima.  

 

Refere-se a qualquer ocupação habitual e qualquer pessoa pode ser vítima, incluindo 

crianças, desempregados e aposentados.  

 

C) CORRETA. 

 

A alternativa C está correta. Trata-se da redação do artigo 129, § 3º, do Código Penal. 

Consiste em um crime exclusivamente preterdoloso, uma vez que pressupõe dolo na 

lesão e culpa quanto ao resultado morte.  

 

D) ERRADA. 

A alternativa D está errada e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

A lesão corporal que resulta em aceleração do parto é de natureza grave e não 

gravíssima, prevista no artigo 129, § 1º, inciso IV, do Código Penal. Em suma, a lesão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
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corporal grave em análise é preterdolosa, de modo que a intenção do agente é apenas 

lesionar a gestante e como decorrência, culposamente, ocorre o nascimento prematuro. 

 

Por sua vez, a lesão corporal que resulta em aborto é de natureza gravíssima prevista 

no artigo 129, § 2º, inciso V, do Código Penal. Trata-se de uma modalidade 

exclusivamente preterdolosa, no qual há dolo na lesão contra a gestante e culpa no 

aborto. No entanto, quando o agressor tem o dolo de provocar o aborto, pratica o crime 

mais grave previsto no artigo 125 do CP. Importante enfatizar que é necessário que o 

agente saiba da gravidez.  

 

E) CORRETA. 

 

A alternativa E está correta. A assertiva aborda a redação do artigo 129, § 4º, do Código 

Penal o qual se refere à causa de diminuição de pena de 1/6 a 1/3 aplicável a todas as 

modalidades de lesão corporal dolosa, seja leve, grave, gravíssima ou seguida de morte.  

 

GABARITO: LETRA D 

 

67) Acerca do crime de peculato, assinale a alternativa errada: 

A) Configura-se peculato-desvio a conduta do funcionário público de dar destino diverso 

do devido ao bem ou valor de que tem posse em razão do cargo, independentemente 

se for para proveito próprio ou alheio, ou se o destinatário for a Administração Pública.   

B) Haverá peculato-furto se o funcionário público, embora não tendo a posse do 

dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito 

próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de 

funcionário.  

C) O peculato mediante erro de outrem configura-se na conduta do funcionário público 

em apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu 

por erro de outrem.  

D) Considera-se atípica a conduta de “peculato de uso” de veículo utilizado para 

deslocamentos por interesse particular.   



 

 

P
ág

in
a1

8
8 

E) Depositário judicial que vende os bens não pratica peculato.  

 

Assunto: Peculato.  

Categoria: Lei Seca e Jurisprudência.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

A alternativa A está errada e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

De acordo com a modalidade do peculato-desvio previsto no artigo 312, caput, 2ª parte, 

do Código Penal, o funcionário público desvia o bem ou valor de quem tem posse em 

razão do cargo, em proveito próprio ou alheio. No peculato-desvio, portanto, o desvio 

deve ser em proveito próprio ou alheio.  

 

Nesse contexto, se o destinatário do desvio praticado pelo funcionário público for a 

própria Administração Pública, estará configurado o crime referente ao emprego 

irregular de verbas ou rendas públicas previsto no artigo 315 do Código Penal, e não 

peculato-desvio:  

 

Artigo 315, CP: “Dar às verbas ou rendas públicas 

aplicação diversa da estabelecida em lei: Pena – 

detenção, de um a três meses, ou multa.” 

 

A título de exemplo, o STF107 entendeu que a “secretária do Estado que desvia verbas de 

convênio federal que tinha destinação específica e as utiliza para pagamento da folha 

de servidores não pratica o crime de peculato (art. 312 do CP), mas sim o delito de 

 
107 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit., p. 619. 
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emprego irregular de verbas ou rendas públicas (art. 315) (STF. 2ª Turma. Inq 3731/DF, 

Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 02.02.2016 – Informativo 813).  

 

B) CORRETA. 

 

A alternativa B está correta. Trata-se da redação do artigo 312, § 1º, do Código Penal, o 

qual prevê a figura do peculato-furto praticada pelo funcionário público que não tem a 

posse do dinheiro, valor ou bem, e o subtrai. Portanto, se ele tiver a posse, configura-se 

o peculato-apropriação ou peculato-desvio previstos no caput do artigo 312 do Código 

Penal.  

 

C) CORRETA. 

 

A alternativa C está correta. A questão aborda a redação do artigo 313 do Código Penal 

o qual estabelece a figura do peculato mediante erro de outrem.  

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta.  

 

Trata-se do entendimento jurisprudencial do STF (STF. 1ª Turma. HC 108433/MG, rel. 

Min. Luiz Fux, 25.06.2013 – Informativo 712)108.  

 

E) CORRETA. 

A alternativa E está correta. 

 

De acordo com o entendimento do STJ109, o depositário judicial não é considerado 

funcionário público para fins penais, porque não ocupa cargo público, de modo que 

apenas foi lhe atribuída, pelo juízo, a função da guarda e zelo de determinados bens. 

Nesse sentido, considerando que o depositário judicial não é funcionário público e que 

 
108 Ibid., p. 617.  
109 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit., p. 618. 
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o delito de peculato exige, para sua consumação, que a conduta seja praticada em 

virtude do cargo, não há que se falar em prática de peculato pelo depositário judicial  

(STJ. 6ª Turma. HC 402.949/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 

13.03.2018 – Informativo 623).  

 

Embora não configure peculato, a conduta do depositário judicial de vender bens que 

estão sob sua guarda, a depender das particularidades do caso concreto, pode 

configurar os crimes do artigo 168, § 1º, inciso II; artigo 171 ou artigo 179, todos do 

Código Penal.  

 

GABARITO: LETRA A 

 

68) Sobre o Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa errada: 

A) A pena será aumentada de 1/3 à metade se o autor da lesão corporal culposa 

cometida na direção de veículo automotor estiver não possuir Permissão para Dirigir ou 

Carteira de Habilitação.  

B) O tipo penal referente à conduta do condutor do veículo de se afastar do local do 

acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída não viola 

o princípio da não autoincriminação.   

C) Haverá causa de aumento de pena de 1/3 à metade se o autor do homicídio culposo 

cometido na direção de veículo automotor estiver com a Carteira de Habilitação 

vencida.   

D) Além da pena de detenção, haverá suspensão ou proibição de se obter a permissão 

ou a habilitação para dirigir veículo automotor do indivíduo que conduzir veículo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou 

de outra substância psicoativa que determine dependência.  

E) O delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor não absorve o 

crime de embriaguez ao volante.  

 

Assunto: Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97).  

Categoria: Lei Seca e Jurisprudência.  
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Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

A alternativa A está correta.  

 

Nos termos do artigo 303, § 1º, do CTB aplica-se as causas de aumento de pena previstas 

no artigo 302, § 1º, do CTB no caso de lesão corporal culposa praticada na direção de 

veículo automotor. Portanto, considerando que não possuir Permissão para Dirigir ou 

Carteira de Habilitação consiste na causa de aumento de pena prevista no inciso I do 

artigo 302, § 1º, do CTB, haverá o aumento de 1/3 à metade na hipótese de lesão 

corporal culposa cometida na direção de veículo automotor.  

 

Artigo 302, § 1º, I, CTB: “No homicídio culposo cometido 

na direção de veículo automotor, a pena é aumentada 

de 1/3 (um terço) à metade, se o agente: 

I – não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de 

Habilitação.” 

Artigo 303, § 1º, CTB: “Aumenta-se a pena de 1/3 (um 

terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 

1o do art. 302.”.  

 

B) CORRETA. 

 

A alternativa B está correta.  

 

O artigo 305 do CTB prevê: “Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para 

fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída: Penas - detenção, de 

seis meses a um ano, ou multa.”. 
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O STF110 entendeu pela constitucionalidade do referido dispositivo por reconhecer que 

não anula o princípio da não autoincriminação, uma vez que é garantido o direito ao 

silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão de tipicidade e da antijuridicidade (STF. 

Plenário. RE 971.959/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14.11.2018, repercussão geral – 

Informativo 923).  

 

C) ERRADA. 

 

A alternativa C está errada e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

De acordo com o artigo 302, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro:  

 

Artigo 302, § 1º, I, CTB: “No homicídio culposo cometido 

na direção de veículo automotor, a pena é aumentada 

de 1/3 (um terço) à metade, se o agente: 

I – não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de 

Habilitação.” 

 

O STJ111 firmou o entendimento que, em razão da vedação à analogia in malam partem, 

o fato de o autor do homicídio culposo na direção de veículo automotor estar com a 

CNH vencida não incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 302, § 1º, I, CTB, 

uma vez que o dispositivo prevê apenas a hipótese de o autor não possuir permissão 

para dirigir ou carteira de habilitação, não fazendo menção à CNH vencida (STJ. 6ª 

Turma. HC 226.128/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 07.04.2016 – 

Informativo 581).  

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta. Refere-se à redação do artigo 306 do CTB.  

 

 
110 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit., p. 643. 
111 Ibid., p. 642.  
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E) CORRETA. 

A alternativa E está correta.  

 

De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ112, os crimes do artigo 306 do CTB 

(embriaguez ao volante) e do artigo 303 do CTB (lesão corporal culposa na direção de 

veículo automotor) não autônomos e tutelam bens jurídicos, de modo que um não é 

meio para a execução do outro. Não é possível, portanto, reconhecer a consunção da 

embriaguez ao volante pela lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (STJ. 

5ª Turma. REsp 1629107/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20.03.2018).  

 

GABARITO: LETRA C 

 

69) Sobre a Lei n. 11.343/2006, assinale a alternativa errada: 

A) Configura-se o crime de associação para fins de tráfico quem se associa com duas ou 

mais pessoas para prática, reiterada ou não, dos crimes previstos no artigo 33, caput e 

§ 1º, bem como o artigo 34, da Lei de Drogas.  

B) Haverá causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3 na hipótese da prática de tráfico de 

drogas nas dependências e imediações de igrejas, nos termos do artigo 40, III, da Lei de 

Drogas.  

C) O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e 

o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na 

recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena 

reduzida de um terço a dois terços.  

D) O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no 

artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a 

personalidade e a conduta social do agente. 

E) O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou 

mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso 

do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos 

em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou 

 
112 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit., p. 643. 
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constituam proveito dos crimes envolvendo tráfico de entorpecentes, procedendo-se 

na forma das regras previstas no Código de Processo Penal sobre medidas 

assecuratórias.  

 

Assunto: Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006).  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

A alternativa A está correta. Trata-se da redação do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.  

 

B) ERRADA. 

A alternativa B está errada e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

A prática de tráfico de drogas nas dependências e imediações de igreja não está prevista 

no inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas. Portanto, nesse caso, não há que se falar em 

causa de aumento de pena, uma vez que é vedada a analogia in malam partem.  

 

Artigo 40, III, Lei de Drogas: “As penas previstas nos arts. 

33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois 

terços, se: 

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou 

imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino 

ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, 

sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou 

beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos 

onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer 

natureza, de serviços de tratamento de dependentes de 
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drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou 

policiais ou em transportes públicos.”  

 

C) CORRETA. 

A alternativa C está correta. Refere-se à literalidade do artigo 41 da Lei de Drogas.  

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta. Trata-se da redação do artigo 42 da Lei de Drogas.  

 

E) CORRETA. 

A alternativa E está correta. Trata-se da literalidade do artigo 60 da Lei de Drogas.  

 

GABARITO: LETRA B 

 

DIREITOS  DIFUSOS  E  COLETIVOS  

 

70) Acerca das áreas de reserva legal, assinale a alternativa correta: 

A) Será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas com o 

objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. 

B) Reserva legal é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas.  

C) A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por 

meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, sendo permitida, em qualquer hipótese 

a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de 

desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei. 

D) Não será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do 

percentual da Reserva Legal do imóvel.  

E) Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto não 

estão sujeitos à constituição de Reserva Legal. 
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Assunto: Código Florestal.  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Difícil.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

A alternativa A está errada. De acordo com o artigo 12, § 8º, do Código Florestal: 

 

Artigo 12, § 8º, Código Florestal: “Não será exigido 

Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou 

desapropriadas com o objetivo de implantação e 

ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias.” 

 

B) ERRADA. 

A alternativa B está errada. A questão abordou o conceito de área de preservação 

permanente (APP) prevista no inciso II do artigo 3º do Código Florestal e não a definição 

da área de reserva legal (inciso III).  

 

Artigo 3º, II e III, Código Florestal: “Para os efeitos desta 

Lei, entende-se por: 

II – Área de Preservação Permanente – APP: área 

protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 

facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 

e assegurar o bem-estar das populações humanas; 

III – Reserva Legal: área localizada no interior de uma 

propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do 

art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de 

modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, 
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auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos 

ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, 

bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da 

flora nativa.” 

 

C) ERRADA. 

A alternativa C está errada. De acordo com o artigo 18, caput, do Código Florestal, é 

vedada a alteração da destinação da reserva legal registrada no órgão ambiental 

competente, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, 

salvo exceções previstas em lei.  

 

Artigo 18, caput, Código Florestal: “A área de Reserva 

Legal deverá ser registrada no órgão ambiental 

competente por meio de inscrição no CAR de que trata 

o art. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, 

nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de 

desmembramento, com as exceções previstas nesta 

Lei.” 

 

D) ERRADA. 

A alternativa D está errada. Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação 

Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que que 

preenchidos determinados requisitos. Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 15 do 

Código Florestal:  

 

Artigo 15, Código Florestal: “Será admitido o cômputo 

das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do 

percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que: I – o 

benefício previsto neste artigo não implique a conversão 

de novas áreas para o uso alternativo do solo; II – a área 
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a ser computada esteja conservada ou em processo de 

recuperação, conforme comprovação do proprietário ao 

órgão estadual integrante do Sisnama; e III – o 

proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do 

imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR, nos termos 

desta Lei.” 

 

E) CORRETA. 

A alternativa E está correta e, portanto, é a que deve ser assinalada. Trata-se da previsão 

do artigo 12, § 6º, do Código Florestal.  

 

GABARITO: LETRA E 

 

71) Sobre o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa errada: 

A) Em todo atendimento de saúde e em qualquer hipótese, os maiores de oitenta anos 

terão preferência especial sobre os demais idosos. 

B) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de 

optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. 

C) É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco por cento) 

das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas 

de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. 

D) As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso serão 

fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros 

previstos em lei. 

E) O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso 

a toda entidade de atendimento ao idoso.  

 

Assunto: Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003).  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Médio.  
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COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

A alternativa A está errada e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

A questão aborda o artigo 15, § 7º, do Estatuto do Idoso o qual preve prioridade especial 

aos idosos de 80 anos. Contudo, a preferência a qual se refere o dispositivo não se aplica 

em qualquer hipótese, excetuando-se em caso de emergência de outros idosos com 

idade inferior a 80 anos.  

 

Artigo 15, § 7º, Estatuto do Idoso: “Em todo 

atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão 

preferência especial sobre os demais idosos, exceto em 

caso de emergência.” 

 

Importante destacar, ainda, que o Estatuto do Idoso determina tal prioridade especial 

em outros dispositivos:  

 

Artigo 2º, § 2º, Estatuto do Idoso: “Dentre os idosos, é 

assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta 

anos, atendendo-se suas necessidades sempre 

preferencialmente em relação aos demais idosos.”  

 

Artigo 71, § 5º, Estatuto do Idoso: “Dentre os processos 

de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de 

oitenta anos.” 

 

B) CORRETA. 

A alternativa B está correta.  
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Trata-se da redação do artigo 17, caput, do Estatuto do Idoso. Além disso, o parágrafo 

único prevê a quem será atribuído o direito de optar pelo tratamento de saúde na 

hipótese de o idoso não ter domínio de suas faculdades mentais para exercê-lo.  

 

Artigo 17, Estatuto do Idoso: “Ao idoso que esteja no 

domínio de suas faculdades mentais é assegurado o 

direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for 

reputado mais favorável. 

Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de 

proceder à opção, esta será feita: 

I – pelo curador, quando o idoso for interditado; 

II – pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou 

este não puder ser contactado em tempo hábil; 

III – pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida 

e não houver tempo hábil para consulta a curador ou 

familiar; 

IV – pelo próprio médico, quando não houver curador 

ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o 

fato ao Ministério Público.” 

 

C) CORRETA. 

A alternativa C está correta.  

 

A questão se refere à literalidade do artigo 41 do Estatuto do Idoso.  

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta.  

 

Trata-se da redação do artigo 52 do Estatuto do Idoso. Ainda a respeito da fiscalização, 

há o artigo 74, inciso VIII, do Estatuto do Idoso:  
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Artigo 74, VIII, Estatuto do Idoso: “Compete ao 

Ministério Público: 

VIII – inspecionar as entidades públicas e particulares de 

atendimento e os programas de que trata esta Lei, 

adotando de pronto as medidas administrativas ou 

judiciais necessárias à remoção de irregularidades 

porventura verificadas.” 

 

E) CORRETA. 

A alternativa E está correta. 

 

Trata-se da literalidade do artigo 74, § 3º, do Estatuto do Idoso.  

 

GABARITO: LETRA A 

 

72) Sobre a ação de improbidade administrativa, assinale a alternativa errada: 

A) A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou 

pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.  

B) O termo inicial prescricional no âmbito da improbidade administrativa em relação ao 

particular que se beneficia do ato ímprobo é o mesmo ao do agente público que o 

praticou.   

C) A ausência de notificação do réu para defesa prévia na ação de improbidade 

administrativa é causa de nulidade absoluta.  

D) A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada em instâncias 

ordinárias, ainda que proposta contra agente político que possua foro por prerrogativa 

de função.  

E) Recebida a manifestação por escrito do réu, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão 

fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, 

da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. 

 

Assunto: Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92).  
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Categoria: Lei Seca e Jurisprudência.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

A alternativa A está correta.  

 

Trata-se da redação do artigo 17, caput, da Lei de Improbidade Administrativa.  

 

A legitimação ativa da ação de improbidade administrativa é concorrente disjuntiva 

entre o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada, havendo, portanto, 

litisconsórcio ativo facultativo.  

 

B) CORRETA. 

A alternativa B está correta. 

 

A questão aborda entendimento jurisprudencial do STJ113 (Jurisprudência em Teses do 

STJ – Edição n. 38 – Improbidade Administrativa – I).  

 

Nesse mesmo sentido, há a Súmula 634 do STJ:  

 

Súmula 634, STJ: “Ao particular aplica-se o mesmo 

regime prescricional previsto na Lei de Improbidade 

Administrativa para o agente público.” 

 

C) ERRADA. 

A alternativa C está errada e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

 
113 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit., p. 189. 
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O artigo 17, § 7º, da Lei de Improbidade Administrativa prevê a notificação do réu para 

oferecer manifestação por escrito no prazo de 15 dias:  

 

Artigo 17, § 7º, LIA: “Estando a inicial em devida forma, 

o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do 

requerido, para oferecer manifestação por escrito, que 

poderá ser instruída com documentos e justificações, 

dentro do prazo de quinze dias.” 

 

De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ114, a ausência da notificação do 

réu para apresentação da defesa prévia no prazo de 15 dias apenas acarretará nulidade 

processual se ficar comprovado prejuízo, conforme princípio pas de nulitté sans grief 

(Jurisprudência em Teses do STJ – Edição n. 38: Improbidade Administrativa – I).  

 

É, portanto, causa de nulidade relativa.  

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta. 

 

A questão aborda o entendimento jurisprudencial do STJ115 (Jurisprudência em Teses do 

STJ – Edição n. 40 – Improbidade Administrativa).  

 

A respeito, tem-se o entendimento do STF116: “Não existe foro por prerrogativa de 

função em ação de improbidade administrativa proposta contra agente político. O foro 

por prerrogativa de função é previsto pela Constituição Federal apenas para as infrações 

penais comuns, não podendo ser estendida para ações de improbidade administrativa, 

que têm natureza civil.” (STF. Plenário. Pet 3240/DF, Rel. para acórdão Min. Roberto 

Barroso, julgado em 10/05/2018).  

 
114 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit., p. 189.  
115 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit., p. 190.  
116 https://www.dizerodireito.com.br/2018/05/nao-existe-foro-por-prerrogativa-de.html (Acesso em 
08.03.2021) 

https://www.dizerodireito.com.br/2018/05/nao-existe-foro-por-prerrogativa-de.html
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E) CORRETA. 

A alternativa E está correta. 

 

Trata-se da redação do artigo 17, § 8º, da Lei de Improbidade Administrativa.  

 

Importante destacar que basta a existência de indícios suficientes da prática do ato de 

improbidade administrativa:  

 

Artigo 17, § 6º, LIA: “A ação será instruída com 

documentos ou justificação que contenham indícios 

suficientes da existência do ato de improbidade ou com 

razões fundamentadas da impossibilidade de 

apresentação de qualquer dessas provas, observada a 

legislação vigente, inclusive as disposições inscritas 

nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.” 

 

GABARITO: LETRA C 

 

73) Sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa 

errada: 

A) O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 

B) O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais 

promovidos pelas sociedades cooperativas. 

C) Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo 

os administrados por entidades de autogestão. 

D) Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de franquia.  

E) O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao seguro DPVAT.  

 

Assunto: Código de Defesa do Consumidor.  

Categoria: Jurisprudência.  

Nível: Difícil.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art16


 

 

P
ág

in
a2

0
5 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

A alternativa A está correta.  

 

Trata-se da Súmula 297 do STJ: 

 

Súmula 297-STJ: O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras. 

 

 

B) CORRETA. 

A alternativa B está correta. 

 

A questão aborda o teor da Súmula 602 do STJ.  

 

Súmula 602-STJ: O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável aos empreendimentos habitacionais 

promovidos pelas sociedades cooperativas. 

 

 

C) CORRETA. 

A alternativa C está correta.Trata-se da Súmula 608 do STJ.  

 

Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os 

administrados por entidades de autogestão. 

 

D) ERRADA. 

A alternativa D está errada e, portanto, é a que deve ser assinalada.  
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Segundo entendimento jurisprudencial do STJ117, o Código de Defesa do Consumidor não 

se aplica ao contrato de franquia, uma vez que se trata de um contrato de natureza 

empresarial. Não há, nesse caso, relação de consumo entre o franqueador e o 

franqueado, mas, sim, fomento econômico para estimular as atividades empresariais do 

franqueado. Em verdade, o franqueado não é consumidor dos produtos e serviços do 

franqueador, mas apenas os comercializa para terceiros que são destinatários finais e, 

portanto, os consumidores (STJ. 3ª Turma. REsp 1.602.076/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 15.09.2016 – Informativo 591). 

 

E) CORRETA. 

A alternativa E está correta. 

 

De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ 118, o seguro DPVAT, em razão de 

obrigação imposta por lei, não há acordo de vontade entre as partes, opção de 

contratação ou escolha do produtor ou fornecedor. Não há, portanto, uma relação 

consumerista (REsp 1635398/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).  

 

GABARITO: LETRA D 

 

74) Sobre a responsabilidade no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, assinale 

a alternativa correta: 

A) As instituições financeiras respondem subjetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias. 

B) A responsabilidade dos profissionais liberais depende de verificação de culpa.   

C) Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do da existência do 

dano. 

 
117 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit., p. 335.  
118 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit., p. 336.  
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D) O fabricante, o construtor, o comerciante, o produtor ou importador não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.  

E) É possível que haja estipulação contratual de cláusula que atenue a obrigação de 

indenizar os danos causados aos consumidores por fato ou vício do produto ou do 

serviço.  

 

Assunto: Código de Defesa do Consumidor.  

Categoria: Lei Seca e Jurisprudência.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

A alternativa A está errada. 

 

De acordo com a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras possuem 

responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.  

 

Súmula 479, STJ: “As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno 

relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias.” 

 

B) CORRETA. 

A alternativa B está correta e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

A questão aborda a exceção com relação à responsabilidade pelo fato do produto ou do 

serviço.  

 

Em regra, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade do fornecedor é objetiva, de modo que responderá 
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independentemente de culpa. No entanto, excepcionalmente, segundo o que dispõe o 

§ 4º do mesmo dispositivo, nos casos de profissionais liberais, a responsabilidade 

pessoal será subjetiva, dependendo, portanto, de demonstração de culpa.  

 

Artigo 14, caput e § 4º, CDC: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores 

por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas 

sobre sua fruição e riscos. 

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais 

será apurada mediante a verificação de culpa.” 

 

C) ERRADA. 

A alternativa C está errada. 

 

O prazo prescricional de 5 anos para pretensão à reparação pelos danos causados por 

fato do produto ou do serviço é contado a partir da ciência (e não da existência) do dano 

e de sua autoria, de acordo com o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.  

 

Artigo 27, CDC: “Prescreve em cinco anos a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou 

do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-

se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria.” 

 

D) ERRADA. 

A alternativa D está errada. 
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A questão aborda uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade pelo fato do 

produto ou do serviço previstas no artigo 12, § 3º, do CDC: quando ficar comprovada a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.  

 

Contudo, o erro está na inclusão do comerciante como igualmente responsável, 

juntamente com o fabricante, construtor, produtor ou importador. Referido dispositivo 

não faz menção à figura do comerciante.  

Artigo 12, § 3º, III, CDC: “O fabricante, o construtor, o 

produtor ou importador só não será responsabilizado 

quando provar: 

III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 

 

Nos termos do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, comerciante será apenas 

responsável quando:  

Artigo 13, CDC: “O comerciante é igualmente 

responsável, nos termos do artigo anterior, quando: 

I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o 

importador não puderem ser identificados; 

II – o produto for fornecido sem identificação clara do 

seu fabricante, produtor, construtor ou importador; 

III – não conservar adequadamente os produtos 

perecíveis.” 

 

E) ERRADA. 

A alternativa E está errada. 

 

O artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor veda a estipulação contratual de 

cláusula, não apenas que atenue, mas, igualmente, que impossibilite ou exonere a 

obrigação de indenizar os consumidores que sofreram danos por fato ou vício do 

produto ou do serviço.  
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Artigo 25, CDC: “É vedada a estipulação contratual de 

cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a 

obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções 

anteriores.” 

 

GABARITO: LETRA B 

 

75) Sobre a ação popular, assinale a alternativa correta: 

A) O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova 

e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, sendo-lhe 

vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. 

B) Na ação popular, o prazo de contestação é de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por mais 

15 (quinze), a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de 

prova documental.  

C) Se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição da instância, serão publicados 

editais nos prazos e condições previstos inciso II do artigo 7º da Lei da Ação Popular, 

ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério 

Público, dentro do prazo de 30 (trinta) dias da última publicação feita, promover o 

prosseguimento da ação. 

D) Caso decorridos 60 (sessenta) dias da publicação da sentença condenatória de 

segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, o 

representante do Ministério Público poderá promovê-la nos 30 (trinta) dias seguintes.  

E) A sentença proferida no âmbito da ação popular sempre terá eficácia de coisa julgada 

oponível erga omnes. 

 

Assunto: Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/65).  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 
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A) CORRETA. 

A alternativa A está correta e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

A questão se refere à literalidade do artigo 6º, § 4º, da Lei da Ação Popular.  

 

B) ERRADA. 

A alternativa B está errada. 

 

De acordo com a Lei da Ação Popular, na hipótese de difícil produção de prova 

documental, o prazo para contestação é de 20 dias (e não de 15 dias), prorrogáveis, 

igualmente, por 20 (dias), a requerimento do interessado.  

 

Nesse sentido, é a previsão do artigo 7º, IV, Lei da Ação Popular:  

 

Artigo 7º, IV, Lei da Ação Popular: “O prazo de 

contestação é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 

20 (vinte), a requerimento do interessado, se 

particularmente difícil a produção de prova documental, 

e será comum a todos os interessados, correndo da 

entrega em cartório do mandado cumprido, ou, quando 

for o caso, do decurso do prazo assinado em edital.”  

 

C) ERRADA. 

A alternativa C está errada. 

 

A questão aborda o artigo 9º da Lei da Ação Popular, reflexo do princípio da 

continuidade da demanda coletiva. O erro está no prazo contado da última publicação 

do edital para o representante do Ministério Pública promova o prosseguimento da ação 

popular, em caso de desistência por parte do autor. O prazo a ser observado será de 90 

dias (e não 30 dias) da última publicação feita.  
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Artigo 9º, Lei da Ação Popular: “Se o autor desistir da 

ação ou der motiva à absolvição da instância, serão 

publicados editais nos prazos e condições previstos no 

art. 7º, inciso II, ficando assegurado a qualquer cidadão, 

bem como ao representante do Ministério Público, 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última 

publicação feita, promover o prosseguimento da ação.” 

 

D) ERRADA. 

A alternativa D está errada. 

 

Não se trata de faculdade do Ministério Público para promover a execução da sentença 

condenatória de segunda instância no âmbito da ação popular. Nos termos do artigo 16 

da Lei da Ação Popular, se o autor ou terceiro não promover a execução no prazo de 60 

dias contados da publicação da sentença condenatória de segunda instância, o membro 

do Ministério Público deverá promovê-la nos 30 dias seguintes, sob pena de falta grave. 

Portanto, se não o fizer, será caso de falta grave.  

Artigo 16, Lei da Ação Popular: “Caso decorridos 60 

(sessenta) dias da publicação da sentença condenatória 

de segunda instância, sem que o autor ou terceiro 

promova a respectiva execução. o representante do 

Ministério Público a promoverá nos 30 (trinta) dias 

seguintes, sob pena de falta grave.” 

 

E) ERRADA. 

A alternativa E está errada. 

 

O artigo 18 da Lei da Ação Popular estabelece que, na hipótese de improcedência da 

ação por deficiência de prova, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com 

idêntico fundamento, valendo-se de prova nova. Trata-se, portanto, de uma exceção à 

eficácia de coisa julgada erga omnes.  
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Artigo 18, Lei da Ação Popular: “A sentença terá eficácia 

de coisa julgada oponível "erga omnes", exceto no caso 

de haver sido a ação julgada improcedente por 

deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão 

poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, 

valendo-se de nova prova.” 

 

GABARITO: LETRA A 

 

76) Sobre os princípios que regem as ações coletivas, assinale a alternativa errada: 

A) Não pode haver desistência e abandono infundados das ações coletivas.  

B) Se o autor da ação coletiva deixar de executar a sentença, o Ministério Público é 

obrigado a fazê-lo.  

C) De acordo com o princípio da máxima amplitude do processo coletivo, são cabíveis 

todas as espécies de ações, procedimentos, provimentos e tutelas provisórias para a 

defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.  

D) A existência da ação coletiva deve ser amplamente divulgada para possibilitar que os 

interessados tenham a oportunidade de intervir no processo como litisconsortes.  

E) O cabimento da ação civil pública é taxativo, restringindo-se à defesa do meio 

ambiente, consumidor, bem como bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico.  

 

Assunto: Princípios das ações coletivas.  

Categoria: Doutrina.  

Nível: Fácil.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

A alternativa A está correta. 
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A questão aborda o princípio da disponibilidade motivada da ação coletiva. Em razão da 

relevância social dos interesses defendidos pelas ações coletivas, a desistência 

infundada ou abandono de tais ações implica na assunção do polo ativo pelo Ministério 

Público ou por outro legitimado, nos termos do artigo 5º, § 3º e artigo 9º, da LACP119. 

 

Importante destacar, contudo, que, se a desistência for motivada, qualquer legitimado 

e o Ministério Público serão dispensados de assumir o polo ativo da ação.  

 

B) CORRETA. 

A alternativa B está correta. 

 

Em razão do princípio da obrigatoriedade da execução coletiva, o Ministério Público será 

obrigado a executar a sentença no âmbito da ação civil pública se o autor não o fizer.   

 

Na hipótese de ação civil pública, a obrigação da execução incidirá após o trânsito em 

julgado (artigo 15, LACP). No caso da ação popular, por sua vez, a obrigação existirá para 

execução definitiva ou provisória (artigo 16, Lei da Ação Popular)120.  

 

C) CORRETA. 

A alternativa C está correta. 

 

O princípio da máxima amplitude do processo coletivo permite ampliação de todos os 

instrumentos postos à disposição para a defesa dos interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos.  

 

Referido princípio também é chamado de princípio da absoluta instrumentalidade da 

tutela coletiva.  

 

 
119 ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses Difusos e Coletivos. 7. ed. Vol. 
1. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 43.  
 
120 Ibid., p. 45.  
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D) CORRETA. 

A alternativa D está correta. 

 

A questão aborda o princípio da ampla divulgação da demanda coletiva. Embora seja 

uma máxima prevista no artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, a doutrina 

entende pela sua aplicação a todas as ações coletivas em geral121.  

 

E) ERRADA. 

A alternativa E está errada e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

A ação civil pública é regida pelo princípio da não taxatividade da ação coletiva. De fato, 

antes do advento do Código de Defesa do Consumidor, a Lei da Ação Civil Pública, em 

seu artigo 1º, referia-se apenas ao meio ambiente, ao consumidor e aos bens e direitos 

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.  

 

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, foi inserido o inciso IV no artigo 1º 

da Lei da Ação Civil Pública, estabelecendo o cabimento da ação para a defesa de 

qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Posteriormente, foram inseridos os incisos 

V ao VIII. Ademais, o CDC estabeleceu o cabimento da ação civil pública para a defesa 

dos interesses individual homogêneos (artigo 90 do CDC e artigo 21, LACP).  

 

Artigo 1º, LACP: “Regem-se pelas disposições desta Lei, 

sem prejuízo da ação popular, as ações de 

responsabilidade por danos morais e patrimoniais 

causados:   

l – ao meio ambiente; 

ll – ao consumidor; 

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico; 

 
121 ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Op. cit., p. 45.  
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IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo;  

V – por infração da ordem econômica;   

VI – à ordem urbanística;   

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 

religiosos;  

VIII – ao patrimônio público e social.” 

 

Importante destacar, contudo, que mesmo antes do advento do Código de Defesa do 

Consumidor, a Constituição Federal não estabeleceu a taxatividade para o cabimento 

de tais ações, conforme previsão no artigo 129, III e artigo 5º, LXX.  

 

GABARITO: LETRA E 

 

77) Acerca da Lei n. 10.216/2001, assinale a alternativa correta: 

A) Apenas a internação compulsória será indicada quando os recursos extra-

hospitalares se mostrarem insuficientes.  

B) O término da internação voluntária dar-se-á tão somente por solicitação escrita do 

paciente que a solicitou.  

C) Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento serão 

comunicados pela direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares, ou ao 

representante legal do paciente, bem como à autoridade sanitária responsável, no prazo 

máximo de quarenta e oito horas da data da ocorrência. 

D) A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser  

comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do 

estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser 

adotado quando da respectiva alta. 

E) A internação voluntária prescinde de autorização por médico devidamente registrado 

no Conselho Regional de Medicina do Estado onde se localize o estabelecimento.  

 

Assunto: Lei n. 10.216/2001.  

Categoria: Lei Seca.  
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Nível: Difícil.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

A alternativa A está errada. 

 

De acordo com o artigo 6º, parágrafo único, III, da Lei n. 10.216/2001, a modalidade da 

internação compulsória é aquela determinada pela Justiça. Contudo, nos termos do 

artigo 4º, caput, da Lei n. 10.216/2001, não é apenas a internação compulsória que só 

será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, mas, 

igualmente, a internação voluntária e involuntária previstas nos incisos I e II do 

parágrafo único do artigo 6º da Lei.  

 

Artigo 4º, caput, Lei n. 10.216/2001: “A internação, em 

qualquer de suas modalidades, só será indicada quando 

os recursos extra-hospitalares se mostrarem 

insuficientes.” 

 

B) ERRADA. 

A alternativa B está errada. 

 

Conforme artigo 6º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.216/2001, a internação 

voluntária é aquela que se dá com o consentimento do usuário. O término dessa 

internação dar-se-á não apenas por solicitação escrita do paciente, podendo ser, 

inclusive, mediante determinação do médico assistente.  

 

Nesse sentido, é o artigo 7º, parágrafo único, da Lei n. 10.216/2001:  

 

Artigo 7º, parágrafo único, Lei n. 10.216/2001: “O 

término da internação voluntária dar-se-á por 
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solicitação escrita do paciente ou por determinação do 

médico assistente.” 

 

C) ERRADA. 

A alternativa C está errada.  

 

O prazo de 48 horas a que se refere a assertiva está errado, uma vez que a Lei 

estabelece, em seu artigo 10, que o prazo para comunicação à autoridade sanitária 

sobre evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento deve 

ser de, no máximo, 24 horas da data da ocorrência.  

 

Artigo 10, Lei n. 10.216/2001: “Evasão, transferência, 

acidente, intercorrência clínica grave e falecimento 

serão comunicados pela direção do estabelecimento de 

saúde mental aos familiares, ou ao representante legal 

do paciente, bem como à autoridade sanitária 

responsável, no prazo máximo de vinte e quatro horas 

da data da ocorrência.” 

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

A modalidade da internação involuntária é aquela que se dá sem o consentimento do 

usuário e a pedido de terceiro (artigo 6º, parágrafo único, II, da Lei n. 10.216/2001).  

 

A questão aborda a literalidade do artigo 8º, § 1º, da Lei n. 10.216/2001.  

 

E) ERRADA. 

A alternativa E está errada. 

 



 

 

P
ág

in
a2

1
9 

A internação psiquiátrica voluntária, assim como a involuntária, exige a autorização de 

médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado onde se 

localize o estabelecimento.  

 

Nesse sentido, é a previsão do artigo 8º, caput, da Lei n. 10.216/2001: 

Artigo 8º, caput, da Lei n. 10.216/2001: “A internação 

voluntária ou involuntária somente será autorizada por 

médico devidamente registrado no Conselho Regional 

de Medicina – CRM do Estado onde se localize o 

estabelecimento.” 

 

GABARITO: LETRA D 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO  

78) Em relação ao princípio da legalidade aplicável no Direito Tributário, assinale a 

alternativa correta.  

A) O aumento e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo estão 

sujeitos ao princípio da legalidade.  

B) É possível reduzir e restabelecer as alíquotas da CIDE-Combustíveis mediante 

decreto.  

C) Não é possível a utilização de lei delegada em matéria tributária.   

D) É incompatível com o princípio da legalidade a estipulação legal de teto do valor de 

taxa, com atribuição a ato normativo infralegal da competência para fixar o valor exato 

do tributo.  

E) A alteração do prazo de pagamento de tributo se submete ao princípio da legalidade. 

 

Assunto: Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Princípios 

Categoria: Legislação e Doutrina 

Nível: Médio 
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COMENTÁRIOS: 

 

B) CORRETA.  

 

Está certo, pois o art. 177, §4, I, “b”, da CF/88 permite que a alíquota da contribuição 

de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou 

comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool 

combustível (CIDE-Combustíveis), poderá ser reduzida e restabelecida por ato do Poder 

Executivo.  

 

CF/88, “Art. 177. (...) § 4º A lei que instituir contribuição 

de intervenção no domínio econômico relativa às 

atividades de importação ou comercialização de 

petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados 

e álcool combustível deverá atender aos seguintes 

requisitos:             

I - a alíquota da contribuição poderá ser:          

b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, 

não se lhe aplicando o disposto no art. 150, III, b; (...)” 

(grifamos) 

 

ATENÇÃO: A alíquota da CIDE-Combustíveis pode ser reduzida e restabelecida, e não 

majorada, por ato do Poder Executivo.  

 

A) ERRADA.  

 

Está errada, pois a atualização do valor monetário da base de cálculo não está sujeita 

ao princípio da legalidade122, conforme entendimento do STF (RE 172.394/SP) e 

expressamente ressalvado no §2º do art. 97 do CTN: 

 
122 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário / Ricardo Alexandre – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador – 
Ed. JusPodivm 2021, p. 141. 
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CTN, “Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: (...)  

 II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado 

o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; (...) 

 § 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do 

disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor 

monetário da respectiva base de cálculo. (...)” 

(grifamos) 

 

ATENÇÃO: Não confundir atualização do valor monetário da base de cálculo, que não 

está abrangido pelo princípio da legalidade, com o aumento dessa mesma base de 

cálculo, este reservado à lei.  

 

C) ERRADA.  

 

Está errada, pois, em que pese a inutilidade prática, “nada impede a utilização de lei 

delegada em matéria tributária”123.  

 

D) ERRADA.  

 

Está errada, pois o STF124 decidiu ser “compatível com o princípio da legalidade a 

estipulação, por lei, de teto do valor da taxa, com a atribuição a ato normativo infralegal 

da competência para fixar o valor exato do tributo”125. 

 

E) ERRADA.  

 

 
123 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 143. 
124 STF. Plenário. RE 838284/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/10/2016 (repercussão geral) (Info 
842 e 844) 
125 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 145. 
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Está errada, pois a fixação126 ou a alteração127 do prazo para recolhimento de tributo é 

uma das exceções ao princípio da legalidade, ou seja, não se submetem ao princípio da 

legalidade.  

 

GABARITO: LETRA B 

 

79) Em relação à responsabilidade tributária, assinale a alternativa correta.  

A) Ao lado da substituição tributária regressiva e da substituição tributária progressiva, 

é possível identificar também a substituição concomitante.  

B) A legislação tributária pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo 

crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, 

excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter 

supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.  

C) Na responsabilidade por substituição, no momento do surgimento da obrigação, 

determinada pessoa figura como sujeito passivo, contudo, em um momento posterior, 

um evento definido em lei causa a modificação da pessoa que ocupa o polo passivo da 

obrigação.  

D) É constitucional exigir-se a restituição de quantia cobrada a maior, nas hipóteses de 

substituição tributária para frente em que a operação final resultou em valores 

superiores àqueles utilizados para efeito de incidência do ICMS.  

E) O espólio é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data 

da partilha, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado.  

 

Assunto: Responsabilidade tributária  

Categoria: Doutrina, Jurisprudência e Legislação  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 
126 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 141. 
127 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Norma que altera o prazo de pagamento do tributo. Buscador 
Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/8ccfb1140664a5fa63177fb6e0735
2f0>. Acesso em: 12/03/2021. 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/8ccfb1140664a5fa63177fb6e07352f0
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/8ccfb1140664a5fa63177fb6e07352f0
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A) CORRETA.  

 

Está certa, pois está de acordo com as lições do Professor Ricardo Alexandre que, na 

última edição do seu livro (2021) incluiu, ao lado das já conhecidas substituição 

regressiva (“para trás”, antecedente) e substituição progressiva (“para frente”, 

subsequente), a menção à substituição concomitante128.  

 

Sobre a substituição concomitante, vale a citação das lições do referido autor: 

 

Na substituição concomitante, a obrigação de efetuar o 

pagamento do tributo surge concomitantemente à operação ou 

prestação a que o tributo se refere. O delineamento da 

responsabilidade se verifica assim que ocorre o fato gerador, 

não havendo de se falar em antecipação ou diferimento do 

tributo.  

 

B) ERRADA.  

 

Está errada, pois é a lei que pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo 

crédito tributário a terceira pessoa, e não a “legislação tributária”, conforme dispõe o 

art. 128, do CTN.  

 

CTN, “Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, 

a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade 

pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao 

fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este 

em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da 

referida obrigação.” (grifamos) 

 

 
128 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 404 e 415.  
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Vale lembrar que a expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e 

as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, 

no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes, nos termos 

do art. 96, CTN.  

 

CTN, “Art. 96. A expressão "legislação tributária" 

compreende as leis, os tratados e as convenções 

internacionais, os decretos e as normas 

complementares que versem, no todo ou em parte, 

sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.” 

 

Ou seja, a expressão “legislação tributária” não abrange apenas as leis em sentido 

estrito, abrangendo também atos infralegais como os decretos.  

 

Portanto, como o art. 128 do CTN refere-se à “lei”, e não à “legislação tributária”, é 

possível concluir que é necessário lei em sentido formal para dispor sobre 

responsabilidade tributária.  

 

C) ERRADA.  

 

Está errada, pois a descrição da alternativa refere-se a responsabilidade por 

transferência, e não a responsabilidade por substituição.  

 

Na responsabilidade por substituição, “a sujeição passiva do responsável surge 

contemporaneamente à ocorrência do fato gerador”129.  

 

Por sua vez, é na responsabilidade por transferência é que, “no momento do 

surgimento da obrigação, determinada pessoa figura como sujeito passivo, contudo, 

num momento posterior, um evento definido em lei causa a modificação da pessoa que 

ocupa o polo passivo da obrigação”130.  

 
129 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 401. 
130 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 402. 
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D) ERRADA.  

 

Está errada, pois a base de cálculo efetiva da operação precisa ser inferior a presumida 

(e não superior) para que seja devida a restituição da diferença do ICMS pago mais.  

 

De acordo com o STF131, “é constitucional exigir-se a restituição de quantia cobrada a 

maior, nas hipóteses de substituição tributária para frente em que a operação final 

resultou em valores inferiores àqueles utilizados para efeito de incidência do ICMS”. 

 

Na verdade, nas hipóteses em que a base de cálculo efetiva for superior à presumida, 

será necessária a suplementação do tributo pago132.  

 

E) ERRADA.  

 

Está errada, pois tal responsabilidade é do sucessor a qualquer título, e não do espólio, 

conforme dispõe o art. 131, I e II, do CTN.  

 

CTN, “Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, 

pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da 

partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade 

ao montante do quinhão do legado ou da meação; 

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a 

data da abertura da sucessão.” (grifamos) 

 

GABARITO: LETRA A 

 

 

 

 

 
131 STF. Tribunal Pleno. ADI 2675. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. j. 19/10/2016. p. 30/06/2017. 
132 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 415. 
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80) Considerando o entendimento do STJ acerca do ICMS, assinale a alternativa 

correta.  

A) É possível a inclusão de crédito presumido de ICMS na base de cálculo do imposto de 

renda da pessoa jurídica - IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL.   

B) O ICMS compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.  

C) O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda 

de potência efetivamente utilizada. 

D) Incide ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao 

exterior.  

E) O valor pago pelo consumidor final a título de seguro de garantia estendida integra a 

base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de compra e venda de mercadoria.  

 

Assunto: Impostos em espécie. ICMS 

Categoria: Jurisprudência  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA. 

  

Está certa, pois está de acordo com o entendimento tanto do STJ quanto do STF.  

 

De acordo a súmula nº 391 do STJ e Tese nº 5 da Edição nº 121 da Jurisprudência em 

Teses do STJ, “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente 

à demanda de potência efetivamente utilizada”. 

 

No mesmo sentido, o STF possui a seguinte tese de repercussão geral133: “A demanda 

de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente 

integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em 

que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.  

  

 
133 STF. Plenário. RE 593824, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/04/2020 – Repercussão Geral – Tema 
176. 
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A) ERRADA. 

  

Está errada, pois “Não é possível a inclusão de crédito presumido de ICMS na base de 

cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ e da contribuição social sobre o 

lucro líquido – CSLL”, conforme Tese nº 1 da Edição nº 121 da Jurisprudência em Teses 

do STJ.  

 

B) ERRADA. 

  

Está errada, pois “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da 

COFINS”, conforme tese nº 3 da Edição nº 121 da Jurisprudência em Teses do STJ. 

 

No mesmo sentido, o STF entende que “O ICMS não compõe a base de cálculo para 

incidência do PIS e da COFINS”134.  

 

D) ERRADA. 

  

Está errada, pois “Não incide ICMS sobre serviço de transporte interestadual de 

mercadorias destinadas ao exterior”, conforme tese nº 8 da Edição nº 121 da 

Jurisprudência em Teses do STJ. 

 

Vale destacar que o entendimento do STJ está de acordo com o disposto no art. 155, 

§2º, X, “a” e XII, “e”, da CF/88.  

 

CF/88, “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito 

Federal instituir impostos sobre: (...)    

II - operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 

 
134 STF. Tribunal Pleno. RE 574706. Rel. Min. Carmen Lúcia. j. 15/03/2017. 



 

 

P
ág

in
a2

2
8 

que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 

(...)           

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao 

seguinte: (...)           

X - não incidirá: 

a) sobre operações que destinem mercadorias para o 

exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários 

no exterior, assegurada a manutenção e o 

aproveitamento do montante do imposto cobrado nas 

operações e prestações anteriores; (...)           

XII - cabe à lei complementar: (...) 

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações 

para o exterior, serviços e outros produtos além dos 

mencionados no inciso X, "a"; (...) 

 

E) ERRADA. 

  

Está errada, pois “O valor pago pelo consumidor final a título de seguro de garantia 

estendida não integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de compra 

e venda de mercadoria”, conforme tese nº 13 da Edição nº 121 da Jurisprudência em 

Teses do STJ. 

 

GABARITO:  LETRA C 

 

 

81) Em relação à extinção e à suspensão do crédito tributário, assinale a alternativa 

correta.  

A) Há reserva de Lei Complementar Federal para tratar de novas hipóteses de suspensão 

e extinção de créditos tributários.  

B) As causas de suspensão do crédito tributário operam apenas nos casos em que o 
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lançamento já foi efetuado. 

C) É constitucional a exigência de depósito prévio de dinheiro para admissibilidade de 

recurso administrativo que pretende suspender a exigibilidade do crédito tributário. 

D) Em direito tributário, a multa é sempre cumulativa, jamais substituindo o pagamento 

do respectivo tributo. 

E) É dispensado o cumprimento das obrigações assessórias dependentes da obrigação 

principal cujo crédito esteja suspenso. 

 

Assunto: Crédito tributário 

Categoria: Jurisprudência, Doutrina e Legislação  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

D) CORRETA. 

 

Está certa, pois está de acordo com as lições do Professor Ricardo Alexandre acerca do 

art. 157, do CTN, no sentido de que “por conta da regra, em direito tributário, a multa é 

sempre cumulativa, jamais substituindo o pagamento do respectivo tributo”135.  

 

CTN, “Art. 157. A imposição de penalidade não ilide o 

pagamento integral do crédito tributário.” 

 

Dessa forma, se for comprovada, por exemplo, a sonegação de tributos por 

determinado contribuinte e a autoridade fiscal lançou tributo e multa contra este, 

ambos deverão ser pagos, ainda que o valor da multa seja superior ao tributo136.  

 

A) ERRADA. 

 

 
135 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 535. 
136 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 535. 
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Está errada, pois o STF decidiu que “Não há reserva de Lei Complementar Federal para 

tratar de novas hipóteses de suspensão e extinção de créditos tributários”137. 

 

B) ERRADA. 

 

Está errada, pois “as causas de suspensão do crédito tributário não operam apenas nos 

casos em que o lançamento já foi efetuado”138.  

 

Sobre a possibilidade das causas de suspensão de crédito tributário operar em casos em 

que o lançamento ainda não foi realizado, vale citar as seguintes lições do Professor 

Ricardo Alexandre: 

É possível, por exemplo, que seja concedida uma liminar em 

mandado de segurança mesmo antes da constituição do 

crédito. Nesse caso, a jurisprudência tem afirmado que o juiz 

não pode impedir que a autoridade realize o lançamento, pois o 

que a liminar suspende é a exigibilidade do crédito e não a 

possibilidade de constituí-lo. Assim, o crédito pode (e deve) ser 

constituído, mas sem estipulação de prazo para pagamento e 

sem imposição de penalidade, devendo-se apor, ao final do 

documento que instrumentaliza o lançamento, a expressão 

“suspenso por medida judicial”.  

 

C) ERRADA. 

 

Está errada, pois o STF possui entendimento pacífico no sentido de que 

“É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens 

para admissibilidade de recurso administrativo”, conforme Súmula Vinculante nº 21. 

 

No mesmo sentido, a Súmula nº 373 do STJ: “É ilegítima a exigência de depósito prévio 

para admissibilidade de recurso administrativo”.  

 
137 STF. Tribunal Pleno. ADI 2.405/RS. Rel. Min. Alexandre de Moraes. j. 20/09/2019. 
138 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 503. 
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Por fim, vale lembrar que os recursos representam uma das hipóteses de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.  

 

CTN, “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: (...) 

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo; (...) 

 

E) ERRADA. 

 

Está errada, pois a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não dispensa o 

cumprimento das obrigações acessórias, nos termos do art. 151, parágrafo único, do 

CTN.  

 

CTN, “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: (...) 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o 

cumprimento das obrigações assessórios dependentes 

da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou 

dela consequentes.” 

 

GABARITO: LETRA D 

 

DIREITO ELEITORAL 

82) Sobre os Direitos Políticos, assinale o item que não corresponde ao disposto na 

Carta Republicana de 1988, inclusive, alinhando-se com a Jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal: 

A) O voto é obrigatório para os senis com 60 anos de idade. 

B) O apedeuta não está obrigado do voto. 
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C) São condições de elegibilidade, na forma da lei, a nacionalidade brasileira, o pleno 

exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na 

circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de trinta e cinco anos para 

Presidente e Vice-Presidente da República e Senador, trinta anos para Governador e 

Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, vinte e um anos para Deputado 

Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz e dezoito 

anos para Vereador. 

D) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de 

Estado, Deputados do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos 

mandatos até seis meses antes do pleito. 

E) O Supremo Tribunal Federal não admite a figura do “prefeito intinerante”. 

 

Assunto: Direito Eleitoral – Premissas Básicas do Texto Constitucional 

Categoria: Lei seca e jurisprudência 

Nível: Fácil. 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

 

A assertiva apresenta a correta interpretação do Art. 14, § 1º, inciso I c/c inciso II, alínea 

“b”, vejamos: 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal 

e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos 

termos da lei, mediante: 

I - plebiscito; 

II - referendo; 

III - iniciativa popular. 

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: 

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 

II - facultativos para: 

a) os analfabetos; 
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b) os maiores de setenta anos; 

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.  

 

Assim, como se percebe, a facultatividade do voto para os senis (idosos) só surge a partir 

dos 70 anos, logo, os senis com 60 anos de idade estão obrigados pela Constituição a 

exercer o voto. 

 

B) CORRETA 

 

A alternativa está correta, pois corresponde ao que consta no Art. 14, §1º, II, alínea “a”, 

da Constituição Republicana de 1988, vejamos: 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal 

e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos 

termos da lei, mediante: 

I - plebiscito; 

II - referendo; 

III - iniciativa popular. 

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: 

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 

II - facultativos para: 

a) os analfabetos; 

b) os maiores de setenta anos; 

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.  

 

Isso mesmo, APEDEUTA é sinônimo de ANALFABETO. Fique esperto! Por vezes, a banca 

utiliza sinônimos em desuso na linguagem jurídica cotidiana e acaba confundindo o 

candidato. 

 

C) CORRETA 
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A assertiva está correta e corresponde à literalidade do parágrafo 3º, do artigo 14 da 

Constituição da República de 1988.  

 

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: 

I - a nacionalidade brasileira; 

II - o pleno exercício dos direitos políticos; 

III - o alistamento eleitoral; 

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 

V - a filiação partidária; 

VI - a idade mínima de: 

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da 

República e Senador; 

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do 

Distrito Federal; 

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou 

Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; 

d) dezoito anos para Vereador. 

 

D) ERRADA 

 

A assertiva está ERRADA, correspondendo ao gabarito da questão, posto contrariar a 

literalidade do parágrafo 6º, do artigo 14 da Constituição Federal de 1988, senão 

vejamos: 

 

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, 

os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos 

devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes 

do pleito. 

 

O item apresentou a figura dos Deputados Distritais como obrigados ao exercício da 

desimcompatibilização, daí o motivo para considerarmos a assertiva incorreta. 
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E) CORRETA 

 

Alternativa está correta, uma vez que se alinha com a Jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, senão vejamos139: 

 

“O instituto da reeleição tem fundamento não somente no postulado da continuidade 

administrativa, mas também no princípio republicano, que impede a perpetuação de 

uma mesma pessoa ou grupo no poder.  

 

O princípio republicano condiciona a interpretação e a aplicação do próprio comando 

da norma constitucional, de modo que a reeleição é permitida por apenas uma única 

vez. Esse princípio impede a terceira eleição não apenas no mesmo município, mas em 

relação a qualquer outro município da federação. Entendimento contrário tornaria 

possível a figura do denominado “prefeito itinerante” ou do “prefeito profissional”, o  

que claramente é incompatível com esse princípio, que também traduz um postulado 

de temporariedade/alternância do exercício do poder.  

 

Portanto, ambos os princípios – continuidade administrativa e republicanismo – 

condicionam a interpretação e a aplicação teleológicas do art. 14, § 5º, da 

Constituição. O cidadão que exerce dois mandatos consecutivos como prefeito de 

determinado município fica inelegível para o cargo da mesma natureza em qualquer 

outro município da federação”.  

 

GABARITO: LETRA D 

 

83) No que se refere aos Partidos Políticos e o disposto no texto da Constituição 

Cidadã, assinale a alternativa incorreta: 

A) É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a 

soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais 

 
139 RE 637485, Repercussão Geral – Mérito. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. GILMAR 
MENDES. Julgamento: 01/08/2012. Publicação: 21/05/2013 
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da pessoa humana e observado o caráter nacional, permitido o recebimento de recursos 

financeiros de entidade ou governo estrangeiros, mas não de subordinação a estes, a 

prestação de contas à Justiça Eleitoral e o funcionamento parlamentar de acordo com a 

lei. 

B) É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e 

estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e 

provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de 

escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração 

nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas 

em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos 

estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. 

C) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, 

registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 

D) Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à 

televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, obtiverem, nas 

eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos 

válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um 

mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou tiverem elegido 

pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das 

unidades da Federação. 

E) É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 

 

Assunto: Direito Eleitoral – Premissas Básicas do Texto Constitucional 

Categoria: Lei seca e jurisprudência 

Nível: Médio. 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) ERRADA 

 

De acordo com o caput do art. 17 da Constituição da República de 1988, não é permitido 

o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de 
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subordinação a estes, tal vedação encontra fundamento na soberania140 da República 

Federativa do Brasil, bem como na independência nacional141, enquanto princípio que 

rege as República Federativa nas suas relações internacionais. 

Logo, pelas razões acima expostas, a alternativa está incorreta. 

 

B) CORRETA 

 

A assertiva está correta, correspondendo a literalidade do texto da norma do parágrafo 

1º, do art. 17 da Constituição Cidadã.  

 

C) CORRETA 

 

Alternativa correta, pois, corresponde à literalidade do parágrafo 2º do Art. 17, da 

Carta Política de 1988.  

 

D) CORRETA 

 

Atenção ao item D! Desde a alteração ocorrida em 2017, tem sido constante a cobrança 

em provas de concurso, uma vez que o texto da norma trabalha com numerais – em 

percentual e fracionados –, a receita perfeita para confundir a cabeça dos candidatos. 

A alternativa está correta, pois representa a literalidade do parágrafo 3º, do artigo 17 

da Constituição de 1988. 

 

E) CORRETA 

 

O item está correto e corresponde ao teor literal do parágrafo 4º, do artigo 17, da 

Constituição da República de 1988. 
 

GABARITO: LETRA A 

 
140 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a 
soberania; 
141 Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios: I - independência nacional; 
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84) Considerando os enunciados sumulares do Tribunal Superior Eleitoral, assinale a 

alternativa correta: 

A) A perda do mandato em razão da desfiliação partidária se aplica aos candidatos 

eleitos pelo sistema majoritário. 

B) Compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar a 

prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da 

pena imposta pela Justiça Comum. 

C) A Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade necessária ao 

deferimento do registro de candidatura. 

D) A desincompatibilização de servidor público que possui cargo em comissão é de seis 

meses antes do pleito e pressupõe a exoneração do cargo comissionado, e não apenas 

seu afastamento de fato.  

E) Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral não pode conhecer de ofício 

da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, 

desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.  

 

Assunto: Direito Eleitoral – Súmulas do Tribunal Superior Eleitoral.   

Categoria: Súmulas 

Nível: Médio. 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) ERRADA 

 

Consoante o texto literal da Súmula do TSE nº 67, o item está incorreto. 

 

A perda do mandato em razão da desfiliação partidária não se 

aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. 

 

B) ERRADA 

 

Em conformidade com o teor da Súmula-TSE nº 58, o item está incorreto: 
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Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de 

candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou 

executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta 

pela Justiça Comum. 

 

C) CORRETA 

Consoante a literalidade do enunciado da Súmula-TSE nº 55, a assertiva está correta: 

 

A Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da 

escolaridade necessária ao deferimento do registro de 

candidatura. 

 

D) ERRADA 

A assertiva está equivocada, uma vez que a Súmula-TSE nº 54 assim dispõe: 

 

A desincompatibilização de servidor público que possui cargo em 

comissão é de três meses antes do pleito e pressupõe a 

exoneração do cargo comissionado, e não apenas seu 

afastamento de fato. 

 

Assim, o prazo para desimcompatibilização é de três meses anteriores ao pleito, não 

conforme atestado pelo item, 6 meses. 

 

E) ERRADA 

Em atenção ao enunciado da Súmula-TSE nº 45, a assertiva está incorreta, vejamos: 

 

Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode 

conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou 

da ausência de condição de elegibilidade, desde que 

resguardados o contraditório e a ampla defesa. 

 

GABARITO: LETRA C 
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ESTATUTO  DA CRIANÇA  E  DO ADOLESCENTE  

 

85) Sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, assinale a alternativa errada: 

A) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento 

familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, 

devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por 

equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 

possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta.  

B) Em caso de a gestante ou mãe manifestar interesse em entregar seu filho para a 

adoção, a busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do 

art. 25 do ECA, respeitará o prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual 

período. 

C) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento 

institucional não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada 

necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela 

autoridade judiciária. 

D) A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de 

castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, 

disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. 

E) Na hipótese de desistência pelos genitores – manifestada em audiência ou perante a 

equipe interprofissional – da entrega da criança após o nascimento, a criança será 

mantida com os genitores, e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o 

acompanhamento familiar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Assunto: Direitos das Crianças e dos Adolescentes.  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 
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A alternativa A está errada e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

A questão aborda o artigo 19, § 1º, do ECA, o qual foi alterado pela Lei n. 13.509/2017, 

de modo que a reavaliação da situação da criança ou adolescente que estiver inserido 

em programa de acolhimento familiar ou institucional deverá ser realizada, no máximo, 

a cada três (e não seis) meses.  

 

Artigo 19, § 1º, ECA: “Toda criança ou adolescente que 

estiver inserido em programa de acolhimento familiar 

ou institucional terá sua situação reavaliada, no 

máximo, a cada 3 (três) meses, devendo a autoridade 

judiciária competente, com base em relatório elaborado 

por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir 

de forma fundamentada pela possibilidade de 

reintegração familiar ou pela colocação em família 

substituta, em quaisquer das modalidades previstas no 

art. 28 desta Lei.” 

 

B) CORRETA. 

A alternativa B está correta. 

 

Trata-se da redação do artigo 19-A, § 3º, do ECA referente à ocasião da gestante ou da 

mãe que manifestar interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o 

nascimento.  

 

Artigo 19-A, § 3º, ECA: “A busca à família extensa, 

conforme definida nos termos do parágrafo único do 

art. 25 desta Lei, respeitará o prazo máximo de 90 

(noventa) dias, prorrogável por igual período.” 

 

C) CORRETA. 

A alternativa C está correta. 
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Trata-se da redação do artigo 19, § 2º, do ECA. Referido dispositivo refere-se à colocação 

da criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional. Trata-se de uma 

exceção, uma vez que, nos termos do caput do artigo 19 do ECA, “é direito da criança e 

do adolescente ser criado e educado no seio de sua família.”.  

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta. 

 

A questão refere-se ao artigo 18-A do ECA. Além disso, caberá aos pais, integrantes da 

família ampliada, responsáveis, agentes públicos executores de medidas 

socioeducativas e por qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e 

adolescentes tratá-los, educá-los e protegê-los, sendo proibido o uso de castigo físico 

ou de tratamento cruel ou degradante.  

 

O artigo 18-A do ECA, em seu parágrafo único, define castigo físico, tratamento cruel ou 

degradante:  

Artigo 18-A, parágrafo único, ECA: “Para os fins desta 

Lei, considera-se: I – castigo físico: ação de natureza 

disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física 

sobre a criança ou o adolescente que resulte em:  a) 

sofrimento físico; ou b) lesão; II - tratamento cruel ou 

degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em 

relação à criança ou ao adolescente que: a) humilhe; 

ou b) ameace gravemente; ou c) ridicularize.” 

 

E) CORRETA. 

A alternativa E está correta. 

 

A questão aborda a literalidade do artigo 19-A, § 8º, do ECA.  
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GABARITO: LETRA A 

 

86) Sobre as etapas do tratamento jurídico dado a crianças e adolescentes, assinale a 

alternativa correta: 

A) De acordo com a etapa da absoluta indiferença, as normas específicas para menores 

de 18 anos apenas alcançavam àqueles que eram declarados em situação irregular, 

assim considerados os abandonados e delinquentes.  

B) A etapa da proteção integral é considerada a ruptura do sistema da situação irregular 

anteriormente aplicado.  

C) Segundo a etapa da absoluta indiferença, crianças e adolescentes se sujeitavam às 

mesmas sanções aplicadas aos adultos, diferenciando-se apenas quanto à quantidade 

de pena.  

D) Conforme a etapa da mera imputação criminal, o Estado assumia o controle social de 

crianças e adolescentes considerados abandonados e delinquentes.  

E) A doutrina da situação irregular vigorava até o advento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.   

 

Assunto: Etapas do tratamento jurídico de crianças e adolescentes.  

Categoria: Doutrina.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

A alternativa A está errada. 

 

A etapa da absoluta indiferença é caracterizada pela indiferença normativa, de modo 

que as normas aplicadas eram as mesmas para adultos e crianças/adolescentes. Nessa 

fase, não há normas jurídicas específicas (diferenciadas) para crianças ou adolescentes, 

isto é, a sua tutela era promovida de forma indireta/reflexa por meio dos institutos do 
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poder familiar e da tutela (o direito regulava o mundo adulto para que este cuidasse e 

tutelasse o mundo da criança e do adolescente). 

 

B) CORRETA. 

 

A alternativa B está correta e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

A etapa da proteção integral (artigo 1º do ECA) foi inaugurada pela Constituição Federal 

de 1988 em virtude do artigo 227 e, posteriormente, ratificada em 1990 pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente.  

 

Referida etapa foi a ruptura do sistema anterior chamado de situação irregular. após a 

promulgação da CF de 1988. A proteção integral é a doutrina que rege o ECA. O objetivo 

é proteger a todas as crianças e os adolescentes e na sua integralidade, ou seja, em 

todos os seus aspectos e não mais controlá-los. Passam a ser sujeitos de direito e não 

mais objeto de tutela estatal. A expressão “estatuto” traz a ideia de sujeitos de direitos. 

As crianças e adolescentes possuem todos os direitos inerentes à pessoa humana, além 

dos específicos à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.   

 

O ECA deixou de utilizar a expressão “menores”, pois trazia ideia de abandonados e 

delinquentes, expressão vinculada ao Código de Menores. O ECA visa a proteção e não 

mais o controle de crianças e adolescentes, assegurando-lhes as garantias contra o 

Estado, família e quem quer que possa lesionar os seus interesses. Foram conferidos 

direitos oponíveis contra quem quer que seja.  

 

A proteção integral, além de abranger todos os aspectos da pessoa humana, promove a 

igualdade entre os menores de 18 anos. Aplica-se a todos os menores de 18 anos 

indistintamente, não importando se estão em situação irregular ou não. Portanto, é 

integral no aspecto objetivo, porque abrange todos os direitos além dos específicos, e 

no aspecto subjetivo uma vez que abrange todos os sujeitos menores de 18 anos, não 

se referindo à situação, não há mais classificação.  
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C) ERRADA. 

A alternativa C está errada.  

 

A explicação abordada na assertiva refere-se à etapa da mera imputação criminal e não 

da absoluta indiferença.  

 

Segundo a etapa da mera imputação criminal, as primeiras normas jurídicas que tratam 

especificamente de crianças e adolescentes surgiram apenas para disciplinar a sua 

punição pela prática de infração penal (os menores se sujeitavam à mesma pena dos 

adultos, apenas com diminuição da sua quantidade). Sustenta-se que, nessa fase, o 

direito reconhece uma capacidade paradoxal, pois os menores de idade têm capacidade 

para serem submetidos às sanções, mas não para ter direitos. 

 

D) ERRADA. 

A alternativa D está errada. 

 

Conforme explicação acima, a etapa da mera imputação criminal tratava crianças e 

adolescentes apenas para disciplinar a sua punição pela prática de infrações penais.  

 

E) ERRADA. 

A alternativa E está errada. 

 

A doutrina da situação irregular vigorava até o advento da Constituição Federal de 1988. 

A Carta Política de 1988 foi responsável por colocar fim à situação irregular e 

implementar a doutrina da proteção integral, a qual foi ratificada em 1990 pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente.  

 

Segundo a etapa da situação irregular, apenas eram amparados pela lei crianças e 

adolescentes que estavam em situação irregular, ou seja, aqueles que eram 

considerados os abandonados (sem família estruturada) e delinquentes. O Estado 

assumia a tutela, era a etapa/fase tutelar, exercia controle social sobre abandonados e 
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delinquentes, eram objeto de tutela e controle social. Já quem não era abandonado e 

delinquente, era regido pelo Código Civil (a família cuida). Havia, portanto, uma 

dicotomia/divisão de normatividade, havia uma segregação, uma discriminação 

legislativa.  

 

Nessa fase, as normas específicas para menores de 18 anos apenas alcançavam àqueles 

menores que eram declarados em situação irregular, assim considerados os 

abandonados e delinquentes (que se sujeitavam às mesmas medidas). Assim, havia uma 

dualidade de regimes jurídicos para os menores de 18 anos: para quem estava em 

situação regular, aplicava-se o Código Civil; para aqueles em situação irregular, aplicava-

se o Código de Menores, de modo que eram tratados como objeto de tutela estatal e 

não sujeitos de direito.  

 

GABARITO: LETRA B 

 

87) Sobre o Conselho Tutelar, julgue as assertivas a seguir: 

I) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado 

pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.  

II) É atribuição do conselho tutelar representar ao Ministério Público para efeito das 

ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de 

manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 

III) As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade 

judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse.  

IV) Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no 

mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, 

composto de 6 (seis) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 

(quatro) anos, vedada a recondução. 

Assinale a alternativa correta: 

A) As assertivas I, III e IV são corretas 

B) As assertivas III e IV são corretas 

C) As assertivas I e III são corretas 
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D) As assertivas I, II e III são corretas 

E) Todas as assertivas são corretas 

 

Assunto: Conselho Tutelar.  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

I) CORRETA. 

 

A alternativa I está correta.  

 

Trata-se da literalidade do artigo 131 do ECA o qual define o órgão do Conselho tutelar.  

 

II) CORRETA. 

 

A alternativa II está correta.  

 

A questão aborda uma das atribuições do Conselho Tutelar prevista no inciso XI do artigo 

136 do ECA.  

 

III) CORRETA. 

 

A alternativa III está correta.  

 

Trata-se da redação do artigo 137 do ECA.  

 

IV) ERRADA. 

A alternativa IV está errada.  
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De acordo com o artigo 132 do ECA, o Conselho Tutelar é composto por cinco (e não 

seis) membros e é permitida a recondução por novos processos de escolha.  

 

Artigo 132, ECA: “Em cada Município e em cada Região 

Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 

(um) Conselho Tutelar como órgão integrante da 

administração pública local, composto de 5 (cinco) 

membros, escolhidos pela população local para 

mandato de 4 (quatro) anos, permitida recondução por 

novos processos de escolha.” 

 

GABARITO: LETRA D 

 

88) Sobre a apuração do ato infracional, assinale a alternativa errada: 

A) Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e 

à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente 

autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, 

procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou 

responsável, vítima e testemunhas.  

B) Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não promover o 

arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, 

propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida sócio-educativa que 

se afigurar a mais adequada. 

C) A concessão de remissão pelo representante do Ministério Público prescinde de 

homologação. 

D) O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá ser conduzido 

ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições 

atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, 

sob pena de responsabilidade. 

E) O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de três dias contado da 

audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas. 
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Assunto: Apuração do ato infracional.  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

A alternativa A está correta. 

 

Trata-se da redação do artigo 179 do ECA, o qual se refere à oitiva informal dos 

envolvidos por parte do membro do Ministério Público para formar o seu 

convencimento a respeito dos fatos. 

 

B) CORRETA. 

 

A alternativa B está correta. 

 

Após a oitiva informal dos envolvidos, o representante do Ministério Público possui três 

possibilidades diante do ato infracional: promover arquivamento; conceder remissão; 

oferecer representação.  

 

A questão aborda a literalidade do artigo 182, caput do ECA, o qual regulamenta o 

oferecimento da representação pelo representante do Ministério Público.  

 

C) ERRADA. 

 

A alternativa C está errada e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

A remissão pré-processual é concedida pelo Ministério Público antes da instauração 

processual. Contudo, antes da exclusão do processo, a remissão deve ser homologada 

pelo juiz, nos termos do artigo 181, caput, do ECA.   
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Artigo 181, caput, ECA: “Promovido o arquivamento dos 

autos ou concedida a remissão pelo representante do 

Ministério Público, mediante termo fundamentado, que 

conterá o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à 

autoridade judiciária para homologação.”  

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta. 

 

Trata-se da redação do artigo 178, caput, do ECA.  

 

E) CORRETA. 

 

A alternativa E está correta. 

 

Após o oferecimento da representação pelo membro do Ministério Público, a 

autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente (artigo 184, 

ECA).  

 

Na hipótese de fato grave que poderá implicar em medida de internação ou colocação 

em regime de semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não 

possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência em 

continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso (artigo 

186, § 2º, do ECA).  

 

O advogado constituído ou defensor nomeado pelo magistrado oferecerá defesa prévia 

e rol de testemunhas no prazo de 03 dias contado da audiência de apresentação (artigo 

186, § 3º, do ECA).  

 

GABARITO: LETRA C 
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DIREITO DO CONSUMIDOR  

89) Em se tratando do dever de proteção à saúde e à segurança do consumidor, 

marque a assertiva que não se harmoniza com as diretrizes da Lei Nº 8.078, DE 11 DE 

SETEMBRO DE 1990 – CDC: 

A) Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à 

saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer 

hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. 

B) O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no 

fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e 

informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de 

contaminação. 

C) O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no 

mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá 

comunicar o fato em até 24 horas às autoridades competentes, sob pena de multa. 

D) Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações 

acerca da proteção à saúde e à segurança do consumidor, através de impressos 

apropriados que devam acompanhar o produto. 

E) Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à 

saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios deverão informá-los a respeito. 

Assunto: Da Proteção à Saúde e Segurança do Consumidor 

Categoria: Legislação  

Nível: Fácil  

 

COMENTÁRIOS: 

A questão vem destacar a importância primeira do conhecimento da legislação 

consumerista. A famosa “lei seca”, mais especificamente, o conhecimento da seção I do 

Capítulo IV do Código de Defesa do Consumidor (artigos 8, 9 e 10). 
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Destaco, ainda, atenção para o pedido na questão: aquele item que não se harmoniza 

com a legislação consumerista, leia-se, a INCORRETA. 

 

A temática apresentada se mostra relevante e, provavelmente, será objeto de cobrança 

nos concursos vindouros, especialmente, porque vivemos o contexto pandêmico em 

face do novo coronavírus. 

 

A) CORRETA.  

 

Trata-se da literalidade do caput do art. 8º do CDC, não havendo qualquer falha. 

 

B) CORRETA 

 

Trata-se da literalidade do §2º do art. 8º do CDC, ausente qualquer falha. 

 

C) ERRADA 

 

O item retrata o §1º do art. 10 do CDC, contudo, com alteração no final do item, senão 

vejamos: 

§ 1° O fornecedor de produtos e serviços que, 

posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, 

tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, 

deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades 

competentes e aos consumidores, mediante anúncios 

publicitários. 

 

Observe que a literalidade da norma não explicita qualquer lapso temporal para a 

transmissão da informação, nem prevê a cominação de pena de multa, além de incluir 

o consumidor como destinatário da informação relacionada a periculosidade do 

produto ou serviço, não somente as autoridades competentes, conforme consta no 

item. 
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D) CORRETA 

 

Trata-se da literalidade do §1º do art. 8º do CDC, incluído pela Lei 13.486/2017. 

 

E) CORRETA 

 

Trata-se da literalidade do §3º do art. 10 do CDC, ausente qualquer falha. 

 

GABARITO: LETRA C 

 

À título de complementação, vai um texto com uma pegada doutrinária, ressaltando a 

leitura e produção legislativa de microssistema do Código de Defesa do Consumidor. 

A Lei Federal de nº 13.486, de 2017, alterou o artigo 8º do CDC, pela introdução de um 

novo parágrafo que traz o dever do fornecedor de “higienizar os equipamentos e 

utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição 

do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre 

o risco de contaminação.” 

Sobre a necessidade de tal norma, há que se referir que o caráter principiológico do 

Código protege a segurança e saúde do consumidor nas mais variadas situações, mesmo 

que não especificadas de maneira expressa, pela utilização de cláusulas gerais. É o que 

se depreende da própria leitura do caput do artigo 8º, que, portanto, já tutelava a 

questão.  

Além disso, percebe-se a preocupação do legislador com a saúde e a segurança pelas 

diversas vezes em que aparece no diploma legal. O artigo 4º estabelece que o 

atendimento das necessidades dos consumidores, nas quais estão inclusas saúde e 

segurança, é objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo. O artigo 6º, por 

sua vez, em seu inciso I, os coloca como direito básico do consumidor. 

O parágrafo 2º, portanto, reforçou um dever que já existia para o fornecedor, 

destacando-se que, além do produto ou serviço, abrange os utensílios e equipamentos 
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que estão a eles relacionados, fazendo parte do processo de produção, por exemplo. 

Apesar de os bens jurídicos já estarem tutelados, a inovação cumpre o papel de reforçar 

a proteção. Acrescenta-se a isso a pandemia de dimensões globais que ainda se faz tão 

presente no Brasil, e que, dessa forma, traz destaque a uma norma que, apesar de sua 

importância, passaria quase que despercebida.142 

 

90) Considerando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, analise 

as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I) Inexiste a obrigação legal de se inserir nos rótulos dos vinhos informações acerca da 

quantidade de sódio ou de calorias (valor energético) presente no produto; 

II) O estabelecimento comercial não responde pela reparação de danos sofridos pelo 

consumidor vítima de crime ocorrido no drive-thru; 

III) A ausência de informação relativa ao preço, por si só, caracteriza publicidade 

enganosa. 

A) Todas estão corretas 

B) Somente I e II estão corretas. 

C) Somente I e III estão corretas. 

D) Somente II e III estão corretas. 

E) Somente I está correta. 

 

Assunto: Relações de Consumo: obrigações e responsabilidades em face do dever de 

publicidade. 

Categoria: Jurisprudência  

Nível: Média  

 

COMENTÁRIOS: 

 

I – CORRETO 

 
142 Fonte: https://www.procon.rs.gov.br/ 
 

https://www.procon.rs.gov.br/
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A assertiva é expressão literal do enunciado proposto na Edição n.º 165 da 

Jurisprudência em Teses do STJ, senão vejamos: 

 

7) Inexiste a obrigação legal de se inserir nos rótulos dos 

vinhos informações acerca da quantidade de sódio ou de 

calorias (valor energético) presente no produto. 

 

“À luz do art.  70, III, do CPC/1973, é imprescindível que o litisdenunciado esteja 

obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que 

perder a demanda, o que não ocorre na hipótese.  

 

O artigo 2º da Lei nº 8.918/1994, que prevê o registro necessário para a comercialização 

de bebidas, e o seu decreto regulamentador (Decreto nº 6.871/2009) não se aplicam às 

bebidas derivadas da uva.  

 

Inexiste a obrigação legal de se inserir nos rótulos dos vinhos informações acerca da 

quantidade de sódio ou de calorias (valor energético) presente no produto. Não se 

aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto ante o princípio da 

especialidade.  

 

A rotulagem dos produtos que a recorrente fabrica atende estritamente às normas 

administrativas impostas pelos órgãos de fiscalização governamentais, tendo obtido sua 

aprovação junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 6. Recurso 

especial provido”.143 

 

II – INCORRETO 

 

A assertiva contraria o entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ. O 

estabelecimento comercial responde pelos danos causados ao consumidor em virtude 

 
143 REsp 1605489/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
04/10/2016, DJe 18/10/2016. 
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de crime ocorrido no drive-thru. É o que se extrai do enunciado proposto na Edição n.º 

165, da Jurisprudências em Teses do Tribunal da Cidadania: 

 

12) O estabelecimento comercial responde pela 

reparação de danos sofridos pelo consumidor vítima de 

crime ocorrido no drive-thru. 

 

Vejamos o teor da ementa144 do julgado: 

 

“O drive-thru, em linhas gerais, é a forma de atendimento ou de serviço diferenciado de 

fornecimento de mercadorias em que o estabelecimento comercial disponibiliza aos 

seus clientes a opção de aquisição de produtos sem que tenham que sair do automóvel. 

O consumidor é atendido e servido ao "passar" com o veículo pelo restaurante, mais 

precisamente em área contígua à loja.  

 

Assim como ocorre nos assaltos em estacionamentos, a rede de restaurantes, ao 

disponibilizar o serviço de drive-thru em troca dos benefícios financeiros indiretos 

decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, assumiu o dever implícito 

de lealdade e segurança em qualquer relação contratual, como incidência concreta do 

princípio da confiança (inteligência da Súm. 130 do STJ).  

 

Ao estender a sua atividade para a modalidade drive-thru, a lanchonete buscou, no 

espectro da atividade econômica, aumentar os seus ganhos e proventos, pois, por meio 

do novo serviço, ampliou o acesso aos seus produtos e serviços, facilitou a compra e 

venda, aumentou as suas receitas, perfazendo um diferencial competitivo para atrair e 

fidelizar ainda mais a sua clientela. Por conseguinte, chamou para si o ônus de fornecer 

a segurança legitimamente esperada em razão dessa nova atividade.  

 

De fato, dentro do seu poder de livremente contratar e oferecer diversos tipos de 

serviços, ao agregar a forma de venda pelo drive-thru ao empreendimento, acabou por 

 
144 REsp 1450434/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, 
DJe 09/11/2018. Edição 165, 12. 
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incrementar, de alguma forma, o risco à sua atividade, notadamente por instigar os 

consumidores a efetuar o consumo de seus produtos de dentro do veículo, em área 

contígua ao estabelecimento, deixando-os, por outro lado, mais expostos e vulneráveis 

a intercorrências como a dos autos.  

 

Aliás, o sistema drive thru não é apenas uma comodidade adicional ou um fator a mais 

de atração de clientela. É, sim, um elemento essencial de viabilidade da atividade 

empresarial exercida, sendo o modus operandi do serviço, no qual o cliente, em seu 

veículo, aguarda por atendimento da empresa.  

 

Ademais, configurada a responsabilização da fornecedora em razão da própria 

publicidade veiculada, em que se constata a promessa de segurança de seus clientes.  

Na  hipótese,  diante de tais circunstâncias trazidas aos autos, verifica-se   que   o   serviço  

disponibilizado  foi  inadequado  e ineficiente,  não havendo falar em caso fortuito ou 

força maior, mas sim  em fortuito interno, porquanto incidente na proteção dos riscos 

esperados  da  atividade empresarial desenvolvida e na frustração da legítima    

expectativa    de    segurança    do   consumidor-médio, concretizando-se  o  nexo  de 

imputação na frustração da confiança a que  fora  induzido  o  cliente.  

 

O fornecedor, por sua vez, pelo que consta dos autos, não demonstrou ter adotado 

todas as medidas, dentro de seu alcance, para inibir, dificultar ou impedir o ocorrido na 

área reservada ao circuito drive-thru tampouco comprovou que o evento tenha se dado 

em outra área  sobre a  qual  não  tenha ingerência”.  

 

III – INCORRETO 

 

O item é contrário ao entendimento consolidado na Edição nº 165 da Jurisprudências 

em Teses do STJ: 

A ausência de informação relativa ao preço, por si só, 

não caracteriza publicidade enganosa. 
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Vejamos, ainda, a ementa145 do julgado: 

 

“Considera-se  deficiente a fundamentação de recurso especial que alega  violação  do  

art.  535  do CPC/1973 e não demonstra, clara e objetivamente,  qual  ponto  omisso,  

contraditório  ou  obscuro  do acórdão  recorrido  não  foi  sanado  no  julgamento dos 

embargos de declaração.  Incidência  da  Súmula  n.  284  do STF.  

 

Na linha da jurisprudência  desta  Corte,  o Ministério Público tem legitimidade ativa  

para propor ação civil pública com o propósito de zelar tanto pelos  direitos  difusos  

quanto  pelos  individuais  homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis.  

 

É considerada publicidade enganosa a que contém informação total ou parcialmente 

falsa, ou que, mesmo por omissão, é capaz de induzir o  consumidor  a erro (art. 37, §§ 

1º e 3º, do CDC). 4. O art. 31 do CDC  traz  relação  meramente exemplificativa de 

algumas informações que devem constar na publicidade de um produto ou serviço, tais 

como "características,   qualidades,   quantidade,   composição,   preço, garantia,  prazos 

de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre   os   riscos   que   apresentam   

à  saúde  e  segurança  dos consumidores".  

 

No entanto, para a caracterização da ilegalidade omissiva, a ocultação deve ser de 

qualidade essencial do produto, do serviço  ou de suas reais condições de contratação, 

considerando, na análise do caso concreto, o público alvo do anúncio publicitário. Assim,  

a  Corte  Estadual, ao entender pela publicidade enganosa em razão  da  omissão do 

"preço" no encarte publicitário, sem verificar os  pressupostos  objetivos e subjetivos da 

substancialidade do dado omitido,  viola  o  disposto  nos  arts.  31  e 37, § 1º, do CDC 146. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

 
145 REsp 1705278/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 
19/11/2019, DJe 02/12/2019. 
146 REsp 1705278/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 
19/11/2019, DJe 02/12/2019. 
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91) A LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 – Código de Processo Civil – inovou a 

ordem jurídica, constando em seu arcabouço jurídico normativo importante sistema 

que valoriza os precedentes judiciais, a jurisprudência pátria e as súmulas, 

contribuindo para a uniformização das decisões judiciais no País. O Superior Tribunal 

de Justiça dispõe de enunciados sumulares em matéria de Direito do Consumidor. 

Assim, consideradas as assertivas abaixo, assinale a que NÃO expressa o 

entendimento do STJ:  

A) Não é abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição 

financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em 

garantia no âmbito de contrato de penhor civil. 

B) O Código de Defesa do Consumidor não é inaplicável aos empreendimentos 

habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. 

C) A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é lícita se 

houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-

fé do segurado. 

D) A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos 

serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é 

considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da 

contratação. 

E) Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e 

expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à 

aplicação de multa administrativa. 

Assunto: Enunciados sumulares do STJ sobre Direito do Consumidor 

Categoria: Súmulas  

Nível: Média  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA 

A assertiva contraria o entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos: 
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É abusiva a cláusula contratual que restringe a 

responsabilidade de instituição financeira pelos danos 

decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue 

em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. 

(Súmula 638, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, 

DJe 02/12/2019). 

Portanto, eis o gabarito da questão. 

 

B) CORRETA 

A assertiva, na forma como fora apresentada ao aluno, é, simplesmente, uma 

interpretação à contrário sensu do enunciado sumular do STJ:  

 

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos 

empreendimentos habitacionais promovidos pelas 

sociedades cooperativas. (Súmula 602, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018) 

 

C) CORRETA 

A assertiva é, também, uma interpretação à contrário senso do enunciado da súmula do 

STJ: 

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de 

doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de 

exames médicos prévios à contratação ou a 

demonstração de má-fé do segurado. (Súmula 609, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 

17/04/2018) 

 

D) CORRETA 

A assertiva está correta, correspondendo ao texto literal da súmula do Superior Tribunal 

de Justiça: 
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A cláusula contratual de plano de saúde que prevê 

carência para utilização dos serviços de assistência 

médica nas situações de emergência ou de urgência é 

considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 

24 horas contado da data da contratação. (Súmula 597, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 

20/11/2017) 

 

E) CORRETA 

 

A assertiva está correta, refletindo o texto integral da súmula do STJ: 

Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de 

crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, 

configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à 

aplicação de multa administrativa. (Súmula 532, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 08/06/2015) 

 

GABARITO: LETRA A 

 

DIREITO AMBIENTAL  

92) Considerando o conteúdo da Lei 13.123 de 2015, que dispõe sobre o acesso ao 

patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional 

associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da 

biodiversidade, assinale o item incorreto. 

A) Considera-se parte do patrimônio genético existente no território nacional, para os 

efeitos desta Lei, o microrganismo que tenha sido isolado a partir de substratos do 

território nacional, do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma 

continental. 
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B) De acordo com a lei, consiste em espécie domesticada ou cultivada a população de 

espécies introduzidas no território nacional, ainda que domesticadas, capazes de se 

autoperpetuarem naturalmente nos ecossistemas e habitats brasileiros. 

C) Esta Lei (n.º 13.123/15) não se aplica ao patrimônio genético humano. 

D) É vedado o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado 

para práticas nocivas ao meio ambiente, à reprodução cultural e à saúde humana e para 

o desenvolvimento de armas biológicas e químicas. 

E) O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – Cgen consiste em órgão colegiado 

integrante da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, com caráter deliberativo, 

normativo, consultivo e recursal, responsável por coordenar a elaboração e a 

implementação de políticas para a gestão do acesso ao patrimônio genético e ao 

conhecimento tradicional associado e da repartição de benefícios. 

 

Assunto: Lei 13.123 de 2015 (Patrimônio Genético) 

Categoria: Lei  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

Esta questão cobrou o conhecimento de alguns dispositivos da Lei 13.123 de 2015. 

Perceba que esse diploma legal, embora não seja alvo de predileção dos examinadores, 

pode ser cobrado em sua prova, caso o edital o preveja expressamente. É bom, de toda 

forma, conhecer os principais artigos desse diploma legislativo! Vejamos agora os que 

foram cobrados em nossa questão! 

 

A) CORRETA. 

 

Este item reflete a exata literalidade do parágrafo único do art. 2º da lei 13.123, pelo 

que está correto: 

Art. 2º Parágrafo único. Considera-se parte do patrimônio 

genético existente no território nacional, para os efeitos desta 

Lei, o microrganismo que tenha sido isolado a partir de 
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B) ERRADA. 

 

O segundo item, por sua vez, apresenta erro, devendo ser assinalado – já que a questão 

pede o quesito incorreto.  

 

O equívoco do quesito se situa no fato de que apresentou o conceito de “população 

espontânea”, mas a denominou como “espécie domesticada ou cultivada”. Observem 

que a lei diferencia os dois conceitos no seu art. 2º: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) CORRETA. 

 

O terceiro item, lado outro, reflete, acertadamente, o conteúdo do art. 4º da lei 13.123, 

segundo o qual: 

 

 

 

substratos do território nacional, do mar territorial, da zona 

econômica exclusiva ou da plataforma continental. 

Art. 2º Além dos conceitos e das definições constantes da 

Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, promulgada 

pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998, consideram-

se para os fins desta Lei: 

XXVI - espécie domesticada ou cultivada - espécie em cujo 

processo de evolução influiu o ser humano para atender suas 

necessidades; 

XXVIII - população espontânea - população de espécies 

introduzidas no território nacional, ainda que domesticadas, 

capazes de se autoperpetuarem naturalmente nos 

ecossistemas e habitats brasileiros; 

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao patrimônio genético 

humano. 
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D) CORRETA. 

 

Mais um item que apenas reproduz a literalidade de dispositivo da lei.  Desta vez, do art. 

5º, segundo o qual: 

 

 

 

 

 

 

 

E) CORRETA. 

 

O último quesito também está correto, porque a Lei 13.123/15, de fato, criou o CGEN – 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – no âmbito da estrutura do Ministério do 

Meio Ambiente, conferindo-lhe as características especificadas no item, como se lê no 

art. 6º da Lei 13.123: 

Art. 5º É vedado o acesso ao patrimônio genético e ao 

conhecimento tradicional associado para práticas nocivas ao 

meio ambiente, à reprodução cultural e à saúde humana e 

para o desenvolvimento de armas biológicas e químicas. 

Art. 6º Fica criado no âmbito do Ministério do Meio Ambiente 

o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético - CGen, órgão 

colegiado de caráter deliberativo, normativo, consultivo e 

recursal, responsável por coordenar a elaboração e a 

implementação de políticas para a gestão do acesso ao 

patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado 

e da repartição de benefícios, formado por representação de 

órgãos e entidades da administração pública federal que 

detêm competência sobre as diversas ações de que trata esta 

Lei com participação máxima de 60% (sessenta por cento) e a 

representação da sociedade civil em no mínimo 40% 

(quarenta por cento) dos membros, assegurada a paridade 

entre: I - setor empresarial; II - setor acadêmico; e III - 



 

 

P
ág

in
a2

6
5 

 

 

 

 

GABARITO: LETRA B 

 

93) Quanto à prescrição da pretensão de reparação civil de dano ambiental, pode-se 

dizer que: 

A) É imprescritível a reparação civil de danos ambientais. 

B) Prescreve em 10 (dez) anos, com fundamento na regra do art. 205 do CC/02. 

C) Prescreve em 03 (três) anos. 

D) O prazo de prescrição aplicável é o mesmo da multa ambiental, isto é, de 5 (cinco) 

anos. 

E) O prazo de prescrição aplicável é de 20 (vinte) anos. 

 

Assunto: Responsabilidade civil ambiental 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. B), C), D) e E) ERRADAS. 

 

Recentemente o STF definiu, em sede de repercussão geral, que é imprescritível a 

pretensão de ressarcimento civil do dano ambiental.  

 

Consoante decidiu o STF, embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham 

acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a 

estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a 

determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.  

Para a corte, o meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda a 

humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às 

populações indígenas, comunidades tradicionais e 

agricultores tradicionais. 
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gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas 

no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados 

internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar 

prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma 

finalidade individual.  

 

Por isso, a reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, 

sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à 

recomposição dos danos ambientais. 

 

Mesmo antes da decisão do STF, o STJ já possuía o entendimento no sentido da 

imprescritibilidade da pretensão: Em sua dimensão coletiva, a jurisprudência desta 

Corte superior entende que a pretensão de reparação do dano ambiental não é atingida 

pela prescrição, em função da essencialidade do meio ambiente147. 

 

Desse modo, o quesito correto é o item A. 

 

GABARITO: LETRA A 

 

94) Sobre a Tutela Processual do Meio Ambiente, considere a seguinte situação 

hipotética: o Ministério Público do Estado X instaurou inquérito civil público com o 

intuito de apurar a eventual poluição causada por atividades da Empresa Y, em um rio 

situado dentro dos limites do Município Z, após “denúncia” feita pelo cidadão José . 

De acordo com o exposto, com o entendimento doutrinário, jurisprudencial e a 

legislação do Direito Ambiental, assinale a alternativa correta: 

A) Tendo em vista a natureza do inquérito civil público, não são assegurados à Empresa 

Y o exercício do contraditório e da ampla defesa.  

B) A instauração do inquérito civil público é medida prévia indispensável à propositura 

de Ação Civil Pública.  

 
147 STJ. 3ª Turma. REsp 1641167/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/03/2018. 
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C) Caso o Ministério Público conclua pela inexistência de elementos suficientes à 

comprovação da conduta e determine o arquivamento do inquérito civil público, não 

será possível o ajuizamento de ação civil pública em face da Empresa Y.  

D) José, ao invés de informar o fato ao Ministério Público, poderia ter ingressado, em 

juízo, com ação visando a anulação do ato lesivo ao meio ambiente, devendo-se fazê-lo, 

no entanto, através de associação constituída há pelo menos um ano e que tenha por 

finalidade institucional a proteção ao meio ambiente.  

E) Tanto o Município Z, como o Ministério Público poderiam propor a celebração de 

compromisso de ajustamento de conduta, que, uma vez homologado e celebrado, 

possui eficácia de título executivo judicial.  

 

Assunto: Tutela processual do meio ambiente 

Categoria: Lei, doutrina e jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

O tema da questão remete à tutela processual do meio ambiente, envolvendo o estudo 

de diversos instrumentos voltados à proteção ambiental, tais como o inquérito civil, 

ação civil pública, ação popular e termo de ajustamento de conduta. Trata-se de assunto 

que não possui grande índice de cobrança nas provas objetivas, mas eventualmente 

pode ser exigido em provas práticas, uma vez que os entes públicos possuem 

competência para ajuizar a ação civil pública ambiental. Passemos a analisar as 

assertivas. 

 

A) CORRETA. 

 

O Inquérito Civil corresponde a um instrumento utilizado para apuração dos fatos que 

instruirão a Ação Civil Pública ambiental. Consiste em uma medida preparatória e de 

natureza inquisitorial, já que corresponde à mera apuração de fatos, e não imputação 

de responsabilidade, razão pela qual, de fato, entende-se na jurisprudência e na 
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doutrina majoritária que não são assegurados os princípios do contraditório ou da ampla 

defesa aos investigados. 

 

B) ERRADA. 

 

Embora o Inquérito Civil seja uma medida preparatória que auxilia na apuração de todo 

o suporte material (materialidade dos fatos e autoria, por exemplo) para subsidiar uma 

futura ação, ele não constitui uma medida indispensável. Ao contrário, havendo 

elementos suficientes de convicção, é possível o ajuizamento de Ação Civil Pública 

ambiental independentemente da instauração do prévio inquérito. Esse é o 

entendimento firmado pela doutrina majoritária processual e ambientalista. 

 

C) ERRADA. 

 

Muitos alunos acabam por esquecer que a Ação Civil Pública, apesar de ser uma típica 

ação proposta pelo Ministério Público, não é de exclusividade do parquet, podendo ser 

proposta por quaisquer outros legitimados, listados no rol do artigo 5º, da Lei nº 

7347/85:  

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 

cautelar:  

I - o Ministério Público;  

II - a Defensoria Pública;  

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;  

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de 

economia mista;  

V - a associação que, concomitantemente:  

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da 

lei civil;  

 b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao 

patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao 

consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos 



 

 

P
ág

in
a2

6
9 

 

 

 

 

 

Interpretando referido dispositivo, a doutrina majoritária e a jurisprudência concluíram 

que a legitimidade ativa é disjuntiva e concorrente, de forma que os legitimados têm 

ampla liberdade ação, sem depender do entendimento dos demais. Assim, a instauração 

do inquérito civil ou até o seu arquivamento, por parte do Ministério Público, não 

impedem que ação seja proposta por outros legitimados, caso verifiquem a existência 

de elementos para tanto. 

 

D) ERRADA. 

 

Caso José, ao invés de comunicar ao Ministério Público ou ao Município Z, optasse por 

ingressar com ação para anular o ato lesivo, não seria necessário utilizar de eventual 

associação para propositura de Ação Civil Pública. Isso porque seria possível o 

ajuizamento de Ação Popular, bastando que João comprovasse a sua condição de 

cidadão, por meio da apresentação de título de eleitor, e o intuito de anular o ato lesivo 

ao meio ambiente. A ação popular tem fundamento no artigo 5º, LXXIII, da Constituição 

Federal de 1988: 

direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao 

patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes: LXXIII - qualquer cidadão é parte 

legítima para propor ação popular que vise a anular ato 

lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
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E) ERRADA. 

 

O compromisso de ajustamento de conduta, previsto no artigo 5º, § 6º, da Lei nº 

7347/85, corresponde a um instrumento administrativo por meio do qual os legitimados 

à propositura da ação podem propor um compromisso ao infrator com o objetivo de 

garantir a reparação do dano ambiental, adequação de conduta às exigências legais ou 

compensação/indenização pelos danos que não possam ser reparados.  

 

O erro na assertiva se encontra na natureza atribuída ao título executivo formado com 

o termo de ajustamento, pois ele possui natureza de título executivo extrajudicial, e 

não judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO: LETRA A 

 

95) Sobre a tutela penal e processual penal do meio ambiente, assinale a alternativa 

correta:  

A) Os crimes ambientais estão previstos na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9605/98), 

que corresponde a uma lei específica, prevalecendo sobre as regras gerais do Código 

Penal e do Código de Processo Penal.  

B) A jurisprudência não admite a aplicação do princípio da insignificância aos crimes 

ambientais. 

comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência; 

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 

cautelar:  

§ 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. 
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C) Como regra inerente ao Direito Ambiental, também na seara penal prevalece a 

aplicação da responsabilidade objetiva.  

D) De acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9605/98), é possível a aplicação da 

suspensão condicional da pena nos crimes ambientais em caso de condenação a pena 

privativa de liberdade não superior a dois anos.  

E) O fato de o agente ter cometido a infração durante o dia é considerado pela lei como 

uma circunstância agravante do crime ambiental. 

 
Assunto: Crimes Ambientais (Lei nº 9605/98) 

Categoria: Lei Seca 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

Em quase todos os editais de Direito Ambiental dos concursos para carreiras jurídicas, 

como os do Ministério Público, está presente, de modo expresso, a Lei de Crimes 

Ambientais (Lei nº 9605/98). Nesta questão visamos à revisão de diversas características 

gerais referentes à tutela penal. Vejamos as assertivas:  

 

A) CORRETA.  

 

O entendimento doutrinário é o de que a matéria prevista na Lei nº 9605/98 deve ser 

regida pela aplicação do Princípio da Especialidade. Ou seja, as regras previstas na Lei 

de Crimes Ambientais, lei especial, prevalecem sobre o Código Penal e o Código de 

Processo Penal, que apenas são aplicados na seara ambiental de forma subsidiária, em 

caso de omissão.  

 

A própria Lei 9605/98 prevê esta aplicação subsidiária, em seu artigo 79:  

 

 

 

 

 

Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições 

do Código Penal e do Código de Processo Penal. 
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B) ERRADA.  

 

O princípio da insignificância ou bagatela tem o condão de excluir a tipicidade material 

da conduta formalmente descrita como tipo penal, em razão da inexpressiva lesão ao 

bem jurídico tutelado pela norma penal.  

 

Discorrendo sobre o tema, no âmbito dos crimes ambientais, Frederico Amado148 

esclarece que: 

 

Em que pese a grande controvérsia a respeito, nos crimes 

ambientais vem-se aceitando a sua aplicação, conforme 

precedentes do STJ, mas é preciso muito cuidado em razão da 

sinergia dos crimes ambientais. 

 

Aplicando o princípio da insignificância a crime ambiental, o STJ decidiu que “A 

devolução do peixe vivo ao rio demonstra a mínima ofensividade ao meio ambiente, 

circunstância registrada no ‘Relatório de Fiscalização firmado pelo ICMBio [em que] foi 

informado que a gravidade do dano foi leve, além do crime não ter sido cometido 

atingindo espécies ameaçadas.’ Na ausência de lesividade ao bem jurídico protegido 

pela norma incriminadora (art. 34, caput, da Lei n. 9.605/1998), verifica-se a 

atipicidade da conduta”149. 

 

C) ERRADA.  

 

Ao contrário da responsabilidade civil por dano ambiental, que é objetiva, na doutrina 

e jurisprudência do Direito Penal Ambiental prevalece o entendimento acerca da 

responsabilidade subjetiva, tornando-se necessária a comprovação do elemento 

 
148 AMADO, Frederico. Direito ambiental: sinopses para concursos. Salvador: Juspodivm, 2020. 
149 REsp 1409051/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 

28/04/2017. 
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subjetivo da conduta (dolo ou culpa) dos infratores. Assim, em matéria penal, não há 

que se falar em responsabilidade objetiva.  

 

D) ERRADA.  

 

Nos crimes ambientais, a despeito da importância do objeto de proteção, é plenamente 

possível a aplicação da suspensão condicional da pena, que corresponde a um instituto 

de política criminal, que tem por escopo evitar o recolhimento à prisão do condenado, 

e, em contrapartida, submetê-lo à observância de determinados requisitos legais ou 

condições estabelecidas pelo Judiciário, durante certo período de tempo.  

 

Entretanto, ao contrário do que dispõe o Código Penal, que previu a possibilidade 

suspensão condicional quando a pena privativa de liberdade não for superior a dois 

anos, a Lei de Crimes Ambientais adotou requisito objetivo mais elástico, prevendo a 

sua aplicação nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a 

três anos. Por não refletir o que dispõe a lei, a assertiva está incorreta.  

 

CP, Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, 

não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 

(dois) a 4 (quatro) anos, desde que:  

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;  

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e 

personalidade do agente, bem como os motivos e as 

circunstâncias autorizem a concessão do benefício; 

 III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista 

no art. 44 deste Código.  

§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não 

impede a concessão do benefício.  

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não 

superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro 

a seis anos, desde que o condenado seja maior de 
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setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a 

suspensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) ERRADA.  

 

O artigo 15 da Lei de Crimes Ambientais dispõe acerca das circunstâncias que agravam 

a pena do infrator, quando não constituírem ou qualificarem o crime. Uma dessas 

circunstâncias está prevista no inciso II, alínea “i”, do art. 15, que corresponde à prática 

da infração à noite, e não durante o dia, como afirma o item ora sob análise, motivo 

pelo qual deve ser considerado incorreto. 

 

Isso porque é no período da noite que se dificulta a vigilância por parte das autoridades 

públicas, de modo que as condutas praticadas neste período devem ser reprimidas com 

mais intensidade (ou seja, com um aumento no período da pena).  

 

Revisemos o teor do art. 15 da lei: 

Lei 9605, Art. 15. São circunstâncias que agravam a 

pena, quando não constituem ou qualificam o crime: 

I - reincidência nos crimes de natureza ambiental; 

II - ter o agente cometido a infração: 

a) para obter vantagem pecuniária; 

b) coagindo outrem para a execução material da 

infração; 

Lei 9605, Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a 

suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos 

casos de condenação a pena privativa de liberdade não 

superior a três anos.  
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c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a 

saúde pública ou o meio ambiente; 

d) concorrendo para danos à propriedade alheia; 

e) atingindo áreas de unidades de conservação ou 

áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime 

especial de uso; 

f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos 

humanos; 

g) em período de defeso à fauna; 

h) em domingos ou feriados; 

i) à noite; 

j) em épocas de seca ou inundações; 

l) no interior do espaço territorial especialmente 

protegido; 

m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou 

captura de animais; 

n) mediante fraude ou abuso de confiança; 

o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou 

autorização ambiental; 

p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou 

parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por 

incentivos fiscais; 

q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios 

oficiais das autoridades competentes; 

r) facilitada por funcionário público no exercício de suas 

funções. 

 

GABARITO: LETRA A 
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DIREITOS HUMANOS  

 

96) A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi promulgada pelo 

Decreto n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009, integrando, assim, o Bloco de 

Constitucionalidade no ordenamento jurídico pátrio. Com base nos conceitos 

apresentados pelo diploma normativo mencionado, assinale a alternativa incorreta:  

A) Comunicação” abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação 

tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a 

linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada e 

os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a 

tecnologia da informação e comunicação acessíveis.  

B) Discriminação por motivo de deficiência” significa qualquer diferenciação, exclusão 

ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou 

impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. 

Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável.  

C) Desenho universal” significa a concepção de produtos, ambientes, programas e 

serviços a serem usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, com a 

necessidade de adaptação ou projeto específico.  

D) Língua” abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não-

falada.  

E) Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados 

que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, 

a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais. 

 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Médio.  
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COMENTÁRIOS: 

 

A questão sinaliza a importância fundamental do estudo da legislação, especialmente, 

quando o diploma normativo nos apresenta conceitos, inclusive, não-jurídicos, dada a 

importância no momento da construção das decisões judiciais. 

 

A) CORRETA. 

A alternativa A está correta. Nos termos do artigo 2º da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência: 

 

“Comunicação” abrange as línguas, a visualização de 

textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres 

ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim 

como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas 

auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios 

e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, 

inclusive a tecnologia da informação e comunicação 

acessíveis; 

B) CORRETA. 

 

A alternativa B está correta. Nos termos do artigo 2º da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência: 

“Discriminação por motivo de deficiência” significa 

qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em 

deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou 

impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, 

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, 

de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou 



 

 

P
ág

in
a2

7
8 

qualquer outro. Abrange todas as formas de 

discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável; 

 

C) ERRADA. 

A alternativa C está incorreta, representando o gabarito da questão. 

Nos termos do artigo 2º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: 

“Desenho universal” significa a concepção de produtos, 

ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior 

medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de 

adaptação ou projeto específico. O “desenho universal” 

não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de 

pessoas com deficiência, quando necessárias.  

 

Segue trecho de livro150 tratando do assunto com mais clareza: 

 

O Desenho Universal é um conceito que tem como 

objetivo definir projetos de produtos e ambientes que 

contemplem toda a diversidade humana: desde as 

crianças, adultos altos e baixos, anões, idosos, gestantes, 

obesos, pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. O Desenho Universal é o caminho para uma 

sociedade mais humana e cidadã. 

O conceito de Desenho Universal se desenvolveu entre os 

profissionais da área de arquitetura na Universidade da 

Carolina do Norte - EUA, com o objetivo de definir um 

projeto de produtos e ambientes para ser usado por 

todos, na sua máxima extensão possível, sem 

 
150 CARLETTO, Ana Cláudia. Cambiaghi, Silvana. Desenho Universal, um conceito para todos. Disponível 
em: https://www.maragabrilli.com.br/wp-content/uploads/2016/01/universal_web-1.pdf  

https://www.maragabrilli.com.br/wp-content/uploads/2016/01/universal_web-1.pdf
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necessidade de adaptação ou projeto especializado para 

pessoas com deficiência. 

O projeto universal é o processo de criar os produtos que 

são acessíveis para todas as pessoas, independente de 

suas características pessoais, idade, ou habilidades. Os 

produtos universais acomodam uma escala larga de 

preferências e de habilidades individuais ou sensoriais dos 

usuários. A meta é que qualquer ambiente ou produto 

poderá ser alcançado, manipulado e usado, 

independentemente do tamanho do corpo do indivíduo, 

sua postura ou sua mobilidade. 

O Desenho Universal não é uma tecnologia direcionada 

apenas aos que dele necessitam; é desenhado para todas 

as pessoas. A idéia do Desenho Universal é, justamente, 

evitar a necessidade de ambientes e produtos especiais 

para pessoas com deficiências, assegurando que todos 

possam utilizar com segurança e autonomia os diversos 

espaços construídos e objetos. 

Ao longo de nossa vida mudamos nossas características e 

atividades. Quando somos crianças, nossas próprias 

dimensões nos impedem de alcançar ou manipular uma 

série de objetos, às vezes, por segurança, às vezes, porque 

a criança não foi pensada como usuário. Quando adultos, 

nos encontramos em inúmeras situações que dificultam, 

temporariamente, o nosso relacionamento com o 

ambiente - como gestação, fraturas, torcicolos, quando 

carregamos pacotes muito grandes ou pesados, entre 

outros. Ao alcançarmos mais idade, nossa força e 

resistência decrescem, os sentidos ficam menos aguçados 

e a memória decai. Também é possível, mesmo que não 

freqüentemente, ao logo da vida, adquirir alguma 

deficiência, seja ela física, psíquica ou sensorial. 



 

 

P
ág

in
a2

8
0 

O ser humano “normal” é precisamente o ser humano 

“diverso”, e é isso que nos enriquece enquanto espécie.  

Portanto, a normalidade é que os usuários sejam muito 

diferentes e que dêem usos distintos aos previstos em 

projetos. 

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta. Nos termos do artigo 2º da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, a “Língua” abrange as línguas faladas e de sinais e outras 

formas de comunicação não-falada; 

 

E) CORRETA. 

A alternativa E está correta. Nos termos do artigo 2º da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência: 

“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes 

necessários e adequados que não acarretem ônus 

desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada 

caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência 

possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas, todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais; 

 

GABARITO: LETRA C  

 

97) Acerca da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa 

Rica), marque o item incorreto: 

A) Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.  

B) Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação 

da pena, os quais podem ser concedidos em alguns dos casos.  Não se pode executar a 

pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade 

competente. 
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C) Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por 

delitos comuns conexos com delitos políticos. 

D) Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da perpetração do 

delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la a mulher em 

estado de gravidez.  

E) Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta 

pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e 

em conformidade com lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito 

sido cometido.  Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique 

atualmente. 

 

Assunto: Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa 

Rica).  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Fácil.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

A alternativa A está correta. Trata-se da regra prevista no artigo 4º, item 3 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos.  

 

B) ERRADA.  

 

A alternativa B está incorreta. Trata-se da redação do artigo 4º, item 6 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, vejamos: 

 

Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar 

anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser 

concedidos em todos os casos.  Não se pode executar a 
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pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de 

decisão ante a autoridade competente.  

 

C) CORRETA. 

 

A alternativa C está correta. Trata-se da regra prevista no artigo 4º, item 4 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos.  

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta. Trata-se da regra prevista no artigo 4º, item 5 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos.  

 

E) CORRETA. 

A alternativa E está correta. Trata-se da regra prevista no artigo 4º, item 2 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos. 

 

GABARITO: LETRA B  

 

98) Com base no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, marque a assertiva 

correta: 

A) A competência do Tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves, que afetam a 

comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do Estatuto, o Tribunal terá 

competência para julgar o crime de genocídio, crimes contra a humanidade e os crimes 

de guerra. 

B) O homicídio praticado contra membros de um grupo religioso não se enquadra no 

conceito de genocídio abordado pelo Estatuto de Roma, ainda que tenha a intenção de 

destruí-lo em parte. 

C) O ataque contra uma população civil é considerado crime de genocídio. 

D) A deportação forçada de uma população civil não é considerada crime contra a 

humanidade. 
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E) Para efeitos do presente Estatuto, entende-se que o termo "gênero" abrange os sexos 

masculino e feminino, dentro do contexto da sociedade, não lhe devendo ser atribuí do 

qualquer outro significado. 

 

Assunto: Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA 

 

A assertiva está incorreta, considerada a literalidade do art. 5º, item 1 do Estatuto de 

Roma, vejamos: 

 

1. A competência do Tribunal restringir-se-á aos crimes 

mais graves, que afetam a comunidade internacional no 

seu conjunto. Nos termos do presente Estatuto, o Tribunal 

terá competência para julgar os seguintes crimes: 

a) O crime de genocídio; 

b) Crimes contra a humanidade; 

c) Crimes de guerra; 

d) O crime de agressão. 

 

Assim, a alternativa deixou de mencionar o crime de agressão, também de competência 

do Tribunal Penal Internacional. 

 

B) ERRADA 

 

A assertiva está incorreta, considerada a literalidade do art. 6º, item “a” do Estatuto de 

Roma, vejamos: 
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Crime de Genocídio 

Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por 

"genocídio", qualquer um dos atos que a seguir se 

enumeram, praticado com intenção de destruir, no todo 

ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou 

religioso, enquanto tal: 

a) Homicídio de membros do grupo; 

b) Ofensas graves à integridade física ou mental de 

membros do grupo; 

c) Sujeição intencional do grupo a condições de vida com 

vista a provocar a sua destruição física, total ou parcial; 

d) Imposição de medidas destinadas a impedir 

nascimentos no seio do grupo; 

e) Transferência, à força, de crianças do grupo para outro 

grupo. 

 

C) ERRADA 

 

A assertiva está incorreta, considerada a literalidade do art. 7º, item 2, alínea “a” do 

Estatuto de Roma, trata-se de crime contra a humanidade, vejamos: 

 

Crimes contra a Humanidade 

1. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por 

"crime contra a humanidade", qualquer um dos atos 

seguintes, quando cometido no quadro de um ataque, 

generalizado ou sistemático, contra qualquer população 

civil, havendo conhecimento desse ataque: 

2. Para efeitos do parágrafo 1o: 

a) Por "ataque contra uma população civil" entende-se 

qualquer conduta que envolva a prática múltipla de atos 

referidos no parágrafo 1o contra uma população civil, de 
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acordo com a política de um Estado ou de uma organização 

de praticar esses atos ou tendo em vista a prossecução 

dessa política; 

 

D) ERRADA 

 

A assertiva está incorreta, considerada a literalidade do art. 7º, item 1, alínea “d” do 

Estatuto de Roma, vejamos: 

 

Crimes contra a Humanidade 

1. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por 

"crime contra a humanidade", qualquer um dos atos 

seguintes, quando cometido no quadro de um ataque, 

generalizado ou sistemático, contra qualquer população 

civil, havendo conhecimento desse ataque: 

a) Homicídio; 

b) Extermínio; 

c) Escravidão; 

d) Deportação ou transferência forçada de uma 

população; 

e) Prisão ou outra forma de privação da liberdade física 

grave, em violação das normas fundamentais de direito 

internacional; 

f) Tortura; 

g) Agressão sexual, escravatura sexual, prostituição 

forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou 

qualquer outra forma de violência no campo sexual de 

gravidade comparável; 

h) Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser 

identificado, por motivos políticos, raciais, nacionais, 

étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, tal como 

definido no parágrafo 3o, ou em função de outros critérios 
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universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito 

internacional, relacionados com qualquer ato referido 

neste parágrafo ou com qualquer crime da competência 

do Tribunal; 

i) Desaparecimento forçado de pessoas; 

j) Crime de apartheid; 

k) Outros atos desumanos de caráter semelhante, que 

causem intencionalmente grande sofrimento, ou afetem 

gravemente a integridade física ou a saúde física ou 

mental. 

 

E) CORRETA 

A assertiva está correta, considerada a literalidade do art. 7º, item 3 do Estatuto de 

Roma, vejamos: 

 

3. Para efeitos do presente Estatuto, entende-se que o 

termo "gênero" abrange os sexos masculino e feminino, 

dentro do contexto da sociedade, não lhe devendo ser 

atribuído qualquer outro significado. 

 

Em que pese a estranheza do texto normativo, principalmente, em virtude das decisões 

do Supremo Tribunal Federal relacionadas às questões de gênero, devemos estar 

atentos ao questionamento apresentado pelo examinador, logo, consideramos o item 

correto, em virtude de estar literalmente expresso no Estatuto de Roma do Tribunal 

Penal Internacional. 

 

GABARITO: LETRA E 
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LEGISLAÇÃO  INSTITUCIONAL  DO MINISTÉRIO  PÚBLICO  

 

99) Sobre a vitaliciedade dos membros do Ministério Público, julgue as assertivas a 

seguir: 

I) Haverá vitaliciedade dos membros do Ministério Público após três anos de efetivo 

exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em 

julgado.   

II) O abandono do cargo pelo membro vitalício do Ministério Público por prazo mínimo 

superior a sessenta dias corridos é causa de perda do cargo por sentença judicial 

transitada em julgado em ação civil própria.  

III) Compete ao Tribunal de Justiça do local onde o membro do Ministério Público exerce 

suas funções julgar a ação civil para decretação da perda do cargo.  

IV – A vitaliciedade do membro do Ministério Público é decidida pelo Conselho Superior 

do Ministério Público.  

Assinale a alternativa correta: 

A) As assertivas I, III e IV são corretas 

B) As assertivas III e IV são corretas 

C) As assertivas I e III são corretas 

D) As assertivas I, II e III são corretas 

E) Todas as assertivas são corretas 

 

Assunto: Vitaliciedade dos membros do Ministério Público.   

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

I) ERRADA. 

A alternativa I está errada.  
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A garantia da vitaliciedade, prevista no inciso I do artigo 38 da Lei n. 8.625/93 (LONMP) 

e no artigo 128, § 5º, I, alínea a, da Constituição Federal, assegura ao membro do 

Ministério Público, após dois anos (e não três anos) de efetivo exercício, a 

impossibilidade de perder o cargo, senão por sentença transitada em julgado.  

 

É importante destacar que a vitaliciedade não se confunde com a estabilidade prevista 

no artigo 41 da Constituição Federal, a qual assegura aos servidores públicos em geral, 

após três anos de efetivo exercício, a impossibilidade de perder o cargo sem que haja 

sentença transitada em julgado, por demissão em processo administrativo disciplinar ou 

mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, em que lhe seja 

assegurada a ampla defesa.  

 

II) ERRADA. 

A alternativa II está errada.  

 

Nos termos do artigo 38, § 1º, inciso III, da LONMP, o abandono do cargo pelo membro 

vitalício do Ministério Público por prazo de trinta dias corridos (e não prazo mínimo de 

superior a sessenta dias corridos) será causa de perda do cargo por sentença judicial 

transitada em julgado em ação civil própria.  

 

III) CORRETA. 

A alternativa III está correta.  

 

De acordo com o artigo 38, § 2º, da LONMP, a ação civil para decretação da perda do 

cargo será de iniciativa do Procurador-Geral da Justiça, após autorização do Colégio de 

Procuradores de Justiça, e de competência originária do Tribunal de Justiça do local 

onde o membro do Parquet exerce as suas funções.  

 

IV) CORRETA. 

A alternativa IV está correta.  
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Trata-se de uma das atribuições do Conselho Superior do Ministério Público: decidir pela 

vitaliciedade dos membros da Instituição (artigo 15, VII, LONMP).  

 

GABARITO: LETRA B 

 

100) Assinale a alternativa que não consiste em atribuição do Procurador-Geral de 

Justiça: 

A) Determinar o arquivamento de representação, notícia crime, peças de informação, 

conclusão de comissões parlamentares de inquérito ou inquérito policial.  

B) Ajuizar ação penal de competência originária dos Tribunais, nela oficiando.  

C) Representar aos Tribunais locais por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 

estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual.  

D) Representar o Ministério Público nas sessões plenárias dos Tribunais.  

E) Rever o arquivamento de inquérito civil.  

 

Assunto: Atribuições do Procurador-Geral de Justiça (Lei n. 8.625/93 – LONMP).  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Fácil.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

A alternativa A está errada. 

 

Trata-se da atribuição do Procurador-Geral de Justiça prevista no artigo 29, VII, da 

LONMP.  

 

B) ERRADA. 

A alternativa B está errada. 
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Trata-se da atribuição do Procurador-Geral de Justiça prevista no artigo 29, V, da 

LONMP.  

 

C) ERRADA. 

A alternativa C está errada. 

 

Trata-se da atribuição do Procurador-Geral de Justiça prevista no artigo 29, I, da LONMP.  

 

 

D) ERRADA. 

A alternativa D está errada. 

 

Trata-se da atribuição do Procurador-Geral de Justiça prevista no artigo 29, III, da 

LONMP.  

 

E) CORRETA. 

A alternativa E está correta e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

A questão aborda atribuição do Conselho Superior do Ministério Público e não do 

Procurador-Geral de Justiça. Nos termos do artigo 30 da LONMP: “Cabe ao Conselho do 

Ministério Público rever o arquivamento de inquérito civil, na forma da lei.”.  

 

GABARITO: LETRA E 
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