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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação a improbidade administrativa e responsabilidade civil do servidor 

público federal, julgue   o  item  subsequente. 

O rol de condutas tipificadas como atos de improbidade administrativa 

constante na Lei de Improbidade (Lei n.º 8.429/1992) é taxativo. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

O rol de condutas tipificadas como atos de improbidade administrativa constante 
na Lei de Improbidade não é taxativo, mas meramente exemplificativo. Note a 

palavra “notadamente” no caput dos artigos 9º, 10 e 11, dispositivos que listam 
hipóteses de atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, causam 

prejuízo ao erário e atentam contra os princípios da Administração Pública. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação a improbidade administrativa e responsabilidade civil do servidor 

público federal, julgue o item  subsequente. 

A responsabilidade civil do servidor público pela prática, no exercício de suas 

funções, de ato que acarrete prejuízo ao erário ou a terceiros pode decorrer 

tanto de ato omissivo quanto de ato comissivo, doloso ou culposo. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Para caracterizar a responsabilidade civil ou extracontratual do Estado, basta que 

haja um dano (patrimonial e/ou moral) causado a terceiro por comportamento 
omissivo ou comissivo, doloso ou culposo de agente público. A 

responsabilidade civil impõe ao Estado a obrigação de reparar (indenizar) esse 

dano. 

Nos termos do art. 122 da Lei 8.112/1990, “a responsabilidade civil decorre de 
ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário 

ou a terceiros”. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Com relação às espécies de atos administrativos, julgue o item abaixo. 

Os atos administrativos negociais são também considerados atos de 
consentimento, uma vez que são editados a pedido do particular como forma 

de viabilizar o exercício de determinada atividade ou a utilização de bens 

públicos. 
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Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Parte da doutrina chama os atos administrativos negociais de “atos de 
consentimento”, pois são editados em situações nas quais o particular deve 

obter anuência prévia da Administração para realizar determinada atividade de 
interesse dele, ou exercer determinado direito. São exemplos os alvarás de 

construção, a licença para o exercício de uma profissão, a licença para dirigir, a 

autorização para prestar serviço de táxi etc. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o item  a seguir, que tratam da hierarquia e dos poderes da 

administração pública. 

A multa, como sanção resultante do exercício do poder de polícia 

administrativa, não possui a característica da autoexecutoriedade. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Nem toda atividade de polícia administrativa possui a característica da 

autoexecutoriedade. Exemplo clássico é a cobrança de multa: embora a 
Administração, no exercício do poder de polícia, possa impor multa a um 

particular sem necessidade de participação do Poder Judiciário, a cobrança 
forçada dessa multa, caso não paga pelo particular, só poderá ser efetuada por 

meio de uma ação judicial de execução. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o item a seguir, que tratam da hierarquia e dos poderes da 

administração pública.  

A hierarquia é uma característica encontrada exclusivamente no exercício da 

função administrativa, que inexiste, portanto, nas funções legislativa e 

jurisdicional típicas. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

A hierarquia é característica associada ao desempenho da função 

administrativa, típica do Poder Executivo, mas também desempenhada, de 
forma atípica, pelos demais Poderes. Contudo, não existe hierarquia no exercício 

das funções típicas dos Poderes Judiciário e Legislativo. Por exemplo, as 
decisões jurisdicionais de um juiz de instância inferior não estão subordinadas ao 

que pensa o Tribunal de instância superior. De forma semelhante, os projetos 
aprovados na Câmara dos Deputados não precisam seguir diretrizes traçadas pelo 

Senado Federal. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  
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No que tange às limitações administrativas da propriedade e aos bens 

públicos, julgue o item  seguinte. 

São bens públicos de uso comum do povo aqueles especialmente afetados 
aos serviços públicos, como, por exemplo, aeroportos, escolas e hospitais 

públicos. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Os bens especialmente afetados aos serviços públicos são bens de uso especial, 
e não de uso comum do povo. Estes são aqueles que se destinam à utilização 

geral pelos indivíduos, podendo ser usufruídos por todos em igualdade de 

condições, como as ruas, praças, praias etc. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No que tange às limitações administrativas da propriedade e aos bens 

públicos, julgue o item  seguinte. 

As limitações administrativas são determinações de caráter geral por meio 
das quais o poder público impõe a determinados proprietários obrigações de 

caráter negativo, mas não positivo, que condicionam a propriedade ao 

atendimento de sua função social. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Limitações administrativas são determinações de caráter geral, previstas em lei 
ou em ato normativo, por meio das quais o Poder Público impõe a proprietários 

indeterminados obrigações de fazer (obrigações “positivas”), ou obrigações 

de deixar de fazer alguma coisa (obrigações “negativas”, ou de “não fazer” ou 
de “permitir”), com a finalidade de assegurar que a propriedade atenda sua 

função social. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Acerca da organização da administração pública federal, julgue o item 

abaixo. 

Considera-se desconcentração a transferência, pela administração, da 

atividade administrativa para outra pessoa, física ou jurídica, integrante do 

aparelho estatal. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A transferência da atividade administrativa para outra pessoa, física ou jurídica, 
caracteriza a descentralização, e não a desconcentração. Nesta, ao contrário, 

a Administração se organiza internamente, mediante a criação de órgãos, sempre 

dentro da mesma pessoa jurídica. 
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DIREITO EMPRESARIAL 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Considerando a existência de relação jurídica referente a determinado objeto 

envolvendo dois sujeitos, julgue o próximo item. 

Caso um dos sujeitos da relação jurídica seja uma sociedade, admite-se 

excepcionalmente a desconsideração da regra de separação patrimonial 
entre a sociedade e seus sócios com o intuito de evitar fraude, situação em 

que haverá a dissolução da personalidade jurídica. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A questão tem uma redação meio estranha, mas é fácil de responder. O art. 50 
do Código Civil trata da desconsideração da personalidade jurídica. Vamos 

relembrar a redação do dispositivo. 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 

finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou 

do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e 

determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 

administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

Perceba que o próprio Código Civil determina que a desconsideração da 
personalidade jurídica é episódica, possibilitando que os efeitos de certas e 

determinadas obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos 
administradores ou sócios. Não há, portanto, a dissolução da personalidade 

jurídica, que implicaria na extinção da sociedade. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Supondo que duas partes tenham estabelecido determinada relação jurídica, 

julgue o item .  

Se a referida relação jurídica for do tipo empresarial e tiver sido entabulada 

por contrato de execução continuada, na hipótese de a prestação se tornar 
excessivamente onerosa para uma das partes e extremamente vantajosa 

para a outra, a parte onerada poderá pedir a resolução do contrato, 

independentemente da natureza do objeto do pacto. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

O instituto da onerosidade excessiva nos contratos é típico do Direito Civil, e 

possibilita, em alguns casos, a revisão de cláusulas contratuais ou até mesmo 
sua rescisão. Ocorre, porém, que as relações contratuais fundadas no Direito 

Empresarial funcionam de maneira diferente, pois não se pode presumir a 
hipossuficiência de um empresário perante o outro. Em outras palavras, as 

relações contratuais empresariais, por serem firmadas entre dois empresários, 
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partem do pressuposto da igualdade entre as partes, e por isso o dirigismo estatal 

não pode incidir da mesma forma que ocorre no Direito Civil. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Acerca da responsabilidade dos sócios, da sociedade em comum e da 

desconsideração da pessoa jurídica, julgue o próximo  item. 

Os sócios de sociedade em nome coletivo devem ser pessoas físicas e 

podem, sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, limitar entre si 

a responsabilidade de cada um. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Para responder à questão adequadamente precisamos conhecer o conteúdo do 

art. 1.039 do Código Civil. 

Art. 1.039. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, 

respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais. 

Parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, 

no ato constitutivo, ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade 

de cada um. 

Vemos, portanto, que na sociedade em nome coletivo todos os sócios respondem, 
solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais, mas é possível, sem prejuízo 

da responsabilidade perante terceiros, que eles limitem entre si a 

responsabilidade de cada um. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Acerca da responsabilidade dos sócios, da sociedade em comum e da 

desconsideração da pessoa jurídica, julgue o próximo  item.  

Para fins de desconsideração da pessoa jurídica, adota-se, no Código Civil, 

a denominada teoria maior subjetiva. 

Comentários 

Gabarito: ANULADA 

De acordo com a jurisprudência do STJ, a regra geral adotada no ordenamento 

jurídico brasileiro acerca da desconsideração da personalidade jurídica, prevista 
no art. 50 do Código Civil, consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto na 

sua vertente subjetiva quanto na objetiva. Salvo em situações excepcionais 
previstas em leis especiais, somente é possível a desconsideração da 

personalidade jurídica quando verificado o desvio de finalidade (teoria maior 
subjetiva), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com 

o uso abusivo da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão 
patrimonial (teoria maior objetiva), demonstrada pela inexistência, no campo dos 

fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. 
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Há doutrinadores, porém, que entendem de maneira diferente, dizendo que o 
Código Civil adota apenas a teoria maior objetiva. Em razão da divergência em 

relação ao STJ e à confusão causada pela redação da questão, a banca terminou 

optando pela anulação. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Acerca da responsabilidade dos sócios, da sociedade em comum e da 

desconsideração da pessoa jurídica, julgue o próximo  item.  

Na sociedade em comum, o sócio responderá solidária e ilimitadamente 
pelas obrigações sociais, mas fará jus a benefício de ordem, se não tiver sido 

aquele que contratou pela sociedade. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

A sociedade em comum é regulamentada pelos arts. 986 a 990 do Código Civil. 

Estes dispositivos são aplicáveis enquanto não inscritos os atos constitutivos da 

sociedade. Nos termos do art. 990, todos os sócios respondem solidária e 
ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto 

no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade. Apenas aquele sócio que 

contratou pela sociedade, portanto, estará excluído do benefício de ordem. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Acerca da responsabilidade dos sócios, da sociedade em comum e da 

desconsideração da pessoa jurídica, julgue o próximo  item.  

Conforme a jurisprudência do STJ, admite-se a desconsideração inversa da 

pessoa jurídica. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

De fato, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida pela 
jurisprudência do STJ. Esse instituto se refere à situação em que o patrimônio da 

sociedade é atingido para satisfazer obrigações assumidas pessoalmente pelo 
sócio. É exatamente o contrário do que normalmente ocorre quando nos 

referimos à desconsideração da personalidade jurídica como prevista no art. 50 

do Código Civil. 

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. 

DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. 

COMPANHEIRO LESADO PELA CONDUTA DO SÓCIO. ARTIGO ANALISADO: 50 DO CC/02. 

1. 

Ação de dissolução de união estável ajuizada em 14.12.2009, da qual foi extraído o presente 

recurso especial, concluso ao Gabinete em 08.11.2011. 2. Discute-se se a regra contida no art. 

50 do CC/02 autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica e se o sócio da 

sociedade empresária pode requerer a desconsideração da personalidade jurídica desta. 3. A 

desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da 



 

Prof. Ricardo Torques               www.estrategiaconcursos.com.br                                8 de 97 

 

autonomia patrimonial da sociedade para, contrariamente do que ocorre na 

desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu 

patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio 

controlador. 4. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica sempre 

que o cônjuge ou companheiro empresário valer-se de pessoa jurídica por ele 

controlada, ou de interposta pessoa física, a fim de subtrair do outro cônjuge ou 

companheiro direitos oriundos da sociedade afetiva. 5. Alterar o decidido no acórdão 

recorrido, quanto à ocorrência de confusão patrimonial e abuso de direito por parte do sócio 

majoritário, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 

7/STJ. 6. Se as instâncias ordinárias concluem pela existência de manobras arquitetadas para 

fraudar a partilha, a legitimidade para requerer a desconsideração só pode ser daquele que foi 

lesado por essas manobras, ou seja, do outro cônjuge ou companheiro, sendo irrelevante o fato 

deste ser sócio da empresa. 7. Negado provimento ao recurso especial.  

REsp 123.691/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.10.2013, DJe 28.10.2013. 

DIREITO CIVIL 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Considerando a existência de relação jurídica referente a determinado objeto 

envolvendo dois sujeitos, julgue o próximo  item.  

Caso a referida relação jurídica consista em um negócio jurídico de compra 
e venda e seu objeto seja um bem imóvel, não havendo declaração expressa 

em contrário, será considerado integrante desse imóvel seu mobiliário, uma 

vez que o acessório deve seguir o principal. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Porque o art. 481 deixa claro que a compra e venda trata de coisa certa. 

Igualmente, tais bens se encaixam no sentido do art. 94: “Os negócios jurídicos 
que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o 

contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das circunstâncias do 

caso”. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Considerando a existência de relação jurídica referente a determinado objeto 

envolvendo dois sujeitos, julgue o próximo item.  

Se a norma jurídica regente da referida relação jurídica for revogada por 
norma superveniente, as novas disposições normativas poderão, 

excepcionalmente, aplicar-se a essa relação, ainda que não haja referência 

expressa à retroatividade. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Como se extrai do exemplo do art. 6º (“A validade dos negócios e demais atos 

jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao 
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disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, 
produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo 

se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução”). Assim, 

esse artigo representa caso de retroatividade mínima. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Considerando a existência de relação jurídica referente a determinado objeto 

envolvendo dois sujeitos, julgue o próximo item.  

Um nascituro, se representado por sua genitora, pode ser um dos sujeitos 
envolvidos na referida relação jurídica, uma vez que, conforme o 

ordenamento jurídico, a personalidade jurídica é adquirida na concepção. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Porque o art. 2º do CC/2002 traz a regra da Teoria Natalista, pelo que o nascituro 

só se torna sujeito de direitos a partir da concepção. No entanto, a perspectiva 

Concepcionista ou da Personalidade Condicional são excepcionais e peculiares a 

dadas situações, conferindo-se proteção ao nascituro. 

De qualquer forma, como esse item trazia numerosos questionamentos, foi 

anulado, ao final. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Supondo que duas partes tenham estabelecido determinada relação jurídica, 

julgue o item. 

Caso o credor da relação jurídica ceda seu crédito a terceiro, a ausência de 

notificação do devedor implicará a inexigibilidade da dívida. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Conforme o art. 290: “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao 
devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor 

que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Supondo que duas partes tenham estabelecido determinada relação jurídica, 

julgue o item. 

Considere que as prestações periódicas de tal negócio jurídico tenham sido 

cumpridas, reiteradamente e com a aceitação de ambas as partes, no 
domicílio de uma das partes da relação jurídica. Nesse caso, ainda que tenha 

sido disposto na avença que as prestações fossem cumpridas no domicílio 
da outra parte, esta não poderia exigir, unilateral e posteriormente, o 

cumprimento de tal disposição. 
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Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Conforme o art. 330: “O pagamento reiteradamente feito em outro local faz 

presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato”. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Supondo que duas partes tenham estabelecido determinada relação jurídica, 

julgue o item. 

Se uma das partes for a fazenda pública e tiver havido negativa do direito 
da outra parte, o fundo do direito prescreverá no prazo de cinco anos, 

contado da propositura da ação, caso a relação jurídica seja de trato 

sucessivo. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Porque o termo a quo da prescrição seria da negativa do direito pela Fazenda 

Pública, conforme entendimento do STJ, e não a partir do ajuizamento da ação. 

No entanto, a banca optou pela anulação do item, ao final. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Supondo que duas partes tenham estabelecido determinada relação jurídica, 

julgue o item . 

Caso uma das partes venha a transferir veículo gravado com propriedade 
fiduciária à outra parte, sem o consentimento desta, o terceiro poderá fazer 

uso da usucapião, desde que ultrapassados cinco anos, independentemente 

de título ou boa-fé. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Dado que a propriedade fiduciária, inscrita no título registrado junto à autoridade 

de trânsito, não possui o condão de induzir boa-fé do terceiro, que conhece do 
gravame. Inclusive, o art. 3º do Decreto-Lei 911/1969 assim dispõe: “O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 
estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual 

será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Supondo que duas partes tenham estabelecido determinada relação jurídica, 

julgue o item . 
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Extinta a relação jurídica por culpa de uma das partes, a outra parte poderá 
pleitear indenização em face do que lucraria em investimento financeiro de 

risco com a manutenção da relação jurídica desfeita. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Já que a indenização é medida pelo dano direto e imediato, pelo que danos 

hipotéticos, que abrangem investimentos de risco, não são englobados pela 

indenização. Vale mencionar que nem mesmo a aplicação da Teoria da Perda de 
uma Chance teria o condão de alterar esse entendimento, já que ela pressupõe 

alta probabilidade do dano indenizado, o que não ocorre, evidentemente, em 

investimentos de risco. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Tendo em vista que a diversidade e a multiplicidade de relações 

intersubjetivas têm se refletido na interpretação das normas jurídicas, julgue 

o item  que se segue. 

Conforme entendimento do STJ, a paternidade socioafetiva deve prevalecer 

em detrimento da biológica. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Pois a paternidade socioafetiva não afasta a paternidade biológica, nem vice-

versa; são duas situações que convivem em variadas situações concretas. 
Recentemente, inclusive, o STF sufragou esse entendimento: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 

622. PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA EM DETRIMENTO DA 
PATERNIDADE BIOLÓGICA. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em 

registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação 
concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios (RE 

898060, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 22/09/2016, publicado em 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 PUBLIC 30/09/2016)”. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Tendo em vista que a diversidade e a multiplicidade de relações 
intersubjetivas têm se refletido na interpretação das normas jurídicas, julgue 

o item  que se segue. 

Conforme o STF, não se deve considerar a orientação sexual das pessoas no 

que se refere à interpretação do conceito de família, de modo que o 
tratamento dado a casais heteroafetivos e a pares homoafetivos deve ser 

isonômico. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 
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Como se extrai da ADI 4.277 e da ADPF 132, a heteroafetividade ou 
homoafetividade dos membros da família é irrelevante para a compreensão do 

conceito de família. 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

João, por entender ser ilegal o reajuste da prestação mensal realizado pela 
entidade de previdência privada da qual é participante, ajuizou ação contra 

essa entidade. 

Pedro, por discordar dos valores corrigidos na sua aplicação em caderneta 

de poupança, e Lucas, em razão de contrato de concessão de crédito, 

ajuizaram ações contra determinado banco. 

A respeito dessas situações hipotéticas e do disposto no CDC, julgue o item 

abaixo. 

O CDC é aplicável às situações apresentadas. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

A questão versa sobre tema bastante recorrente em concursos públicos 
organizados pelo CESPE: a aplicabilidade do CDC às diversas relações jurídicas, 

em especial os casos já apreciados pelos Tribunais Superiores. 

Ao litigar contra entidade de previdência privada, João pode valer-se da proteção 

do CDC. 

Contudo, precisamos ter especial atenção! 

É que a antiga redação da Súmula 321 do STJ estabelecia que aplica-se o CDC à 

relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes: 

Súmula 321 – STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre 

a entidade de previdência privada e seus participantes. (ENUNCIADO CANCELADO) 

Em 2016 - portanto em data posterior a esta prova - referido enunciado fora 

cancelado e deu lugar à Súmula 563 do STJ: 

Súmula 563 – STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas 

de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com 

entidades fechadas." 

Assim, o CDC não se aplica aos contratos celebrados com entidades de 

previdência fechada.  

Já os contratos firmados por Lucas e Pedro com o seu banco também estão 
sujeitos à proteção do CDC. Trata-se de interpretação do parágrafo 2º, do artigo 

3º, do CDC consubstanciada na Súmula 297, do STJ: 

CDC, Artigo 3º. 



 

Prof. Ricardo Torques               www.estrategiaconcursos.com.br                                13 de 97 

 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo 

as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

Súmula 297 – STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Acerca dos direitos básicos do consumidor, do fato do produto e do serviço 

e da responsabilidade civil do fornecedor, julgue o item a seguir. 

O feirante que vender uma fruta estragada não poderá ser responsabilizado 

pelo vício se o produtor da fruta estiver claramente identificado. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No que tange ao contrato de adesão, às práticas abusivas, ao fato do produto 
e do serviço, à responsabilidade solidária e ao direito de regresso, julgue o  

item  subsequente. 

Se um liquidificador, após poucos dias de uso, explodir e causar sérios 
ferimentos ao consumidor que o tiver adquirido, o comerciante e o 

fornecedor serão objetiva e solidariamente responsáveis pelos danos a ele 

causados. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Ambas as questões tratam da responsabilidade do comerciante por eventual 

vício ou fato do produto. De acordo com o artigo 12, do CDC: 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 

respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, 

montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, 

bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

Percebam que ao elencar a responsabilidade dos fornecedores, o dispositivo 

afirma que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador irão responder pela reparação dos danos. 

Mas professor, não seria mais fácil o artigo 12 falar em fornecedor ao 

invés de fabricante, produtor, importador e construtor? 

Meus amigos. Esta é uma hipótese de silêncio eloquente do CDC, conforme 

doutrina de Flávio Tartuce. 

Como o caput do artigo 12 não dispõe sobre o fornecedor, mas elenca aquelas 
pessoas que seriam responsáveis pelo fato do produto, a doutrina se consolidou 

no sentido de que o comerciante não deve ser incluído neste rol. 
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A responsabilidade civil do comerciante é regulada especificamente pelo artigo 

13, do CDC, que assim estabelece: 

Art. 13. 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. 

Ou seja, o comerciante apenas responderá pelo fato do produto nestas 

hipóteses e de forma subsidiária. 

Percebam que a responsabilidade do comerciante tem vez quando não é possível 

identificar o fabricante, produtor, importador ou construtor ou quando o 

comerciante, por sua culpa, não conservar os produtos perecíveis. 

Assim, no primeiro item, o feirante que vender uma fruta estragada irá sim ser 

responsabilizado acaso não tenha conservado adequadamente o produto 

(artigo 13, inciso III, do CDC). 

Já no segundo item, o comerciante não responderá de forma solidária, mas de 
forma subsidiária  se não for possível identificar o fabricante ou importador do 

liquidificador. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Acerca dos direitos básicos do consumidor, do fato do produto e do serviço 

e da responsabilidade civil do fornecedor, julgue o item a seguir. 

Considere que, em determinado supermercado constem nas prateleiras 

informações referentes à quantidade, às características, à composição, à 
qualidade e ao preço dos produtos, bem como as referentes aos riscos a eles 

associados, mas não conste informação sobre os tributos incidentes sobre 

tais produtos. Nessa situação, o supermercado estará infringindo regra 

constante no CDC. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Trata-se de questão capciosa e que, na minha opinião, não avalia o conhecimento 

do candidato. 

De acordo com o artigo 6º, inciso III, do CDC, é direito básico do consumidor: 

CDC, artigo 6º. 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos 

incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;  
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Percebam, portanto, que a informação clara sobre qualidade, preços, riscos e 
sobre os tributos incidentes sobre determinado produto é sim direito garantido 

pelo CDC. 

Mas professor, onde estaria o erro do item? 

O erro está em afirmar que há uma infração ao CDC pelo fato de tais informações 

não constarem nas prateleiras do supermercado. 

Isto porque a informação referente aos tributos pode constar em qualquer lugar 
visível do estabelecimento ou por qualquer outro meio eletrônico ou impresso e 

até mesmo no cupom fiscal quando da realização da venda. 

Lei 12.741/2012 

Art. 1º Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo 

território nacional, deverá constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a informação 

do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e 

municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda. 

§ 2º A informação de que trata este artigo poderá constar de painel afixado em 

local visível do estabelecimento, ou por qualquer outro meio eletrônico ou 

impresso, de forma a demonstrar o valor ou percentual, ambos aproximados, dos 

tributos incidentes sobre todas as mercadorias ou serviços postos à venda. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Acerca dos direitos básicos do consumidor, do fato do produto e do serviço 

e da responsabilidade civil do fornecedor, julgue o  item a seguir. 

Considere a seguinte situação hipotética.  

Beatriz contratou Sílvio para prestar serviço de reparos elétricos em sua 

residência. Dias depois, um de seus equipamentos eletrônicos, que estava 
ligado a uma tomada reparada por Sílvio, queimou. Beatriz, então, acionou-

o judicialmente, pleiteando sua responsabilização pelo ocorrido. Em 
contestação, Sílvio apresentou laudo técnico cuja conclusão apontava que 

Beatriz havia ligado o equipamento em tomada com voltagem superior à 
capacidade do aparelho. Nessa situação hipotética, o juiz deverá concluir 

pela responsabilização de Sílvio, independentemente de culpa. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A questão versa sobre a possibilidade de excludentes de responsabilidade do 
fornecedor de serviços. Percebam que a culpa pelo defeito no aparelho fora 

exclusiva de Beatriz que o utilizou de forma incorreta. 

Nestas hipóteses, o CDC estabelece em seu artigo 14, parágrafo 3º, que o 

fornecedor de serviços não será responsabilizado: 

CDC, Artigo 14. 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.  
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Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No que tange ao contrato de adesão, às práticas abusivas, ao fato do produto 

e do serviço, à responsabilidade solidária e ao direito de regresso, julgue o  

item  subsequente.  

O fornecedor de serviços está obrigado a entregar ao contratante de seus 
serviços orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra e dos 

materiais, entre outros aspectos, não respondendo o contratante por 

eventuais ônus ou acréscimos decorrentes da necessidade de contratação, 
pelo fornecedor, de serviços de terceiros surgida durante a execução do 

serviço e que não estejam previstos no orçamento prévio. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

A questão exigiu do candidato o conhecimento do artigo 40, do CDC, bem como 

de seu parágrafo 3º 

Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor 

orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e 

equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as 

datas de início e término dos serviços. 

§ 1º Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de dez dias, 

contado de seu recebimento pelo consumidor. 

§ 2° Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente 

pode ser alterado mediante livre negociação das partes. 

§ 3° O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes 

da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. 

Percebam que a questão exigiu a “letra fria” da lei. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Considerando que determinada parte tenha proposto ação de indenização 

contra outra parte, pleiteando sua condenação em danos morais e materiais, 

julgue o item seguinte. 

Se os danos materiais se referirem a indenização pelas mensalidades pagas 

em estabelecimento de ensino superior para atendimento a curso não 
reconhecido formalmente e os danos morais se referirem à frustração na 

obtenção do diploma, estará configurada hipótese de cumulação simples de 

pedidos, sendo irrelevante a rejeição de um e o acolhimento de outro. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Nesse caso, a entrega do diploma do mestrado não afasta a indenização por 

danos morais, visto que este pedido é independente em relação ao de danos 
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materiais. A hipótese é de cumulação simples de pedidos, conforme prevê o art. 
327, do NCPC, estabelece que a apreciação de um é totalmente independente em 

relação à apreciação do outro. 

Art. 327.  É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários 

pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Considerando que determinada parte tenha proposto ação de indenização 

contra outra parte, pleiteando sua condenação em danos morais e materiais, 

julgue o item  seguinte. 

Havendo entre uma das partes e um terceiro comunhão de direitos ou de 

obrigações relativamente à lide, a outra parte poderá reconvir em face de 
ambos em litisconsórcio passivo, ainda que o terceiro não figure 

originariamente na lide. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

De acordo com o art. 343, caput e §§3º e 4º, do NCPC, o réu somente pode 
reconvir ao autor, não podendo fazê-lo em face de quem não compõe a relação 

processual. 

Art. 343.  Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão 

própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. 

§ 3o A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. 

§ 4o A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Considerando que determinada parte tenha proposto ação de indenização 

contra outra parte, pleiteando sua condenação em danos morais e materiais, 

julgue o item seguinte. 

Sendo uma das partes pessoa jurídica, esta poderá requerer, no curso do 
processo, o benefício da justiça gratuita, desde que demonstre a 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais e, tendo a sentença 

sido proferida, faça o pedido em autos apartados, e não nas razões recursais. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

De acordo com a súmula nº 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita 

a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade 

de arcar com os encargos processuais. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  
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Considerando que determinada parte tenha proposto ação de indenização 
contra outra parte, pleiteando sua condenação em danos morais e materiais, 

julgue o  item  seguinte. 

Nessa situação, eventual resolução de mérito desencadeará a imutabilidade 

do julgado, por se tratar de jurisdição contenciosa. 

Comentários 

Gabarito: ANULADA 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Considerando que o processo tem por escopo maior a resolução de conflitos 

na sociedade, procurando-se, por meio de um encadeamento lógico de atos 
previstos e praticados com base no ordenamento jurídico, garantir, tanto 

quanto for possível, a quem tenha um direito tudo aquilo e exatamente 

aquilo que ele tenha direito de conseguir, julgue o item subsequente. 

A impossibilidade de preservação da representatividade adequada por 

determinado grupo social configura hipótese de legitimidade da DP na tutela 

coletiva de interesses individuais. 

Comentários 

Gabarito: ANULADA 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Considerando que o processo tem por escopo maior a resolução de conflitos 
na sociedade, procurando-se, por meio de um encadeamento lógico de atos 

previstos e praticados com base no ordenamento jurídico, garantir, tanto 
quanto for possível, a quem tenha um direito tudo aquilo e exatamente 

aquilo que ele tenha direito de conseguir, julgue o  item  subsequente. 

Admite-se a concessão de antecipação dos efeitos da tutela se ficar 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 
dispensando-se, em caráter excepcional, a prova inequívoca da 

verossimilhança da alegação. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

De acordo com o art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando 
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Considerando que o processo tem por escopo maior a resolução de conflitos 

na sociedade, procurando-se, por meio de um encadeamento lógico de atos 
previstos e praticados com base no ordenamento jurídico, garantir, tanto 
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quanto for possível, a quem tenha um direito tudo aquilo e exatamente 

aquilo que ele tenha direito de conseguir, julgue o  item  subsequente. 

Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, considerando-se a 
ambivalência entre o direito de ação e o de defesa, o réu passa a possuir 

verdadeira decisão negativa contra o autor, tal como se o juiz lhe houvesse 

deferido o pedido. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A simples negação do juiz pela antecipação da tutela não significa que o juiz 

deferiu a ação em favor do réu.  

A decisão que antecipa os efeitos da tutela é provisória, sujeita à modificação 

após a manifestação do réu. Diante de seu caráter instável e provisório, não há 
que se falar na formação de decisão negativa contra o autor em caso de 

indeferimento. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Considerando que o processo tem por escopo maior a resolução de conflitos 

na sociedade, procurando-se, por meio de um encadeamento lógico de atos 
previstos e praticados com base no ordenamento jurídico, garantir, tanto 

quanto for possível, a quem tenha um direito tudo aquilo e exatamente 

aquilo que ele tenha direito de conseguir, julgue o  item  subsequente. 

Na liquidação por artigos, o fato novo se relaciona a valores que não tiverem 
sido objeto de cognição judicial, podendo representar elementos 

contemporâneos ou anteriores à sentença de mérito. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

De acordo com o NCPC, não existe a liquidação de sentença por artigos, mas sim 

por procedimento comum. Vejamos o art. 509, II: 

Art. 509.  Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à 

sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Considerando que o processo tem por escopo maior a resolução de conflitos 

na sociedade, procurando-se, por meio de um encadeamento lógico de atos 
previstos e praticados com base no ordenamento jurídico, garantir, tanto 

quanto for possível, a quem tenha um direito tudo aquilo e exatamente 

aquilo que ele tenha direito de conseguir, julgue o  item  subsequente. 

A sentença declaratória proferida em ação de revisão de contrato pode ser 

executada pelo réu, mesmo sem que tenha havido reconvenção por sua 

parte, desde que haja elementos suficientes da relação obrigacional. 



 

Prof. Ricardo Torques               www.estrategiaconcursos.com.br                                20 de 97 

 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Segundo entendimento do STJ, a sentença declaratória em ação de revisão de 
contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo 

em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de 
"duplicidade" dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da 

duração razoável do processo. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Considerando que o processo tem por escopo maior a resolução de conflitos 

na sociedade, procurando-se, por meio de um encadeamento lógico de atos 
previstos e praticados com base no ordenamento jurídico, garantir, tanto 

quanto for possível, a quem tenha um direito tudo aquilo e exatamente 

aquilo que ele tenha direito de conseguir, julgue o  item  subsequente. 

Proposta ação popular contra determinado município, admite-se a migração 

do polo passivo da demanda para o polo ativo, salvo, em decorrência da 

preclusão consumativa, se já tiver sido ofertada a contestação. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

O art. 6º, §3º, da Lei nº 4.717/65, não estabelece um prazo certo para que a 
pessoa cujo ato foi impugnado requeira a sua migração para o polo ativo da ação, 

mas somente abre oportunidade para que o faça. 

 § 3º A pessoas jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de 

impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, 

desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal 

ou dirigente. 

Ademais, o STJ admite a migração da pessoa jurídica de direito público do polo 

passivo para o ativo, mesmo após o oferecimento de contestação.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o item  a seguir, relativo à sistemática de impugnação e correção de 

decisões judiciais. 

Na hipótese de julgamento simultâneo da ação principal e da cautelar, 
eventual apelação interposta em face da sentença deve ser recebida com os 

mesmos efeitos, dado o princípio da unirrecorribilidade recursal. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO  

O processo principal será recebido no duplo efeito, ao passo que o processo 
cautelar só no efeito devolutivo. Segundo o STJ havendo julgamento simultâneo 

da ação principal e da cautelar, o recurso de apelação será recebido com efeitos 

distintos.  
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Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o item  a seguir, relativo à sistemática de impugnação e correção de 

decisões judiciais. 

Por ocasião do julgamento do recurso de agravo instrumental de decisão que 

defira liminar em mandado de segurança, franqueia-se ao tribunal converter 

o agravo em agravo retido. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Conforme o STJ, em se tratando de decisões liminares ou antecipatórias da tutela, 

o agravo contra elas interposto deve ser, obrigatoriamente, de instrumento. Dada 
a urgência dessas medidas e os sensíveis efeitos produzidos na esfera de direitos 

e interesses das partes, não haveria interesse em se aguardar o julgamento da 

apelação.  

DIREITO TRIBUTÁRIO 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

A respeito das limitações ao poder de tributar e da competência tributária, 

julgue o  item  que se segue. 

Se, devido a necessidade urgente, a União instituir empréstimo compulsório 
para custear um investimento público de relevante interesse nacional em 

determinada data, nesse caso, devido ao princípio da anterioridade, a 
aplicação do referido tributo só poderá ocorrer no início do exercício fiscal 

subsequente. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

De fato, a instituição de empréstimo compulsório, tendo como pressuposto 
investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, deve 

respeitar o princípio da anterioridade, conforme prevê o art. 148, II, da CF/88. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

A respeito das limitações ao poder de tributar e da competência tributária, 

julgue o  item  que se segue. 

A União pode instituir uma contribuição social cobrada do empregador e 

incidente sobre as aplicações financeiras da empresa, desde que se submeta 

ao princípio da anterioridade nonagesimal. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 
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A CF/88 (art. 195, § 4°) permite que o legislador institua outras fontes destinadas 
a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, desde que obedecidos 

os requisitos previstos no art. 154, I. Ademais, cabe ressaltar que a referida 

contribuição estaria sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

A respeito das limitações ao poder de tributar e da competência tributária, 

julgue o item  que se segue. 

A União tem competência para instituir o imposto territorial rural, o qual terá 
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por 

natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do 
município, todavia não poderá esse imposto incidir sobre pequenas glebas 

rurais exploradas pelo proprietário que não possua outro imóvel, tratando-

se, nesse caso, de uma imunidade específica. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

O fato gerador do ITR está em consonância com o disposto no art. 29 do CTN. 

Além disso, a imunidade citada realmente existe, sendo prevista no art. 153, § 
4°, II, da CF/88. Trata-se de imunidade específica e mista, já que se exige a 

presença do elemento objetivo (pequena gleba rural) e do elemento subjetivo 

(proprietário que não possua outro imóvel). 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

A respeito das limitações ao poder de tributar e da competência tributária, 

julgue o item  que se segue. 

A imunidade tributária recíproca entre os entes tributantes veda à União, aos 
estados, ao DF e aos municípios instituir impostos sobre o consumo, 

patrimônio e renda uns dos outros. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A imunidade recíproca se restringe ao patrimônio, renda e serviços uns dos outros 

(CF/88, art. 150, VI, “a”). Não abrange, portanto, o consumo. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o seguinte  item  com base nas normas gerais de direito tributário. 

A moratória e a concessão de medida liminar em mandado de segurança são 
casos de suspensão do crédito tributário, ao passo que a anistia e a isenção 

são casos de extinção do crédito tributário. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 
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Deveras, a moratória e a concessão de medida liminar em mandado de segurança 
são casos de suspensão do crédito tributário (art. 151, I e IV). Todavia, a anistia 

e a isenção são casos de exclusão – e não extinção – do crédito tributário. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o seguinte  item  com base nas normas gerais de direito tributário. 

O imposto de renda é informado pelos critérios da generalidade, 

universalidade e progressividade. No que tange ao imposto de renda da 

pessoa física, a progressividade é mitigada, pois há uma faixa de isenção e 

apenas quatro alíquotas. 

Comentários 

Gabarito: ANULADA 

Foi afirmado corretamente que o imposto de renda é informado pelos critérios da 
generalidade, universalidade e progressividade, já que isso consta 

expressamente no art. 153, § 2°, I, da CF/88.  

Em que pese estar a primeira parte da questão indubitavelmente correta, a banca 
CESPE optou pela anulação da questão, em virtude de não haver elementos 

suficientes para definir a resposta quanto à segunda parte, que estabelecer ser 
“mitigada” a progressividade do IRPF (imposto de renda das pessoas físicas), por 

haver uma faixa de isenção e apenas quatro alíquotas. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  seguinte  item  com base nas normas gerais de direito tributário. 

Caso determinado contribuinte tenha dois ou mais débitos tributários 

vencidos com a União, estes deverão ser cobrados na seguinte ordem de 

precedência: impostos, taxas e contribuição de melhoria. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A ordem correta prevista no art. 163, II, do CTN, é exatamente o contrário do 

que foi afirmado na questão: contribuição de melhoria, taxas e impostos. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o seguinte  item  com base nas normas gerais de direito tributário. 

Os costumes, como as práticas reiteradamente observadas pelas 
autoridades administrativas, não são expressamente citados entre as fontes 

destinadas a colmatar lacunas na legislação tributária; eles são, sim, 
considerados normas complementares das leis, dos tratados e convenções 

internacionais e dos decretos. 

Comentários 
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Gabarito: CORRETO 

Exato! As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas 

são definidas pelo CTN como normas complementares das leis, dos tratados e 
das convenções internacionais e dos decretos (CTN, art. 102, III). Não são 

consideradas como métodos para preencher as lacunas da legislação tributária 

(integração), já que são a própria legislação tributária. 

DIREITO PENAL 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Com referência ao crime tentado, à desistência voluntária e ao crime 

culposo, julgue o próximo  item. 

Configura-se a desistência voluntária ainda que não tenha partido 

espontaneamente do agente a ideia de abandonar o propósito criminoso, 

com o resultado de deixar de prosseguir na execução do crime. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

A desistência voluntária, prevista no art. 15 do CP, pressupõe, apenas, que o 

agente pudesse prosseguir na execução e tenha desistido dela, não ocasionando 
o resultado, independentemente de ter desistido por iniciativa própria ou por ter 

aderido ao conselho de alguém (até da própria vítima).  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Com referência ao crime tentado, à desistência voluntária e ao crime 

culposo, julgue o próximo  item. 

No direito penal brasileiro, admite-se a compensação de culpas no caso de 

duas ou mais pessoas concorrerem culposamente para a produção de um 
resultado naturalístico, respondendo cada um, nesse caso, na medida de 

suas culpabilidades. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Pois não se admite a compensação de culpas no direito penal brasileiro. Nesse 
caso, de fato, cada um irá responder pelo delito, na medida de sua culpabilidade, 

por força do art. 29 do CP, mas a isso não se dá o nome de “compensação de 
culpas”, que seria uma espécie de “anulação de culpa” do infrator em razão da 

existência de culpa, também, da vítima. O comportamento da vítima até pode 
ser levado em conta pelo Juiz no momento da fixação da pena, mas não tem o 

condão de “compensar” a culpa do infrator. 

No caso de vítima e infrator concorrerem culposamente para o resultado 

naturalístico, o infrator responderá pelo delito, e o comportamento da vítima 

poderá ser levado em consideração para atenuar a pena do infrator. 
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Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Com referência ao crime tentado, à desistência voluntária e ao crime 

culposo, julgue o próximo item. 

Em relação à tentativa, adota-se, no Código Penal, a teoria subjetiva, salvo 

na hipótese de crime de evasão mediante violência contra a pessoa. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

O CP adotou a teoria OBJETIVA para determinação da punibilidade do crime 
tentado, ou seja, levou em consideração as CONSEQUÊNCIAS do delito e, 

portanto, fixou a pena do crime tentado em patamar sempre inferior ao do crime 

consumado. Vejamos: 

Art. 14 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

(...) 

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena 

correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.(Incluído pela Lei nº 

7.209, de 11.7.1984) 

Como se vê, porém, o próprio § único do art. 14 cita a possibilidade de exceções, 

que é o que ocorre no caso dos “crimes de atentado”, em relação aos quais se 

aplica à tentativa a mesma pena prevista para o crime consumado.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No que tange ao entendimento sumulado do STJ a respeito das espécies, da 
cominação e da aplicação de penas e do regime de execução de penas em 

espécie, julgue o item  subsecutivo. 

A gravidade abstrata do delito justifica o estabelecimento de regime prisional 

mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, 

independentemente de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Pois o STJ firmou entendimento em sentido contrário, tendo, inclusive, editado o 

verbete de súmula nº 440: 

Súmula 440 

Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais 

gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade 

abstrata do delito. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No que tange ao entendimento sumulado do STJ a respeito das espécies, da 

cominação e da aplicação de penas e do regime de execução de penas em 

espécie, julgue o  item  subsecutivo. 
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O agente considerado primário que furta coisa de pequeno valor faz jus a 
causa especial de diminuição de pena ou furto privilegiado, ainda que esteja 

presente qualificadora consistente no abuso de confiança. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Isso porque tal possibilidade é o chamado “privilégio”, previsto no art. 155, §2º 

do CP. Contudo, tal privilégio não é aplicável ao furto qualificado quando a 

qualificadora NÃO FOR de ordem objetiva, como é o caso da qualificadora do furto 
mediante abuso de confiança. Este é o entendimento adotado pela 

Jurisprudência.  

Inclusive, o STJ sumulou a questão, com o verbete de nº 511: 

Súmula 511 – É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP 

nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, 

o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No que tange ao entendimento sumulado do STJ a respeito das espécies, da 

cominação e da aplicação de penas e do regime de execução de penas em 

espécie, julgue o  item subsecutivo. 

Se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o reincidente condenado à 

pena de quatro anos poderá ser submetido ao regime prisional semiaberto. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Pois o STJ firmou entendimento (verbete de súmula nº 269) no sentido de que é 

cabível o regime prisional semiaberto neste caso. Vejamos: 

Súmula 269 do STJ:  

É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena 

igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Gerson, com vinte e um anos de idade, e Gilson, com dezesseis anos de 
idade, foram presos em flagrante pela prática de crime. Após regular 

tramitação de processo nos juízos competentes, Gerson foi condenado pela 

prática de extorsão mediante sequestro e Gilson, por cometimento de 

infração análoga a esse crime. 

Com relação a essa situação hipotética, julgue o  próximo  item. 

No cumprimento da pena em regime fechado, Gerson poderá, para fins de 

remição, cumular atividades laborativas com atividades típicas do ensino 
fundamental. Nessa hipótese, para cada três dias de trabalho e estudo 

concomitante, serão abatidos dois dias de sua pena. 
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Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Gerson poderá fazer jus ao abatimento de dois dias da pena. Vale dizer, é possível 
a cumulação dos casos de remição por trabalho e por estudo, desde que exista 

compatibilidade entre as horas diárias de trabalho e de estudo. Assim, por 
exemplo, se Gerson estudar 4 horas diárias e trabalhar 8 horas diárias, ele fará 

jus ao abate de 1 dia de pena se apresentar 12 horas de estudo diluídas em 3 

dias e ainda terá direito ao desconto de 1 dia da pena a 3 dias de trabalho. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Gerson, com vinte e um anos de idade, e Gilson, com dezesseis anos de 
idade, foram presos em flagrante pela prática de crime. Após regular 

tramitação de processo nos juízos competentes, Gerson foi condenado pela 
prática de extorsão mediante sequestro e Gilson, por cometimento de 

infração análoga a esse crime. 

Com relação a essa situação hipotética, julgue o  próximo  item. 

Gilson poderá ser submetido a medidas socioeducativas de meio aberto, 

como, por exemplo, prestação de serviços à comunidade pelo prazo máximo 
de doze meses, liberdade assistida por, no mínimo, um mês, ou a regime de 

semiliberdade. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

As medidas socioeducativas de meio aberto são: advertência, obrigação de 

reparar o dano, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. Ao ato 

infracional análogo ao crime de extorsão mediante sequestro não é admitida a 
incidência de qualquer medida socioeducativa de meio aberto. Além do mais, a 

prestação de serviços tem o prazo máximo de 6 meses (art. 117 do ECA), 
enquanto a liberdade assistida tem o prazo mínimo de 3 meses (art. 118 do ECA). 

A medida socioeducativa cabível ao caso em tela é a internação, por força do art. 
122, I, do ECA (ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a 

pessoa).  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Gerson, com vinte e um anos de idade, e Gilson, com dezesseis anos de 

idade, foram presos em flagrante pela prática de crime. Após regular 
tramitação de processo nos juízos competentes, Gerson foi condenado pela 

prática de extorsão mediante sequestro e Gilson, por cometimento de 

infração análoga a esse crime. 

Com relação a essa situação hipotética, julgue o  próximo  item. 

Conforme entendimento dos tribunais superiores, tendo sido condenado pela 

prática de crime hediondo, Gerson deverá ser submetido ao exame 

criminológico para ter direito à progressão de regime.  
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Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A realização de exame criminológico não é condição obrigatória para a progressão 
de regime diante de um delito hediondo. Vejamos o teor da súmula vinculante 

26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime 
hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade 

do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o 

condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, 
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame 

criminológico. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação aos crimes contra a fé pública, aos crimes contra a administração 
pública, aos crimes de tortura e aos crimes contra o meio ambiente, julgue 

o  item  a seguir. 

Cometerá o crime de corrupção passiva privilegiada, punido com detenção, 
o DP que, após receber telefonema de procurador da República que se 

identifique como tal, deixar de propor ação em que esse procurador seja 

diretamente interessado. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

A questão não fornece os elementos necessários para que possamos afirmar, 
categoricamente, que aqui tivemos a prática do delito de corrupção passiva 

privilegiada. 

Isto porque o Defensor Público pode ter deixado de patrocinar a demanda pelo 
simples fato de entender que esta não era cabível, e nesse caso não teríamos 

crime algum. 

Poderia o Defensor Público, ainda, ter deixado de ajuizar a demanda para 

satisfazer sentimento pessoal, e neste caso teríamos prevaricação, nos termos 

do art. 319 do CP. 

Assim, para que a questão estivesse certa, deveria ter afirmado, de forma 
CATEGÓRICA, que o DP deixou de ajuizar a ação para atender ao pedido ou à 

influência do Procurador da República, conforme exige o art. 317, §2º do CP: 

Corrupção passiva 

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 

fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 

promessa de tal vantagem: 

(...) 

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de 

dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
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A questão até dá a entender que houve a prática do delito de corrupção passiva 
privilegiada, mas em momento algum isso fica claro, comprovado pela redação 

do enunciado, motivo pelo qual o item está errado. 

Portanto, a AFIRMATIVA ESTÁ ERRADA. Todavia, o CESPE deu a afirmativa como 

CORRETA, de forma que entendo que o Gabarito da Banca está errado ou, pelo 

menos, deveria a questão ser anulada. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação aos crimes contra a fé pública, aos crimes contra a administração 
pública, aos crimes de tortura e aos crimes contra o meio ambiente, julgue 

o  item  a seguir. 

Caracteriza uma das espécies do crime de tortura a conduta consistente em, 

com emprego de grave ameaça, constranger outrem em razão de 

discriminação racial, causando-lhe sofrimento mental. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Este é um bom exemplo de tortura fundada em discriminação racial ou religiosa.  

Art. 1º Constitui crime de tortura: 

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe 

sofrimento físico ou mental: 

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; 

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; 

c) em razão de discriminação racial ou religiosa; 

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou 

grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal 

ou medida de caráter preventivo. 

Pena - reclusão, de dois a oito anos. 

Perceba que aparece o elemento do sofrimento, neste caso na modalidade de 

sofrimento mental, infligido mediante grave ameaça, com o componente 
discriminatório. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação aos crimes contra a fé pública, aos crimes contra a administração 
pública, aos crimes de tortura e aos crimes contra o meio ambiente, julgue 

o  item  a seguir. 

Exportar para o exterior peles e couros de mamíferos, em estado bruto, sem 

a autorização da autoridade competente caracteriza crime ambiental, 

devendo o autor desse crime ser processado e julgado pela justiça federal. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 
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O tipo penal que consta no art. 30 consiste em exportar para o exterior peles e 
couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da autoridade 

ambiental competente. No tipo penal, portanto, não há menção ao couro e peles 

e mamíferos. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação aos crimes contra a fé pública, aos crimes contra a administração 

pública, aos crimes de tortura e aos crimes contra o meio ambiente, julgue 

o  item  a seguir. 

Praticará o crime de falsidade ideológica aquele que, quando do 

preenchimento de cadastro público, nele inserir declaração diversa da que 
deveria, ainda que não tenha o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Pois o tipo penal do art. 299 do CP exige, para sua configuração, a presença do 
elemento subjetivo específico (ou especial fim de agir, também chamado de dolo 

específico), consistente na INTENÇÃO de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Vejamos: 

Falsidade ideológica 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, 

ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 

fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um 

a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é 

particular. 

Assim, ausente tal intento, não restará configurado o delito do art. 299 do CP. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Considerando que Carlo, maior e capaz, compartilhe com Carla, sua parceira 

eventual, substância entorpecente que traga consigo para uso pessoal, 

julgue o  item  que se segue. 

Carlo responderá pela prática do crime de oferecimento de substância 
entorpecente, sem prejuízo da responsabilização pela posse ilegal de droga 

para consumo pessoal. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

A conduta praticada por Carlo, no caso trazido pela questão, se amolda ao tipo 

penal previsto no art. 33, § 3o da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas). 

§ 3o  Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu 

relacionamento, para juntos a consumirem: 
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Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 

1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28. 

Além disso, Carlo ainda poderá ser responsabilizado pela posse de droga para 

uso pessoal, nos termos do art. 28. 

Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para 

consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar será submetido às seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Considerando que Carlo, maior e capaz, compartilhe com Carla, sua parceira 
eventual, substância entorpecente que traga consigo para uso pessoal, 

julgue o  item  que se segue. 

A conduta de Carlo configura crime de menor potencial ofensivo. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Pois a pena máxima prevista para a conduta de Carlo é de 01 ano de detenção, 

sendo considerada uma infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos 

do art. 61 da Lei 9.099/95: 

Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta 

Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 

(dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006) 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Júlio foi preso em flagrante pela prática de furto de um caixa eletrônico da 

CEF. Júlio responde a outros processos por crime contra o patrimônio.  

A respeito dessa situação hipotética, julgue o  seguinte  item. 

O representante da CEF poderá habilitar-se como assistente da acusação a 
partir da instauração do inquérito policial, não cabendo impugnação da 

decisão judicial que negar a habilitação. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Pois a figura do assistente de acusação só existe dentro do processo, ou seja, 

não é cabível sua admissão durante o IP. Vejamos: 

Art. 268.  Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério 

Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas 

mencionadas no Art. 31. 



 

Prof. Ricardo Torques               www.estrategiaconcursos.com.br                                32 de 97 

 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Júlio foi preso em flagrante pela prática de furto de um caixa eletrônico da 

CEF. Júlio responde a outros processos por crime contra o patrimônio.  

A respeito dessa situação hipotética, julgue o seguinte  item. 

No caso de Júlio ter praticado furto simples, a própria autoridade policial 

poderia ter arbitrado a fiança com relação a este crime. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Pois o furto simples tem pena máxima de quatro anos, logo, a autoridade policial 

pode arbitrar a fiança. Vejamos: 

Art. 322.  A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja 

pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos. (Redação dada 

pela Lei nº 12.403, de 2011). 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Júlio foi preso em flagrante pela prática de furto de um caixa eletrônico da 

CEF. Júlio responde a outros processos por crime contra o patrimônio.  

A respeito dessa situação hipotética, julgue o  seguinte  item. 

Ao ser comunicado da prisão e verificando a necessidade de evitar a prática 
de infrações penais, ao juiz será vedado aplicar qualquer medida cautelar 

alternativa à prisão, mesmo que sejam preenchidos os requisitos da 

necessidade e da adequação previstos no CPP. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Pois o Juiz poderá aplicar medidas cautelares diversas da prisão, eis que há 

previsão expressa nesse sentido: 

Art. 282.  As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-

se a: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, 

nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; (Incluído pela 

Lei nº 12.403, de 2011). 

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais 

do indiciado ou acusado. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

Não há, no caso, qualquer circunstância que impeça a aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

José foi denunciado pela prática de homicídio doloso contra Carlos, em 
Brasília. A vítima era policial federal e estava investigando crime de 

falsificação de moeda que teria sido praticado por José em Goiânia. O juiz 
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determinou a citação de José por edital, devido ao fato de ele não ter sido 

encontrado no endereço que constava dos autos.  

Com referência a essa situação hipotética, julgue o  item  a seguir. 

Se José não tiver sido encontrado no endereço dos autos por estar preso na 

penitenciária do DF devido a condenação definitiva em outro processo, a 

citação por edital será nula. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Isto porque a citação por edital é medida que só tem cabimento quando o réu se 

encontra em local INCERTO E NÃO SABIDO, por força do art. 361 do CPP. 

Quando o réu se encontra preso, e o local da prisão é conhecido nos autos do 

processo (a questão informa que ele estava preso no DF), deve ser citado 

pessoalmente, e não por edital. 

Frise-se que se o réu estivesse preso (por outro processo, naturalmente) na 
mesma Unidade da Federação haveria ainda outro fundamento para a anulação, 

que seria a súmula 351 do STF. 

O STJ já decidiu sobre isso: 

(...) 02. É ilegal a citação por edital de réu que, conquanto não estivesse preso em 

estabelecimento penal da unidade da federação - o que afasta a aplicação da Súmula 351 

do Supremo Tribunal Federal ("é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade 

da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição") -, tinha o paradeiro informado no 

processo. 

(...) 

(HC 256.981/MG, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 12/11/2014) 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

José foi denunciado pela prática de homicídio doloso contra Carlos, em 
Brasília. A vítima era policial federal e estava investigando crime de 

falsificação de moeda que teria sido praticado por José em Goiânia. O juiz 
determinou a citação de José por edital, devido ao fato de ele não ter sido 

encontrado no endereço que constava dos autos.  

Com referência a essa situação hipotética, julgue o  item  a seguir. 

A citação por edital deverá conter a transcrição da denúncia oferecida contra 

José, ou, pelo menos, o resumo dos fatos, sob pena de nulidade absoluta 

por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

O art. 365 do CPP elenca os requisitos do edital de citação: 

Art. 365.  O edital de citação indicará: 
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I - o nome do juiz que a determinar; 

II - o nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua 

residência e profissão, se constarem do processo; 

III - o fim para que é feita a citação; 

IV - o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer; 

V - o prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da 

sua afixação. 

Parágrafo único.  O edital será afixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será 

publicado pela imprensa, onde houver, devendo a afixação ser certificada pelo oficial que a 

tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual 

conste a página do jornal com a data da publicação. 

Não há, assim, necessidade de transcrição da denúncia ou resumo dos fatos. 

Ainda que assim não o fosse, o STF possui entendimento sumulado nesse sentido: 

Súmula 366 

NÃO É NULA A CITAÇÃO POR EDITAL QUE INDICA O DISPOSITIVO DA LEI PENAL, EMBORA 

NÃO TRANSCREVA A DENÚNCIA OU QUEIXA, OU NÃO RESUMA OS FATOS EM QUE SE 

BASEIA. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

José foi denunciado pela prática de homicídio doloso contra Carlos, em 
Brasília. A vítima era policial federal e estava investigando crime de 

falsificação de moeda que teria sido praticado por José em Goiânia. O juiz 
determinou a citação de José por edital, devido ao fato de ele não ter sido 

encontrado no endereço que constava dos autos.  

Com referência a essa situação hipotética, julgue o  item  a seguir. 

A competência para processar e julgar José será do tribunal do júri federal 

do DF. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Isto porque a competência será do Tribunal do Júri, por força do art. 5º, XXXVIII 

da Constituição: 

Art. 5º (...) 

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 

assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 

Com relação à competência ratione materiae, esta será da Justiça Federal, pois 

se trata de crime que afeta bem jurídico de empresa pública federal, por força do 

art. 109, IV da Constituição. 
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Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

(...) 

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou 

interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 

contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 

Por fim, a competência territorial será do Juízo Federal do DF, já que lá ocorreu 

a consumação da infração penal, por força do art. 70 do CPP: 

Art. 70.  A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a 

infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. 

Notem que a jurisprudência entende que, no caso de crimes dolosos contra a 
vida, em que o resultado morte ocorre em local diverso do local da prática do 

ato, é possível a fixação da competência territorial para o Juízo do local da 

execução do delito: 

(...) 1. Nos termos do art. 70 do CPP, a competência para o processamento e julgamento 

da causa, será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumou a infração. 

2. Todavia, a jurisprudência tem admitido exceções a essa regra, nas hipóteses em que o 

resultado morte ocorrer em lugar diverso daquele onde se iniciaram os atos executórios, 

determinando-se que a competência poderá ser do local onde os atos foram inicialmente 

praticados. 

3. Tendo em vista a necessidade de se facilitar a apuração dos fatos e a produção de provas, 

bem como garantir que o processo possa atingir à sua finalidade primordial, qual seja, a 

busca da verdade real, a competência pode ser fixada no local de início dos atos executórios. 

(HC 95.853/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 

04/10/2012) 

Assim, seja como for, como a conduta foi praticada no DF e também no DF 
ocorreu o resultado morte, a competência territorial será do Juízo Federal do DF, 

não havendo qualquer discussão a respeito. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação a coisa julgada, prova criminal e restituição de bens, medidas 

assecuratórias e cautelares no direito processual penal, julgue o  item  

subsequente. 

A hipoteca legal é medida assecuratória que recai sobre os bens imóveis do 
réu independentemente da origem ou fonte de aquisição, sendo cabível 

apelação da decisão judicial que a deferir. O juiz determinará a alienação 
antecipada para preservação do valor dos bens sempre que houver 

dificuldade para sua manutenção. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Pois se trata da previsão contida nos arts. 134 e 144-A do CPP: 

Art. 134.  A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido 

em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e indícios suficientes da 

autoria. 
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(...) 

Art. 144-A.  O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens 

sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando 

houver dificuldade para sua manutenção.  (Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012) 

Por fim, caberá recurso de apelação em face desta decisão, pois não cabe o RESE 
(não está prevista no rol do art. 581 do CPP), e a apelação tem aplicação 

subsidiária no caso das decisões interlocutórias mistas, nos termos do art. 593, 

II do CPP. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação a coisa julgada, prova criminal e restituição de bens, medidas 
assecuratórias e cautelares no direito processual penal, julgue o  item  

subsequente. 

Na hipótese de uma investigação policial pelo crime de latrocínio, a prisão 

temporária poderá ser decretada pelo prazo de trinta dias, prorrogáveis por 
igual período, sem prejuízo da possibilidade de decretação da prisão 

preventiva. Nesse caso, o inquérito deverá ser concluído no prazo, sob pena 

de constrangimento ilegal. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Pois no caso de latrocínio, que é crime hediondo, a prisão temporária pode ser 

decretada por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias: 

Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 

no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação 

dada pela Lei nº 8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984) 

(...) 

II - latrocínio (art. 157, § 3o, in fine);      (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994) 

[...] 

Art. 2º (...) 

§ 4o  A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, 

nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual 

período em caso de extrema e comprovada necessidade.      (Incluído pela Lei nº 11.464, 

de 2007) 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação a coisa julgada, prova criminal e restituição de bens, medidas 

assecuratórias e cautelares no direito processual penal, julgue o  item  

subsequente. 

Apesar da independência das esferas penal e civil, a absolvição criminal do 
réu sob o fundamento de não haver prova da existência do fato faz coisa 

julgada no juízo cível. 

Comentários 
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Gabarito: INCORRETO 

Pois a absolvição com base na ausência de provas não faz coisa julgada no juízo 

cível, nos termos do art. 66 do CPP: 

Art. 66.  Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser 

proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do 

fato. 

Vejam que o art. 66 do CPP exige que tenha sido cabalmente provado que o fato 
não ocorreu para que a sentença criminal produza efeitos na esfera civil, não 

bastando a mera sentença que reconhece a ausência de provas da materialidade 

do crime. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação a coisa julgada, prova criminal e restituição de bens, medidas 
assecuratórias e cautelares no direito processual penal, julgue o  item  

subsequente. 

No âmbito do juizado especial criminal, no intuito de comprovar a 

materialidade do crime, o exame de corpo de delito pode ser substituído por 

boletim médico ou prova equivalente. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Pois esta é a previsão contida no art. 77, §1º da Lei 9.099/95: 

Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela 

ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, 

o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade 

de diligências imprescindíveis. 

§ 1º Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência 

referido no art. 69 desta Lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame 

do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou 

prova equivalente. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação a coisa julgada, prova criminal e restituição de bens, medidas 
assecuratórias e cautelares no direito processual penal, julgue o  item  

subsequente. 

Os bens apreendidos com terceiro de boa-fé poderão ser restituídos pela 
autoridade policial quando não for necessária sua retenção para o 

esclarecimento dos fatos. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Pois os bens apreendidos com terceira pessoa somente poderão ser restituídos 

por meio de INCIDENTE de restituição, a ser decidido pelo Juiz, nos termos do 

art. 120, §2º do CPP. 
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Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o item  subsecutivo  à luz do entendimento sumulado dos tribunais 

superiores. 

Conforme posição do STF, será anulável o julgamento da apelação se, após 

a renúncia do defensor, o réu não tiver sido previamente intimado para 

constituir outro. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Pois o STF entende que o julgamento não será “anulável”, mas NULO, conforme 

entendimento consolidado e exposto na súmula nº 708: 

SÚMULA 708 

É NULO O JULGAMENTO DA APELAÇÃO SE, APÓS A MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS DA 

RENÚNCIA DO ÚNICO DEFENSOR, O RÉU NÃO FOI PREVIAMENTE INTIMADO PARA 

CONSTITUIR OUTRO. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o item  subsecutivo  à luz do entendimento sumulado dos tribunais 

superiores. 

Segundo o STJ, a interposição de recurso especial antes da publicação do 

acórdão dos embargos de declaração implica a inadmissibilidade desse 

recurso, salvo se houver ratificação. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Este é o entendimento adotado pelo STJ no verbete de súmula nº 418: 

Súmula 418 - STJ 

É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos 

de declaração, sem posterior ratificação. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação a habeas corpus e revisão criminal, julgue o  item  a seguir. 

Não se admite revisão criminal contra sentença absolutória imprópria por 

falta de interesse de agir. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Pois a Doutrina admite revisão criminal em face da sentença absolutória 

imprópria, já que, a despeito de não se tratar de sentença condenatória (como 
exige o art. 621 do CPP), trata-se de sentença com efeitos, por vezes, mais 

graves que os de uma sentença condenatória, pois aplica-se medida de segurança 

ao “absolvido”. 
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Assim, aquele que foi absolvido mediante sentença absolutória imprópria TEM 
INTERESSE DE AGIR para o manejo da revisão criminal, pois eventual decisão 

favorável trará algum benefício ao requerente. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação a habeas corpus e revisão criminal, julgue o  item  a seguir. 

Se a defesa de um indivíduo impetrar habeas corpus em tribunal regional 

federal para trancar ação penal contra ele proposta, e esse tribunal denegar 

a ordem por maioria de votos, a defesa deverá manejar embargos 

infringentes. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Pois a decisão, neste caso, não se deu em segunda instância, pois apesar de 
proferida pelo TRF, a decisão ocorreu EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, já que o habeas 

corpus é ação autônoma, e se foi ajuizado perante o TRF, este atuou em sua 

competência penal originária, e não recursal. Como os embargos infringentes só 
são cabíveis em face de decisão não unânime em julgamento de recurso, não 

serão cabíveis na hipótese: 

Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça, 

câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de 

organização judiciária.  (Redação dada pela Lei nº 1.720-B, de 3.11.1952) 

Parágrafo único.  Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao 

réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 

10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for 

parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. (Incluído pela Lei nº 

1.720-B, de 3.11.1952) 

Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu que não são cabíveis embargos 

infringentes em sede de habeas corpus (HC 104631-SP), isso porque o caput do 
art. 609 não menciona as ações autônomas de impugnação, mas apenas os 

recursos. 

DIREITO PENAL MILITAR 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em cada um do  próximo  item, é apresentada uma situação hipotética, 

seguida de uma assertiva a ser julgada à luz do direito penal militar. 

Determinado soldado das Forças Armadas foi condenado por crime militar. 

Entretanto, inconformado com a decisão proferida em sentença, ele recorreu 
ao STM, tendo sua condenação sido confirmada por aquela corte por meio 

de acórdão condenatório. Nessa situação, ocorrerá interrupção do prazo 
prescricional da ação penal pela publicação tanto da sentença quanto do 

acórdão recorríveis. 

Comentários 
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Gabarito: INCORRETO.  

Essa questão é interessantíssima para fixarmos os marcos interruptivos da 

prescrição. De acordo com o art. 125, §5º, do Código Penal Militar há apenas 
2 causas de interrupção da prescrição da pretensão punitiva: a) instauração 

do processo (recebimento da denúncia ou queixa subsidiária); b) sentença 
condenatória recorrível. O acórdão do STM somente será causa interruptiva 

de prescrição quando ele tiver caráter de inédita condenação (reformar a 
sentença absolutória). Assim, se esse acórdão do STM tiver cunho 

confirmatório (ratificar a sentença condenatória) não interromperá a 

prescrição. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em cada um do  próximo  item, é apresentada uma situação hipotética, 

seguida de uma assertiva a ser julgada à luz do direito penal militar. 

Em determinada organização militar, durante o expediente, dois militares 
que trabalhavam na mesma seção desentenderam-se e um deles, sem 

justificativa e intencionalmente, disparou sua arma de fogo contra o outro, 
que faleceu imediatamente. Nessa situação, o autor do disparo cometeu 

crime impropriamente militar. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

O crime impropriamente militar é aquele definido tanto no Código Penal Comum 
como no Código Penal Militar, porém por um mecanismo legal transformam-se 

em militar por se enquadrar em uma das várias hipóteses do art. 9º, II, do Código 
Penal Militar. Em resumo, são os crimes civis em sua essência, que ganham 

contorno militar por ser praticado por militar no exercício da função. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em cada um do  próximo  item, é apresentada uma situação hipotética, 

seguida de uma assertiva a ser julgada à luz do direito penal militar. 

Certo militar das Forças Armadas foi condenado por crime militar e, depois 

de cumpridos todos os requisitos e condições que possibilitavam a concessão 
de livramento condicional, foi-lhe concedido tal benefício. Nessa situação, se 

o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da 

sentença, a referida concessão deverá ser obrigatoriamente revogada. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da 

sentença, o juiz pode revogar o livramento condicional. Vale dizer, estamos 

diante de um caso de revogação facultativa, podendo, inclusive, ao invés de 
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revogado o aludido benefício, ser prorrogado o período de prova até o máximo 

legal, se este não foi fixado (art. 86, §§1º e 2º, do CPM). 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em cada um do  próximo  item, é apresentada uma situação hipotética, 

seguida de uma assertiva a ser julgada à luz do direito penal militar. 

Um militar das Forças Armadas, durante a prestação de serviço na 
organização militar onde ele servia, foi preso em flagrante delito por estar 

na posse de substância entorpecente. Nessa situação, segundo o 

entendimento do STF, se a quantidade da substância entorpecente for 

pequena, poder-se-á aplicar ao caso o princípio da insignificância. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

O STF não reconhece o princípio da insignificância aos militares denunciados pelo 
art. 290 do CP em razão de porte de substância entorpecente. Motivo: O bem 

jurídico em questão nesse delito não se limita à saúde pública, mas também 

abrange a hierarquia e a disciplina militar. Com isso, tolerar o porte de 
entorpecente nos quarteis pode comprometer a regularidade das Forças 

Armadas. Precedente: ARE 856183 AgR, Relator:  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda 

Turma, julgado em 30/06/2015) 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Ainda com relação ao direito penal militar, julgue o  item  que se segue. 

Se um oficial das Forças Armadas cometer crime de furto simples, ele ficará 
sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, qualquer que seja a sua 

pena. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

É certo que o art. 100 do CPM não foi recepcionado pela Constituição Federal. 
Motivo: Vigora no ordenamento jurídico o princípio constitucional da garantia das 

patentes, de modo que o oficial das Forças Armadas, por gozarem de 
vitaliciedade, apenas perde a patente nas estritas hipóteses do art. 142, §3º, VI 

e VII, da Constituição Federal, mediante decisão do Superior Tribunal Militar (em 

tempo de paz).Vale dizer, o oficial apenas será declarado indigno para o oficialato 
mediante decisão do Tribunal Militar, conforme determina o art. 142, §3º, VI, da 

Constituição Federal. Com isso, resta dizer que atualmente o art. 100 do CPM 
apenas funciona como linha norteadora de delitos que revelam a indignidade para 

o oficialato, independente da pena, sujeitando-se o oficial ao julgamento ético 
para permanecer, ou não, nas Forças Armadas. Dentre os crimes do art. 100 do 

CPM, podemos observar o delito de furto (art.240), razão pela qual se o oficial 
das Forças Armadas praticar o delito de furto estará sujeito à declaração de 

indignidade para o oficialato. 
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Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Ainda com relação ao direito penal militar, julgue o  item  que se segue. 

Considere a seguinte situação hipotética. Um grupamento do Exército 
Brasileiro estava em determinada comunidade urbana realizando atividade 

de policiamento, em apoio a processo de ocupação e pacificação da região, 
quando, em determinado dia, um civil desacatou um dos militares do referido 

grupamento. 

Nessa situação hipotética, segundo o entendimento do STF, a lei penal 
militar deverá ser aplicada e a conduta do civil será considerada crime 

militar. 

Comentários 

Gabarito: ANULADA 

Muito embora a questão tenha sido objeto de anulação, destaco que a posição 

atual do STF é no sentido de ser crime militar, nos termos do art. 9º, III, “d”, do 

Código Penal Militar Precedente: HC 113128, Relator:  Min. ROBERTO BARROSO, 

Primeira Turma, julgado em 10/12/2013. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Considerando a temática do direito processual penal militar relativa às 

questões prejudiciais, aos atos probatórios e aos processos em espécie, 

julgue o item  subsecutivo. 

Se, no curso de determinada ação penal que envolva diversos réus, antes 
da instrução processual, um deles, encontrando-se em liberdade provisória, 

formular pedido expresso de dispensa de acompanhar os atos de instrução 
do processo e igualmente para o interrogatório em juízo e sessão de 

julgamento, e se essa manifestação for ratificada pelo advogado de defesa 
e aceita pelo juiz competente, será assegurado ao réu o direito de não se 

expor ao strepitus judicii, fato que não impedirá a participação da defesa 

desse réu no interrogatório dos demais corréus. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

A situação narrada na questão encontra-se prevista no art. 288, §4º do CPPM: O 

juiz poderá dispensar a presença do acusado, desde que, sem dependência dela, 

possa realizar-se o ato processual.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  
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Considerando a temática do direito processual penal militar relativa às 
questões prejudiciais, aos atos probatórios e aos processos em espécie, 

julgue o item  subsecutivo. 

Considere a seguinte situação hipotética.  

Jonas, praça das Formas Armadas, foi denunciado pelo crime de concussão 
em concurso com outros agentes militares e, após regular transcurso do 

processo, com a observância de todas as regras procedimentais e garantias 
constitucionais asseguradas aos réus, foi o feito levado a julgamento. Na 

sessão de julgamento, ao apreciar os fatos e provas apresentados pelas 
partes, entendeu o CPJ que deveria dar ao fato imputado a Jonas nova 

definição jurídica, diversa da que constava na denúncia, definição esta que 
resultaria em aplicação de sanção penal mais severa que a até então 

prevista. 

Nessa situação hipotética, o CPJ equivocou-se ao dar nova classificação 

jurídica para aplicar pena mais grave ao réu, uma vez que a emendatio libelli 

no sistema processual castrense exige formulação expressa do MPM em 

alegações escritas, além de oportunidade de resposta por parte da defesa. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

O Conselho de Justiça poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar 
na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, 

desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em 

alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la (art. 
437, “a”, do CPPM). Todavia, reparem que a emendatio libelli no CPPM para 

aplicar pena mais grave exige condição inexistente no CPP comum, qual seja, a 
definição jurídica mais gravosa deve constar expressamente nas alegações 

escritas do MPM e a outra parte tiver tido a oportunidade de respondê-la. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Considerando a temática do direito processual penal militar relativa às 

questões prejudiciais, aos atos probatórios e aos processos em espécie, 

julgue o item  subsecutivo. 

Considere a seguinte situação hipotética.  

Júlio, praça das Forças Armadas, foi denunciado pelo crime de furto de 

armamentos da unidade militar em que servia, em concurso com outros 
agentes civis. No curso da instrução do processo, a DP ingressou com pedido 

de reconhecimento de questão prejudicial, atinente ao estado da pessoa: 
menoridade de um dos corréus. O CPJ reputou que a alegação era irrelevante 

no momento e que, na verdade, a arguição não era séria nem fundada, pois 
tinha por escopo procrastinar a persecução penal e alcançar eventual 

prescrição da pretensão punitiva. 

Nessa situação hipotética, poderá o CPJ prosseguir com a instrução do feito 

e submeter os réus a julgamento, uma vez que, no sistema processual penal 
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militar, as questões prejudiciais, ainda que fundadas no estado civil de 
pessoa (menoridade) envolvida no processo, não redundam em suspensão 

obrigatória do processo. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Muito embora a menoridade seja matéria atinente ao estado civil da pessoa, nota-

se que a questão em comento é irrelevante para o desfecho da ação penal militar, 

não sendo, portanto, séria e fundada, conforme exige o artigo 123, alíneas “a” e 

“b”, do CPPM. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No que se refere à organização da justiça militar da União e às medidas que 

recaem sobre as coisas, julgue o  item  subsequente. 

O arresto tem por finalidade a satisfação do dano causado pela infração penal 

ao patrimônio sob a administração militar, podendo ser decretado, de ofício, 

pela autoridade judiciária, em qualquer fase da persecução penal, desde que 

exista certeza da infração e fundada suspeita da sua autoria. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

O arresto é uma medida assecuratória que pode ser decretada tanto em sede de 
inquérito policial militar como durante a fase processual. A finalidade é a 

reparação do dano causado pela conduta delituosa. São 2 requisitos para ser 
decretado o arresto, quais seja, a prova da materialidade delitiva e a existência 

de indícios suficientes de autoria. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No que se refere à organização da justiça militar da União e às medidas que 

recaem sobre as coisas, julgue o  item  subsequente. 

Caso, em um processo em curso da 9.ª Circunscrição Judiciária Militar, seja 

arrolada pela defesa uma testemunha militar de patente superior à do 
presidente do CPJ e, apesar de regularmente comunicada, tal testemunha 

deixe de comparecer, sem justificativa, à sessão de instrução do processo, 

não poderá ela ser compelida a comparecer, tampouco ser conduzida por 
oficial de justiça, uma vez que, nesse caso, havendo recusa ou resistência 

da testemunha em depor ou comparecer, não poderá o CPJ impor-lhe prisão, 
bem como não poderá o MPM processá-la pelo crime de desobediência, 

sendo-lhe facultado apresentar depoimento por escrito ou ser inquirida em 

local, dia e hora previamente ajustados com o citado conselho. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 
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Ainda que a testemunha seja de patente superior ao presidente do Conselho de 
Justiça, ela deverá comparecer em juízo, sob pena de responder pelo crime de 

desobediência, não existindo a faculdade de apresentar depoimento por escrito 

ou de ajustar dia e horário com o CPJ para ser ouvida. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  próximo  item, a respeito das prisões e da liberdade provisória no 

direito processual penal militar. 

O comparecimento espontâneo do indiciado ou acusado, ao juízo ou perante 
o encarregado ou mesmo diante da autoridade policial, no intuito de 

promover esclarecimentos acerca dos fatos, colaborando efetivamente com 
a investigação, identificando eventuais coautores ou partícipes da ação 

criminosa e a recuperação total ou parcial do produto do crime, terá, como 
efeito imediato, a suspensão da ordem de prisão preventiva ou a imposição 

de medida cautelar diversa da custódia contra o indiciado ou acusado 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

O comparecimento espontâneo não inibe a decretação da prisão preventiva. Veja 
a lição do jurista Julio Fabbrini Mirabete: “ A fim de impedir que o criminoso 

astuto fruste a execução da pena, prevê a lei que a apresentação espontânea do 
criminoso à autoridade policial ou judiciária não impede que seja decretada sua 

prisão preventiva, caso estejam presentes seus pressupostos e fundamento. 
Deve-se considerar, entretanto, que a apresentação espontânea do acusado, 

para ser preso, se aliada a sua primariedade e outras condições pessoais, é indício 
de que não há necessidade ou conveniência da custódia, ainda que já decretada. 

Com maior razão, também se tem entendido que a apresentação do autor do fato 
de autoria ignorada ou imputada a outrem pode indicar a desnecessidade da 

medida.”  Vale destacar também que o CPPM não previu medidas cautelares 

diversas da prisão como as previstas no CPP comum (art. 319) 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  próximo  item, a respeito das prisões e da liberdade provisória no 

direito processual penal militar. 

Para serem mantidas, as prisões provisórias dependem, em regra, de 
imediata apresentação do preso à autoridade judiciária militar competente 

para que esta delibere acerca da custódia, em particular no que se refere à 
necessidade, utilidade e manutenção desta e à integridade física e mental 

do aprisionado, medida comumente denominada pela moderna doutrina 

processual de audiência de custódia, prevista de forma expressa no CPPM. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 
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A audiência de custódia não foi prevista expressamente no Código de Processo 

Penal Militar. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  próximo  item, a respeito das prisões e da liberdade provisória no 

direito processual penal militar. 

A liberdade provisória mediante o pagamento de fiança é concedida somente 

aos civis, pois, para os militares, há outros instrumentos jurídicos que 

obstam a custódia desnecessária, como a menagem, por exemplo. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Esse exercício é ótimo para relembramos algumas diferenças entre CPP comum 

e o CPPM. Motivo: O Código de Processo Penal Militar não estabeleceu a liberdade 
provisória com fiança, nem mesmo para os civis. Existe apenas a liberdade 

provisória sem fiança, com vinculação (art. 253 do CPPM) e a sem vinculação 

(art. 270 do CPPM). 

DIREITO ELEITORAL 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação aos crimes eleitorais, julgue o  item  que se segue. 

Considere a seguinte situação hipotética.  

Zoroastro — servidor público municipal da cidade de Juazeiro – BA, onde 
exerce permanentemente suas funções na secretaria de assistência social — 

mora e reside com a família nesse mesmo município, no qual é conhecido 
por sua militância em defesa das pessoas mais necessitadas 

economicamente. Com o objetivo de candidatar-se a vereador na cidade de 
Petrolina – PE, Zoroastro declarou perante a justiça eleitoral desse estado 

da Federação possuir domicílio eleitoral nesta cidade. 

Nessa situação hipotética, houve crime impossível pela ineficácia absoluta 

do meio, decorrente da qualificação do declarante apresentada perante a 
justiça eleitoral e do domicílio necessário do servidor público, já que, a partir 

dessas informações, seria plenamente possível ao órgão eleitoral constatar 

a inverdade da declaração feita por Zoroastro. Além disso, seriam 
imprescindíveis, para a configuração do crime, a existência de dolo específico 

e a comprovação da materialidade. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

O servidor público municipal tem domicílio necessário no âmbito do Direito Civil. 

Vejamos o art. 76, do Código civil: 
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Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o 

preso. 

Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do 

servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde 

servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar 

imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, 

o lugar em que cumprir a sentença. 

De acordo com o art. 42, do CE, considera-se domicílio da pessoa o lugar de 

residência, habitação ou moradia, ou seja, não é necessário haver "animus" de 

permanência definitiva. 

Art. 42. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. 

Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de residência ou 

moradia do requerente, e, verificado ter o alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio 

qualquer delas. 

Desse modo, é admitido como domicílio eleitoral qualquer lugar em que o cidadão 

possua vínculo específico, o qual poderá ser familiar, econômico, social ou 

político. 

Portanto, não há que se falar em crime impossível pelo fato de Zoroastro ter 
domicílio necessário no âmbito do Direito Civil e por ser servidor público 

municipal, já que o domicílio no âmbito do Direito Eleitoral não é necessário. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação aos crimes eleitorais, julgue o  item  que se segue.  

Considere a seguinte situação hipotética.  

Nas vésperas de certa eleição, foram divulgadas informações pela imprensa, 

pelo rádio e pela televisão, na propaganda eleitoral, acerca de fatos 
inverídicos, porém de natureza favorável ao candidato Marivaldo, capazes 

de exercerem influência positiva na avaliação dele perante o eleitorado, mas 
que não ofenderam, denegriram ou distorceram a imagem de adversários 

políticos de Marivaldo. 

Nessa situação hipotética, o fato foi penalmente atípico, ainda que enganosa 

a propaganda, pois esta não ofendeu, denegriu ou distorceu a imagem de 

adversários políticos de Marivaldo; além disso, para a caracterização de 
delito, seria obrigatória a demonstração concreta de danos causados pela 

referida divulgação de informações. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

De acordo com o art. 323, do CE, divulgar, na propaganda, fatos que sabe 

inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem 
influência perante o eleitorado, prevê pena de detenção de dois meses a um ano, 

ou pagamento de 120 a 150 dias-multa. 

Ademais, o parágrafo único, estabelece que a pena é agravada se o crime é 

cometido pela imprensa, rádio ou televisão. 
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Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o item subsequente, acerca do processo penal eleitoral. 

O interrogatório do réu, ainda que não contemplado de forma expressa no 
rito estabelecido no processo penal eleitoral, deve ser realizado ao final da 

instrução, consoante orientação firmada pelo STF. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Nova ordem ritual que, por revelar-se mais favorável ao acusado, deveria reger 
o procedimento penal, não obstante disciplinado em legislação especial, nos 

casos de crime eleitoral.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  item  subsequente, acerca do processo penal eleitoral. 

Admite-se a absolvição sumária no processo penal eleitoral, ainda que esta 
não se encontre prevista de forma expressa no aludido procedimento, 

conforme inteligência do STF. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Confira o julgado1 utilizado como subsídio para a assertiva: 

Questão de ordem na ação penal. Processual Penal. Procedimento instituído pela Lei nº 

11.719/08, que alterou o Código de Processo Penal. Aplicação em matéria eleitoral, em 

primeiro grau de jurisdição. Admissibilidade. Denúncia. Recebimento, em primeira instância, 

antes da diplomação do réu como deputado federal. Resposta à acusação. Competência do 

Supremo Tribunal Federal para examinar eventuais nulidades nela suscitadas e a 

possibilidade de absolvição sumária (art. 397, CPP), mesmo que o rito passe a ser o da Lei 

8.038/90. Precedentes. Crime eleitoral. Imputação a prefeito. Foro, por prerrogativa de 

função, junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Competência dessa Corte para supervisionar 

as investigações. Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. Apuração criminal em primeiro 

grau de jurisdição, com indiciamento do prefeito. Inadmissibilidade. Usurpação de 

competência caracterizada. Impossibilidade de os elementos colhidos nesse inquérito 

servirem de substrato probatório válido para embasar a denúncia contra o titular de 

prerrogativa de foro. Falta de justa causa para a ação penal (art. 395, III, CPP). Questão 

de ordem que se resolve pela concessão de habeas corpus, de ofício, para extinguir a ação 

penal, por falta de justa causa. 1. O rito instituído pela Lei nº 11.719/08, que alterou o 

Código de Processo Penal, aplica-se, no primeiro grau de jurisdição, em matéria eleitoral. 

2. Recebida a denúncia, em primeira instância, antes de o réu ter sido diplomado como 

deputado federal e apresentada a resposta à acusação, compete ao Supremo Tribunal 

Federal, em face do deslocamento de competência, examinar, em questão de ordem, 

eventuais nulidades suscitadas e a possibilidade de absolvição sumária (art. 397 CPP), 

mesmo que o rito passe a ser o da Lei 8.038/90. Precedentes. 3. Tratando-se de crime 

eleitoral imputado a prefeito, a competência para supervisionar as investigações é do 

Tribunal Regional Eleitoral, nos termos da Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. 4. Na 

                                    
1 AP 933 QO, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, 
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espécie, no limiar das investigações, havia indícios de que o então Prefeito teria praticado 

crime eleitoral, por ter supostamente oferecido emprego a eleitores em troca de voto, 

valendo-se, para tanto, de sua condição de alcaide, por intermédio de uma empresa 

contratada pela municipalidade. 5. Nesse contexto, não poderia o inquérito ter sido 

supervisionado por juízo eleitoral de primeiro grau nem, muito menos, poderia a autoridade 

policial direcionar as diligências apuratórias para investigar o Prefeito e tê-lo indiciado. 6. A 

usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral para supervisionar as 

investigações constitui vício que contamina de nulidade a investigação realizada em relação 

ao detentor de prerrogativa de foro, por violação do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, 

CF). Precedentes. 7. Questão de ordem que se resolve pela concessão de habeas corpus, 

de ofício, em favor do acusado, para extinguir a ação penal, por falta de justa causa (art. 

395, III, CPP). 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  seguinte  item , relativo  à competência em matéria criminal 

eleitoral. 

A competência da justiça eleitoral em matéria criminal segue a simetria 
constitucional para os agentes que possuam foro por prerrogativa da função, 

não alcançando os crimes políticos. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

O art. 109, da CF/88, atribui aos juízes federais a competência para processar e 

julgar os crimes políticos: 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou 

interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 

contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 

O art. 84, do CPP, prevê a competência pela prerrogativa de função: 

Art. 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do 

Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos 

Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles 

por crimes comuns e de responsabilidade. 

O art. 35, II, do CE, estabelece a competência do juiz eleitoral para processar e 

julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a 

competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais. 

Art. 35. Compete aos juízes: 

II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada 

a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais; 

E o art. 364, do CE, prevê a aplicação subsidiária ou supletiva do CPP no processo 

e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos. 

Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem 

conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, 

como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  
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Julgue o  seguinte  item , relativo à competência em matéria criminal 

eleitoral.  

Se houver a prática de crimes comuns conexos com delitos de natureza 
eleitoral, terá de haver necessária separação de processos, de acordo com 

preceito expresso do Código Eleitoral, não se aplicando a regra geral do CPP, 

por se tratar de norma subsidiária ou supletiva. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

De acordo com o art. 35, II, do CE, compete aos juízes processar e julgar os 

crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Portanto, não há que se 
falar em necessária separação de processos. No Código eleitoral, não há nada 

que determine a necessária separação de processos para julgamento dos crimes 

eleitorais e dos comuns que lhes são conexos. 

Prevê o art. 364, do CE, que o CPP será aplicado como lei subsidiária ou supletiva. 

Vejamos: 

Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem 

conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, 

como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal. 

DIREITO DO TRABALHO 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  item  a seguir, referente a alteração, suspensão, interrupção e 

rescisão do contrato de trabalho. 

Quando o empregado suspende a execução dos serviços para a empresa na 

qual trabalha, mas continua percebendo normalmente sua remuneração, 

ocorre interrupção do contrato de trabalho. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Tanto nas hipóteses de interrupção quanto de suspensão contratual não haverá 

prestação de serviços.  

Entretanto, em se tratando de interrupção contratual, permanecerá a 

obrigatoriedade de pagamento de salário, enquanto na suspensão contratual o 

empregado não presta serviços e, em regra, também não recebe salário.  

Por este motivo o Ministro Godinho conceitua a suspensão2 como “sustação 
ampla e bilateral de efeitos do contrato empregatício, que preserva, porém, sua 

vigência”. 

De um modo geral, podemos esquematizar esta regra da seguinte forma: 

                                    
2 DELGADO, Mauricio Godinho, Op. cit., p. 1091. 
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O empregado deixa de prestar serviços provisoriamente.  

O empregador continua obrigado pela legislação a pagar os salários 

decorrentes do contrato de trabalho? 

  
 

 

Sim  Não 

 

 
  

Interrupção 
contratual 

 
Suspensão 
contratual 

 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  item  a seguir, referente a alteração, suspensão, interrupção e 

rescisão do contrato de trabalho. 

Se uma mulher vítima de violência doméstica for afastada temporariamente 

do local de trabalho, pelo juízo competente, visando preservar a manutenção 
do vínculo trabalhista e resguardar sua integridade física e psicológica, essa 

situação configurará hipótese de suspensão do contrato de trabalho. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Trata-se da proteção à empregada que sofre violência doméstica. A Lei 
11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, prevê que o juiz poderá 

determinar a suspensão do vínculo trabalhista nos seguintes termos: 

Lei 11.340/2006, art. 9º, § 2º  O juiz assegurará à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e 

psicológica: 

(..) 

II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o 

afastamento do local de trabalho, por até seis meses. 

Em muitos casos, sabemos que a única forma de a mulher preservar sua 
integridade física é mudando-se de cidade, de sorte que faz-se mister a 

suspensão do vínculo trabalhista. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  item  a seguir, referente a alteração, suspensão, interrupção e 

rescisão do contrato de trabalho. 



 

Prof. Ricardo Torques               www.estrategiaconcursos.com.br                                52 de 97 

 

Caso um empregado se afaste do emprego devido à investidura em mandato 
eletivo e ao efetivo exercício desse mandato, essa hipótese não constituirá 

motivo para rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO, conforme art. 472 da CLT: 

CLT, art. 472 - O afastamento do empregado em virtude das exigências 

do serviço militar, ou de outro encargo público, não constituirá motivo 

para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do 

empregador. 

Como a investidura em mandato eletivo constitui encargo público, é possível 

concluir que ela não enseja motivo para a rescisão do contrato de trabalho. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  item  a seguir, referente a alteração, suspensão, interrupção e 

rescisão do contrato de trabalho. 

O TST tem admitido a supressão do adicional noturno quando o empregador 
transfere, por mútuo consentimento, o empregado do horário noturno para 

o período diurno. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Se o empregado deixa de laborar à noite para trabalhar durante toda a jornada 

em período diurno, em que pese haja a cessação do pagamento de adicional 
noturno (salário-condição), estaremos diante de alteração lícita, inclusive 

porquanto o empregado passa a laborar sob uma condição menos gravosa. 

Além disso, o TST tem entendido que é lícita a respectiva supressão do adicional: 

SUM-265 ADICIONAL NOTURNO. ALTERAÇÃO DE TURNO DE TRABALHO. 

POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO  

A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito 

ao adicional noturno. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  seguinte  item, relativo a remuneração, gratificação natalina e 

duração do contrato de emprego. 

Conforme entendimento consolidado pelo TST, o aumento do valor do 

repouso semanal remunerado em razão da integração das horas extras 
habitualmente prestadas repercute no cálculo do décimo terceiro salário, não 

caracterizando bis in idem. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO, conforme OJ 394 da SDI-1 do TST: 



 

Prof. Ricardo Torques               www.estrategiaconcursos.com.br                                53 de 97 

 

OJ 394 SDI-1 

A majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da 

integração das horas extras habitualmente prestadas, não repercute no 
cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, 

sob pena de caracterização de “bis in idem”. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  seguinte  item, relativo a remuneração, gratificação natalina e 

duração do contrato de emprego. 

Configura-se a guelta quando, em uma relação empregatícia, o empregado 

recebe retribuição para estimular a venda ou a comercialização de um 

produto ou serviço. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

As gueltas, assim com as gorjetas, são parcelas pagas por terceiros, oferecidas 

aos empregados para que estes vendam produtos de determinado fornecedor. 

Apesar de serem pagas por terceira pessoa, derivam do contrato de trabalho, 

pois o empregado (vendedor externo, balconista, etc.) realiza as vendas durante 

o exercício de sua função. 

Conforme lição de Sérgio Pinto Martins3, 

“A notícia do pagamento de gueltas no Brasil ocorreu no mercado 

farmacêutico na década de 60. Usava-se a abreviação de B. O. ou “bom 
para otário”, em que os balconistas das farmácias vendiam aos clientes os 

remédios que tinham comissões dos produtores, geralmente substituindo o 
remédio constante da receita por aquele que tinha comissão. Retiravam 

uma lingueta que era afixada na embalagem para mostrar o volume de 
vendas realizado e a entregavam ao representante do laboratório para o 

recebimento da comissão [guelta]”. 

Deste modo, as gueltas, assim como as gorjetas, não se enquadram como salário, 

pois não são pagas pelo empregador. Entretanto, como o empregado as recebe 

em face de sua função, ou seja, o recebimento deriva do contrato de trabalho, 

as gueltas integram a remuneração. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  seguinte  item, relativo a remuneração, gratificação natalina e 

duração do contrato de emprego. 

Segundo entendimento do STF, a norma da CLT que prevê a obrigatoriedade 

de um intervalo para descanso de, no mínimo, quinze minutos antes do início 

                                    
3 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 282. 
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do período extraordinário do trabalho da mulher é constitucional, uma vez 

que tal tratamento não fere a isonomia 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Há pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a 
constitucionalidade do art. 384 da CLT, por meio do RE 658.312 SC, de modo que 

não há mais dúvidas de que a Constituição recepcionou este dispositivo, 

permanecendo uma situação diferenciada para as empregadas.  

O art. 384 da CLT, declarado, portanto, constitucional pelo STF, prevê que: 

CLT, art. 384 - Em caso de prorrogação do horário normal [para as 
mulheres], será obrigatório um descanso de 15 (quinze) minutos no 

mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  seguinte  item, relativo a remuneração, gratificação natalina e 

duração do contrato de emprego. 

O empregado que trabalha para determinada empresa das 7 h às 19 h e tem 

intervalo de descanso e refeição das 12 h às 16 h, sem acordo de 
prorrogação de intervalo, tem direito a receber duas horas extras diárias, 

como tempo à disposição do empregador. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

A questão aborda o caso do empregado que presta 08 horas de serviço diárias e 

usufrui intervalo intrajornada de 04 horas, ou seja, superior ao limite máximo de 

02 horas estabelecido na CLT. 

A CLT assim dispõe: 

CLT, art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 
(seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou 

alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo 
escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 

(duas) horas. 

§ 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, 

obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração 

ultrapassar 4 (quatro) horas. 

Como a questão diz que a prorrogação do intervalo não fora objeto de acordo, 
conclui-se que as duas horas excedentes representam tempo à disposição do 

empregador, as quais devem ser remuneradas como extra. 

Notem que a parte final do caput do art. 471 da CLT prevê a possibilidade de 

extensão do intervalo intrajornada por meio de acordo escrito ou contrato coletivo 

para além das duas horas. 
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Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Quanto ao FGTS, ao seguro-desemprego e ao PIS, julgue o  item  que se 

segue. 

Segundo o STJ, o levantamento judicial do valor referente ao seguro-

desemprego, que tem por finalidade prover assistência financeira ao 
trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, 

inclusive a indireta, e ao trabalhador resgatado de regime de trabalho 

forçado ou da condição análoga à de escravo, deve ser requerido à justiça 

do trabalho. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

O levantamento dos valores relacionados ao seguro-desemprego não compete à 
Justiça do Trabalho, mas sim à Justiça Federal, como assente na jurisprudência 

do STJ, a exemplo do julgado transcrito abaixo: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VERBAS 

RELATIVA AO SEGURO-DESEMPREGO – BENEFÍCIO MANTIDO POR RECURSOS DO FAT – 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

1. O seguro-desemprego constitui benefício da seguridade social mantido por recursos 

arrecadados pela União. Afasta-se a incidência da EC n° 45/2004, já que inexiste discussão 

em torno de relação de trabalho. 

2. Compete à Justiça Federal conhecer de pedido de alvará judicial que busca o 

levantamento de valores relacionados com o seguro-desemprego 

 

(CC 57520 / SP Relator(a) Ministra ELIANA CALMON (1114) primeira seção Data do 

Julgamento 23/05/2007 DJ 01.10.2007 p. 200) . 

Assim, não podemos confundir o levantamento dos valores do SD (relação 
jurídica entre o ex-empregado e a União) com a fornecimento das guias para 

solicitação do seguro-desemprego (relação entre o trabalhador e seu antigo 

empregador). Esta última sim é competência da Justiça do Trabalho: 

Súmula nº 389 do TST 

SEGURO-DESEMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIREITO À 

INDENIZAÇÃO POR NÃO LIBERAÇÃO DE GUIAS (conversão das Orientações Jurisprudenciais 

nºs 210 e 211 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 

I - Inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho a lide entre empregado e 

empregador tendo por objeto indenização pelo não-fornecimento das guias do seguro-

desemprego. (ex-OJ nº 210 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000) 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Quanto ao FGTS, ao seguro-desemprego e ao PIS, julgue o  item  que se 

segue. 

O PIS, que financia o abono salarial correspondente ao valor equivalente a 
dois salários mínimos vigentes na época do pagamento, destina-se 

especificamente a auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do 
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emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, 

recolocação e qualificação profissional. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Há dois erros na assertiva acima.  

Primeiramente, é preciso destacar que o abono salarial equivale, no máximo, a 

um salário mínimo: 

Lei 7.998/1990, art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor 

máximo de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos 

empregados que:   

Em segundo lugar, a finalidade mencionada na assertiva diz respeito, na verdade, 

ao Seguro-Desemprego (Lei 7.998/1990, art. 2º). 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Quanto ao FGTS, ao seguro-desemprego e ao PIS, julgue o  item  que se 

segue. 

A exigência, feita pelo empregador a um de seus empregados, para este 

prestar serviços alheios ao contrato de trabalho configura motivo que 
possibilita ao empregado a movimentação da respectiva conta vinculada no 

FGTS para saque do saldo referente ao contrato. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

A questão aborda os efeitos da rescisão indireta do contrato de trabalho, 

conforme art. 483, alínea ‘a’: 

CLT, art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato 

e pleitear a devida indenização quando: 

a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos4 por lei, 

contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato; 

No caso dos serviços alheios ao contrato, deve-se observar a função para a qual 
o empregado foi contratado, de modo que o empregador não deve exigir 

realização de tarefas que sejam estranhas ao pactuado. 

No decorrer do vínculo empregatício é comum que haja alteração de função, 
promoções, mudanças de enquadramento do empregado no plano de cargos 

existente na empresa, etc. 

Nestes casos haverá, naturalmente, alteração das funções exercidas, mas 

acompanhadas de alteração dos respectivos contratos de trabalho, respeitando-

se, sempre, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. 

                                    
4 Lembrando que defeso é sinônimo de proibido. 
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Assim sendo, como na rescisão indireta, o empregado tem direito de sacar os 
valores depositados na sua conta vinculada de FGTS, conforme excerto transcrito 

abaixo, a questão está correta. 

Lei 8.036/1990, art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS 

poderá ser movimentada nas seguintes situações: 

I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e 

de força maior; 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Quanto ao FGTS, ao seguro-desemprego e ao PIS, julgue o  item  que se 

segue. 

Segundo recente entendimento do STF, o prazo prescricional para cobrança 

de valores não depositados no FGTS é de trinta anos, observado o limite de 

dois anos após a extinção do contrato de trabalho. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Em novembro de 2014, o STF, em sede de julgamento de recurso extraordinário, 

com repercussão geral reconhecida (ARE 70912), entendeu que a prescrição do 
FGTS deveria observar os mesmos cinco anos da prescrição trabalhista, já que o 

FGTS é também um direito trabalhista constante do art. 7º da CF.  

Assim, o recente entendimento do STF é no sentido de que a prescrição do FGTS 

não seria mais trintenária, mas sim de cinco anos, consoante a prescrição 

trabalhista. 

Portanto, atualmente a situação da prescrição do FGTS está assim: 

Prazo definido em lei 

(Lei 8.036/90, art. 23, § 

1º, § 5º) 

Prazo na 

jurisprudência do TST 

(nova SUM-362) 

Prazo em recente 

entendimento do STF 

(ARE 70912) 

30 anos 5 anos 5 anos 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  próximo  item , referente  a insalubridade, terceirização e trabalho 

doméstico. 

Caso uma empregada doméstica na função de babá cuide de um recém-
nascido todas as noites da semana e pretenda requerer judicialmente valor 

referente à remuneração do serviço extraordinário e ao adicional noturno, 
tal pretensão será legalmente correta, pois, segundo a CF, referidos direitos 

não dependem de regulamentação legal. 

Comentários 
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Gabarito: INCORRETO 

A questão abordou as inovações trazidas por meio da EC 72/2013, a qual 

modificou os direitos constitucionais dos trabalhadores domésticos. Entretanto, a 
questão data de antes da publicação da LC 150/2015, que regulamentou diversos 

direitos trazidos com a Emenda Constitucional. 

Nesse sentido, deve-se ressaltar que é direito de aplicabilidade imediata a 

Remuneração do trabalho extraordinário ≥ 50% da hora normal (CF, art. 7º, 
inciso XVI). Ou seja, o recebimento de horas extras por parte dos trabalhadores 

domésticos independe de regulamentação e poderia ser exigido desde a época 

deste concurso (antes da LC 150/2015). 

A remuneração do trabalho noturno superior ao diurno (CF, art. 7º, inciso IX), 
por sua vez, também foi estendida aos trabalhadores, todavia é norma 

constitucional de eficácia limitada (já que dependia de regulamentação para ter 

eficácia – em que pese atualmente já ter sido regulada na LC 150).  

Portanto, o erro na questão foi afirmar que a pretensão referente ao adicional 

noturno não depende de regulamentação legal (já que é norma constitucional de 

eficácia limitada). 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Quanto ao FGTS, ao seguro-desemprego e ao PIS, julgue o  item  que se 

segue. 

Segundo entendimento consolidado pelo TST, não basta a constatação da 

insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito 

ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade 

insalubre na relação oficial elaborada pelo MTE. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO, conforme Súmula 448 do TST: 

SUM-448 ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA 
NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.   

I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial 
para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo 

necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial 

elaborada pelo Ministério do Trabalho. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Quanto ao FGTS, ao seguro-desemprego e ao PIS, julgue o  item  que se 

segue. 

Segundo entendimento consolidado pelo STF, não há responsabilidade 

subsidiária do Estado pelo pagamento de direitos decorrentes de serviço 

prestado por meio de terceirização de mão de obra e nem mesmo a ausência 
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de fiscalização da empresa contratada poderá ocasionar a culpa de ente 

estatal. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A questão buscava o conhecimento quanto à decisão do STF no âmbito da Ação 
Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 165, que ensejou a alteração do 

item V da SUM-331 do TST, nos seguintes termos:  

SUM-331, V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e 
indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, 

caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das 
obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na 

fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da 
prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não 

decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas 

pela empresa regularmente contratada. 

Deste modo, o item V deixa claro que a responsabilização do ente público “não 
decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela 

empresa regularmente contratada”, mas terá lugar quando se verifique que o 
ente público contratante aja de forma culposa no cumprimento (descumprimento, 

no caso) de sua obrigação de fiscalizar o contato – configurar-se-ão, neste caso, 

as culpas in eligendo e in vigilando. 

Mais recentemente, em abril de 2017, o STF confirmou tal tese, fixando o 

seguinte entendimento (RE 760.931): 

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere 

ao poder público contratante automaticamente a responsabilidade pelo seu pagamento, seja 

em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º, da lei 

8.666/1993." 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  item  subsequente , relativo à competência e à prescrição no 

processo trabalhista e aos princípios gerais que norteiam esse processo. 

Se um contrato de trabalho for suspenso em virtude da percepção de auxílio-
doença pelo empregado, o prazo da prescrição quinquenal para a pretensão 

de créditos trabalhistas relativos a esse contrato ficará suspenso, 

continuando a fluir quando do retorno do empregado ao trabalho. 

                                    
5 A ADC nº 16 propugnava a confirmação da constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei 8.666/1993, que assim 
dispõe:  
Lei 8.666/93, art. 71.  O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 
§ 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, (..). 
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Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A afirmativa do CESPE/Unb contraria o entendimento do TST exposto na OJ nº 
375 da SDI-1 do TST, que demonstra fluir normalmente o prazo de prescrição da 

hipótese do empregado estar doente ou aposentado por invalidez, salvo absoluta 
impossibilidade de ajuizamento da ação trabalhista, o que não é a hipótese 

retratada na questão. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  item  subsequente , relativo à competência e à prescrição no 

processo trabalhista e aos princípios gerais que norteiam esse processo. 

A justiça do trabalho é competente para julgar as demandas instauradas 

entre pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração 
pública indireta e seus empregados, cuja relação é regida pela CLT, 

independentemente de a ação ser relativa ao período pré-contratual. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

O STF excluiu da competência da Justiça do Trabalho, por decisão proferida na 
ADI 3395-6, apenas as demandas movidas por servidores estatutários. Assim, os 

celetistas da administração pública continuam a perseguir os seus créditos 
perante a Justiça do Trabalho, como corretamente afirmado na assertiva, mesmo 

que o crédito seja relativo ao período pré-contratual. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  item  subsequente , relativo à competência e à prescrição no 

processo trabalhista e aos princípios gerais que norteiam esse processo. 

Amplamente admitido no direito material do trabalho, o princípio da busca 

da verdade real não se aplica ao direito processual do trabalho, uma vez que 
a finalidade do processo é a justa e igualitária composição do litígio com 

mesmos direitos ao contraditório e à ampla defesa. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

O processo do trabalho é guiado, ao mesmo tempo, pelos princípios do 
contraditório, ampla defesa e busca pela verdade real. Em relação ao último, há 

uma nítida relação com o princípio da primazia da realidade, um dos mais 
importantes do direito do trabalho. Busca-se, por meio da decisão judicial, o 

reconhecimento da situação que era vivenciada no dia a dia do trabalhador, ou 

seja, a verdade real, e não somente a verdade formal. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  
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Em relação aos recursos no direito processual do trabalho, julgue o  item  a 

seguir. 

Caso seja imposta multa por litigância de má-fé a uma das partes do 
processo trabalhista, o recolhimento do valor dessa multa, segundo 

entendimento do TST, constituirá pressuposto objetivo para a interposição 
dos recursos de natureza trabalhista pela parte apenada com a referida 

sanção pecuniária. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A afirmativa contraria o entendimento do TST exposto na OJ nº 409 da SDI-1 do 
TST, que diz não ser exigível o depósito da multa por litigância por má-fé como 

um pressuposto de admissibilidade recursal. Em suma: aquele valor não faz parte 
do preparo recursal, que é composto apenas pelas custas processuais, fixadas na 

sentença, e pelo depósito recursal, cujo valor máximo é fixado pelo TST. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação aos recursos no direito processual do trabalho, julgue o  item  a 

seguir. 

Na justiça do trabalho, segundo entendimento consolidado pelo TST, é tido 

como extemporâneo o recurso interposto antes de ser publicado o acórdão 

impugnado. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Quando da aplicação da prova o item estava correto, pois estava em vigor a 

Súmula 434 do TST, que dizia ser extemporâneo o recurso interposto antes da 
publicação do acórdão. Em junho de 2015 houve o cancelamento do verbete pelo 

TST, razão pela qual a afirmativa do CESPE/Unb passa a ser considerada 

incorreta, pois é recurso é tempestivo. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação aos recursos no direito processual do trabalho, julgue o  item  a 

seguir. 

Segundo entendimento do TST, o benefício da justiça gratuita poderá ser 
requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, e, se o requerimento 

do benefício for feito na fase recursal, deverá ser formulado até o prazo final 

das contrarrazões do alusivo recurso. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 
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Dispõe o art. 790, §3º da CLT que o benefício da Justiça Gratuita pode ser 
deferido a pedido ou de ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição. Assim, 

não há limite temporal para o requerimento, como apontado pela banca. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  item  que se segue , referente à ação rescisória, ao mandado de 

segurança e à execução trabalhista. 

O TST firmou recente entendimento no sentido de ser possível a penhora do 

valor referente à restituição de imposto de renda retido na fonte pelo 

empregador para pagamento da execução trabalhista. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A SDI-2 do TST firmou entendimento de que a impenhorabilidade dos salários 
alcança os valores de imposto de renda que foram retidos e que serão objeto de 

restituição, ou seja, esses valores não podem ser penhorados, por aplicação da 

OJ nº 153 da SDI-2 do TST e art. 833 do CPC. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  item  que se segue , referente à ação rescisória, ao mandado de 

segurança e à execução trabalhista. 

Se a indicação do valor da causa na inicial do mandado de segurança não 
for impugnada pelo reclamado no momento oportuno, o magistrado laboral, 

segundo entendimento consolidado pelo TST, não poderá, de ofício, majorar 

o referido valor. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

O TST firmou entendimento de que não há possibilidade de majoração de ofício 

do valor da causa, tendo em vista a violação ao princípio da inércia. Se não houve 
impugnação pelo reclamado, não pode o Magistrado agir de ofício, já que o art. 

2º do CPC prega, como regra geral, a inércia do Poder Judiciário. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  item  que se segue , referente à ação rescisória, ao mandado de 

segurança e à execução trabalhista. 

Caso, em ação rescisória, um acordo trabalhista seja declarado nulo em 

razão de ter havido colusão entre as partes, tal declaração deverá ser 
acompanhada da aplicação, a ambas as partes, de multa por litigância de 

má-fé. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 
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Dispõe a OJ nº 158 da SDI-2 do TST que não é correta a conduta do julgador 
que, reconhecendo a colusão, fixa multa por litigância de má-fé às partes, pois 

entende o Tribunal que a desconstituição do julgado já é pena mais do que 

adequada para a hipótese, sendo suficiente como pena processual. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  item  que se segue , referente à ação rescisória, ao mandado de 

segurança e à execução trabalhista.  

Se a sentença de mérito transitada em julgado tiver sido proferida por juiz 
absolutamente incompetente, não haverá que se falar em juízo rescisório na 

ação rescisória. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Perfeito. Se o vício é a incompetência absoluta, bastará o juízo rescindendo, que 

realiza a desconstituição do julgado, não havendo o juízo rescisório, que 

determina o rejulgamento da demanda. O vício será corrigido apenas para a 
desconstituição, já que o feito será remetido para processamento e julgamento 

pelo juízo reconhecido como competente pelo tribunal que julgou a ação 

rescisória. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação aos segurados do RGPS e seus dependentes, julgue o  item  

subsecutivo. 

Aquele que, como contrapartida pelo desempenho das atividades de síndico 

do condomínio edilício onde resida, seja dispensado do pagamento da taxa 
condominial, sem receber qualquer outro tipo de remuneração, enquadra-se 

como segurado facultativo do RGPS. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Conforme dispõe a legislação previdenciária, enquadra-se como Segurado 

Facultativo: 

02. O síndico de condomínio, quando não remunerado. 

Lembra-se do famoso síndico! Como nós já vimos, o síndico remunerado (de 

forma direta ou indireta - isenção da taxa de condomínio) é enquadrado como 

Contribuinte Individual. 

Por sua vez, quando o síndico não é remunerado, ele é enquadrado como 

Segurado Facultativo. Não se esqueça dessa diferença! 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  
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Em relação aos segurados do RGPS e seus dependentes, julgue o  item  

subsecutivo. 

A lei de benefícios previdenciários prevê expressamente que o menor sob 
guarda do segurado filiado ao RGPS é seu dependente, havendo discussão 

jurisprudencial a respeito do tema, dada a existência de normas contrárias 

no ordenamento jurídico nacional. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Atualmente, temos duas posições divergentes: 

1. Pela Lei n.º 8.213/1991, o menor sob guarda não é 

dependente no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e; 

2. Pela jurisprudência do STJ, o menor sob guarda é 

dependente do RGPS. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação aos segurados do RGPS e seus dependentes, julgue o  item  

subsecutivo. 

O fato de um dos integrantes do seu núcleo familiar desempenhar atividade 
urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como 

segurado especial, devendo-se proceder à análise do caso concreto. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

O membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimentos não é 

enquadrado como Segurado Especial, e sim como Contribuinte 

Individual. Essa é a regra. 

No entanto, a legislação previdenciária autorizou que o membro de grupo 

familiar possuísse outras fontes de rendimentos sem necessariamente 

perder a qualidade de segurado especial. São os casos previstos: 

03. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 

120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil. 

O membro de família produtora rural que trabalhe fora campo, por no 

máximo 120 dias/ano, não perderá a qualidade de segurado especial. 

Como exemplo, podemos imaginar o filho de uma família de sitiantes que 
no período de entressafra, por exemplo, vá trabalhar na cidade, como 

entregador em uma grande pizzaria! 

Se essa atividade durar no máximo 120 dias/ano, não haverá perda da 

condição de segurado especial. Deve-se, porém, ressaltar que a legislação 
previdenciária obriga o trabalhador nessa condição a recolher as 

contribuições devidas em relação ao exercício da atividade prestada na 

entressafra. 
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No nosso exemplo, deve recolher a contribuição social como empregado 

(entregador de pizza). 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação aos segurados do RGPS e seus dependentes, julgue o  item  

subsecutivo. 

O bolsista remunerado que se dedica em tempo integral à pesquisa e o 

segurado recolhido à prisão sob regime fechado — e que, nesta condição, 

exerça atividade artesanal por conta própria dentro da unidade prisional — 

são segurados obrigatórios do RGPS. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

O bolsista remunerado com certeza é segurado obrigatório perante o RGPS. 

Entretanto, atualmente é correto afirmar que tanto o Presidiário Produtivo 

quanto o Presidiário Não Produtivo são classificados, perante o RGPS, como 

Segurados Facultativos, conforme prevê a legislação previdenciária. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação à aposentadoria especial e à carência na aposentadoria urbana 

por idade, julgue o  item  subsecutivo. 

Considere a seguinte situação hipotética.  

José, trabalhador urbano, preencheu o requisito da idade para requerer 

aposentadoria por idade no ano de 2005, mas, à época, não havia atingido 
o número mínimo de contribuições previsto na tabela progressiva de 

carência constante do art. 142 da Lei n.º 8.213/1991.  

Nessa situação hipotética, é correto afirmar que a carência foi definida, com 
base na tabela progressiva, em função do ano de 2005, no qual José 

completou a idade mínima para concessão do benefício, ainda que tal período 
de carência só tenha sido preenchido em 2009, por exemplo. Ocorreu, 

portanto, o denominado congelamento da carência. 

Comentários 

Gabarito: ANULADA 

O Art. 142 da Lei n.º 8.213/1991 prevê uma tabela de período de carência para 
aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e especial para os segurados 

que se filiaram à antiga Previdência Social Urbana (atual RGPS) até 24/07/1991. 

Para esses cidadãos, conforme dispõe a legislação, tem-se a seguinte tabela: 

 

Ano de implementação 
das condições 

Meses de 
contribuição exigidos 
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1991 60 meses 

1992 60 meses 

1993 66 meses 

1994 72 meses 

1995 78 meses 

1996 90 meses 

1997 96 meses 

1998 102 meses 

1999 108 meses 

2000 114 meses 

2001 120 meses 

2002 126 meses 

2003 132 meses 

2004 138 meses 

2005 144 meses 

2006 150 meses 

2007 156 meses 

2008 162 meses 

2009 168 meses 

2010 174 meses 

2011 180 meses 

 

Em suma, para aquele que completou a idade necessária para se aposentar por 
idade, por exemplo, no ano de 2005, são necessárias apenas 144 contribuições 

de carência ao invés das 180 contribuições previstas atualmente pela legislação. 

A tabela supracitada faz a transição entre as 60 contribuições exigidas pela 

antiga Previdência Social Urbana para os benefícios de aposentadoria e as 180 

contribuições exigidas pelo atual Regime Geral de Previdência Social. 

Por seu turno, não podemos deixar de citar a Súmula n.º 44/2011 da Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNUJEF), que assim 

dispõe: 
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Para efeito de aposentadoria urbana por idade, a tabela 
progressiva de carência prevista no Art. 142 da Lei n.º 8.213/1991 

deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa 
a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período 

de carência só seja preenchido posteriormente. 

Conforme o entendimento do Poder Judiciário supracitado, estamos diante do 
fenômeno do Congelamento da Carência. Em outras palavras, no ano em que 

o segurado completar a idade para se aposentar por idade, mas não tiver o 
mínimo de contribuições exigido pela tabela, o cidadão poderá continuar 

contribuindo até completar a carência exigida para aquele ano e solicitar sua 

aposentadoria. 

Imagine que Lucas tenha completado 65 anos em Junho/2005, sendo que nesta 
ocasião ele contava com apenas 120 contribuições mensais de carência, sendo 

que a tabela exige um mínimo de 144 contribuições. 

No caso concreto, Lucas contribuirá por mais 24 meses, sendo que em 

Junho/2007 ele poderá solicitar a sua aposentadoria, uma vez que completou o 
requisito idade (65 anos em 2005) e o requisito carência (144 contribuições de 

carência exigida para o ano de 2005, completada somente no ano de 2007). 

Por fim, observe que a carência foi completada no ano de 2007 com o valor 

exigido para o ano de 2005. Esse é o fenômeno do Congelamento da Carência. 

O cidadão completou as 144 contribuições exigidas no ano de 2005 (quando 
completou a idade necessária) somente no ano de 2007, quando a tabela já exigia 

um valor maior (156 contribuições). 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação à aposentadoria especial e à carência na aposentadoria urbana 

por idade, julgue o  item  subsecutivo. 

Conforme entendimento do STF, o direito à aposentadoria especial 

pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, 
de modo que, se o equipamento de proteção individual for realmente capaz 

de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional 

de aposentadoria especial. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, no final de 2014, o julgamento do 

Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n.º 664335, com repercussão geral 
reconhecida, e fixou duas teses que deverão ser aplicadas a milhares de 

processos judiciais movidos por trabalhadores em todo o Brasil: 

1. O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição 

do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que se o 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de 

neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão 

constitucional de aposentadoria especial, e; 
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2. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites 
legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil 

Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do EPI, 

não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Acerca da carência, dos períodos de graça e da condição de segurado, julgue 

o  item  a seguir. 

Considere a seguinte situação hipotética.  

Marcelo, após um período em que realizou oitenta e quatro contribuições 

mensais ao RGPS, permaneceu sem contribuir durante sete meses e, em 
seguida, voltou a realizar as contribuições por um período de quarenta e oito 

meses, após o qual as contribuições cessaram novamente. 

Nessa situação hipotética, o período de graça a que Marcelo tem direito se 

estenderá por, pelo menos, vinte e quatro meses após a última cessação das 
contribuições, uma vez que ele pagou mais de cento e vinte contribuições 

mensais ao RGPS, ainda que não consecutivamente. 

Comentários 

Gabarito: ANULADA 

Lei n.º 8.213/1991: 

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: 

II - Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar 

de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou 

estiver suspenso ou licenciado sem remuneração; 

§ 1.º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 meses se o segurado 
já tiver pago mais de 120 contribuições mensais SEM INTERRUPÇÃO QUE 

ACARRETE A PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Acerca da carência, dos períodos de graça e da condição de segurado, julgue 

o item  a seguir. 

O salário-maternidade pago à segurada empregada, à segurada doméstica 

e à segurada avulsa, o auxílio-reclusão e o salário-família prescindem de 

carência. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

 

Benefício PC 
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Aposentadoria por Idade 180 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição 180 

Aposentadoria Especial 180 

  

Aposentadoria por Invalidez 12 

Auxílio Doença  12 

  

Salário Maternidade 

(Cont. Indiv., Seg. Especial, Facultativa) 
10 

  

Aposentadoria por Invalidez Acidentária 0 

Pensão por Morte 0 

Auxílio Reclusão 0 

Auxílio Doença Acidentário 0 

Auxílio Acidente 0 

Salário Maternidade 

(Empregada, Doméstica, Avulsa) 
0 

Salário Família 0 

Reabilitação Profissional 0 

 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Acerca da carência, dos períodos de graça e da condição de segurado, julgue 

o  item  a seguir..  

A lei prevê que o período de graça do segurado obrigatório seja acrescido de 

doze meses no caso de ele estar desempregado, exigindo-se, em todo caso, 

conforme entendimento do STJ e da Turma Nacional de Uniformização 
(TNU), que essa situação seja comprovada por registro no órgão próprio do 

MTE. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 
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Conforme o Art. 15, § 2.º da Lei n.º 8.213/1991, o acréscimo de 12 meses para 
o segurado desempregado é devido desde que comprovada essa situação pelo 

registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho (MT). 

Por seu turno, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNUJEF) é 
diametralmente contrária ao exposto na lei, como pode ser observado na Súmula 

TNUJEF n.º 27/2005: 

A ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho (MT) não 
impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos em 

Direito. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Acerca da carência, dos períodos de graça e da condição de segurado, julgue 

o  item  a seguir. 

Em regra, mantêm a qualidade de segurado por até doze meses, 

independentemente de contribuições, o segurado empregado, o avulso, o 

doméstico e o facultativo. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Lei n.º 8.213/1991: 

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: 

II - Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar 
de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou 

estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;  Empregado, Avulso e 

Doméstico 

VI - Até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. 

 Facultativo 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

A respeito dos benefícios e serviços do RGPS, julgue o  próximo  item. 

É vedada a cumulação da pensão por morte de trabalhador rural com o 
benefício da aposentadoria por invalidez, uma vez que ambos os casos 

apresentam pressupostos fáticos e fatos geradores análogos. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Quanto a cumulação da pensão por morte, essa só não pode ser cumulada com 

outra pensão por morte. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  
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A respeito dos benefícios e serviços do RGPS, julgue o  próximo  item. 

A lei vigente veda a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Tanto o Decreto n.º 3.048/1999 quanto a IN INSS n.º 77/2015 vedam a 

cumulação de auxilio acidente com qualquer aposentadoria. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

A respeito dos benefícios e serviços do RGPS, julgue o  próximo  item. 

O contribuinte individual que trabalhe por conta própria — sem vinculação a 

pessoa jurídica, portanto — e o segurado facultativo que optarem pelo 
regime simplificado de recolhimento — com arrecadação baseada na alíquota 

de 11% — não terão direito a aposentar-se por tempo de contribuição. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

No caso de opção pela EXCLUSÃO do direito ao benefício de aposentadoria por 
tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo 

mensal do salário de contribuição (um salário mínimo) será de 11,0%, no caso 
do segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação 

de trabalho com empresa ou equiparado e do segurado facultativo. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

A respeito dos benefícios e serviços do RGPS, julgue o  próximo  item. 

O fator previdenciário só incidirá na aposentadoria por idade quando a sua 

aplicação for mais vantajosa ao segurado. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

No caso da Aposentadoria por Idade e de Aposentadoria por Tempo de 

Contribuição, o salário de benefício encontrado será multiplicado pelo Fator 
Previdenciário (FP), sendo que a aplicação do referido fator será facultativa para 

o benefício por idade e obrigatória (em regra) para o benefício por tempo de 
contribuição, podendo sua aplicação ser afastada, caso o segurado preencha os 

requisitos previstos na Regra 85/95. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

A respeito dos benefícios e serviços do RGPS, julgue o  próximo  item. 

Para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício 
das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 
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médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição, quando se tratar 

de aposentadoria por idade, serão reduzidos em cinco anos. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A Aposentadoria por Tempo de Contribuição será devida ao segurado após 35 
anos de contribuição, se homem, ou 30, se mulher. O professor terá uma redução 

de 5 anos nesse tempo, desde que comprove tempo de efetivo exercício 

exclusivamente em função de magistério na educação infantil, ensino 

fundamental ou médio. 

LEGISLAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  item  seguinte , relativo  à  disposições da Lei Complementar n.º 

80/1994 e à independência funcional da DP. 

A independência funcional é um princípio institucional previsto na CF que 

implica a ausência de hierarquia entre os membros da DP tanto no aspecto 

funcional quanto no âmbito administrativo. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Pois a independência funcional implica ausência de hierarquia apenas funcional, 

mas não no aspecto administrativo.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  item  seguinte , relativo  à  disposições da Lei Complementar n.º 

80/1994 e à independência funcional da DP. 

Caso um cidadão brasileiro em precária situação financeira procure a DPU 

para solicitar a postulação de ação contra a União em busca da defesa de 
suposto direito ofendido, o DP federal responsável pelo encaminhamento 

desse caso poderá deixar de patrocinar a ação, se entender que ela é 
manifestamente incabível, devendo comunicar o fato ao defensor público-

geral. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Pois se trata de materialização do princípio da independência funcional, e está 

prevista no art. 44, XII da LC 80/94: 

Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União:  

(...) 
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XII - deixar de patrocinar ação, quando ela for manifestamente incabível ou inconveniente 

aos interesses da parte sob seu patrocínio, comunicando o fato ao Defensor Público-Geral, 

com as razões de seu proceder; 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  item  seguinte , relativo  à  disposições da Lei Complementar n.º 

80/1994 e à independência funcional da DP. 

Embora o legislador tenha previsto que os membros da DPU possam 

requisitar de autoridade pública e de seus agentes exames, certidões, 
perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações e 

esclarecimentos, o STF firmou entendimento no sentido de que tal norma 
não se compatibiliza com a CF, pois implica interferência em outros poderes 

e causa prejuízo na paridade de armas que deve haver entre as partes. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

O STF, em nenhum momento, declarou a inconstitucionalidade de tal norma, 

prevista no art. 44, X da LC 80/94: 

Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União: 

(...) 

X - requisitar de autoridade pública e de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, 

diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências 

necessárias ao exercício de suas atribuições; 

O STF chegou a declarar a inconstitucionalidade de norma semelhante que 

constava na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, mas no julgamento de uma 

ADIn ajuizada em 1990.  

Assim, não houve decisão em relação à norma prevista no art. 44, X da LC 80/94, 
bem como a decisão proferida no bojo da ADI 230, ainda que pudesse ser 

considerada aplicável à DPU, deveria ser reanalisada à luz das novas normas 
relativas à Defensoria Pública, como a que estabelece a legitimidade para a tutela 

coletiva e demanda, naturalmente, a prerrogativa de requisição. 

Portanto, a AFIRMATIVA ESTÁ ERRADA. O CESPE, contudo, entendeu que havia 

ambiguidade na questão e optou pela ANULAÇÃO. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue os itens seguintes, relativos às disposições da Lei Complementar n.º 

80/1994 e à independência funcional da DP.  

Não obstante o legislador ter vedado aos membros da DPU o recebimento 

de honorários em razão de suas atribuições, o STJ firmou entendimento no 
sentido de que serão devidos honorários advocatícios sucumbenciais em 

favor da DP quando esta patrocinar demanda ajuizada contra ente federativo 

ao qual ela não pertença. 

Comentários 
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Gabarito: CORRETO 

O Defensor Público não pode receber honorários, mas a Defensoria Pública pode, 

até mesmo pela previsão contida no art. 4º, XXI da LC 80/94: 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:  

(...) 

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive 

quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela 

Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública 

e à capacitação profissional de seus membros e servidores;     (Incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009). 

Ademais, o STJ editou o verbete nº 421 de sua súmula, no sentido de que NÃO 

são devidos honorários à Defensoria Pública quando ela litiga contra a pessoa 
jurídica de direito público a que pertença, o que, numa interpretação a contrario 

sensu, corrobora o entendimento de que os honorários são cabíveis nas demais 

hipóteses: 

Súmula 421 do STJ 

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a 

pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Julgue o  item  seguinte , relativo  à  disposições da Lei Complementar n.º 

80/1994 e à independência funcional da DP. 

Assim como ocorre no MP, os membros da DP têm como garantias a 

vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos ou 

subsídios. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Pois os defensores públicos não possuem a garantia da vitaliciedade, apenas da 

estabilidade, nos termos do art. 43, IV da LC 80/94. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação à assistência jurídica gratuita, à capacidade postulatória do DP 

federal, à tutela coletiva da DP e à DP na CF, julgue o  item  subsequente. 

A representação processual pela DPU independe da apresentação de 

procuração geral para o foro e se faz exclusivamente por DP integrante de 
seu quadro funcional, não havendo a possibilidade de que seus membros 

sejam recrutados em caráter precário, segundo entendimento mais 

atualizado do STF. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 
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pois o Defensor Público pode atuar independentemente de mandato, nos termos 

do art. 44, XI da LC 80/94: 

Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União:  

(...) 

XI - representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de 

mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais;  

Com relação ao exercício das funções exclusivamente por membros da DP, 
integrantes de seu quadro de carreira, esta previsão está contida no art. 4º, §10 

da LC 80/94: 

Art. 4º (...) 

§ 10.  O exercício do cargo de Defensor Público é indelegável e privativo de membro da 

Carreira.   (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Além disso, o STF firmou entendimento no sentido de que a criação de quaisquer 

outros mecanismos de assistência jurídica, remunerados pelo Estado, é 

inconstitucional: 

Ementa: Art. 104 da constituição do Estado de Santa Catarina. Lei complementar estadual 

155/1997. Convênio com a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SC) para 

prestação de serviço de “defensoria pública dativa”. Inexistência, no Estado de Santa 

Catarina, de órgão estatal destinado à orientação jurídica e à defesa dos necessitados. 

Situação institucional que configura severo ataque à dignidade do ser humano. Violação do 

inc. LXXIV do art. 5º e do art. 134, caput, da redação originária da Constituição de 1988. 

Ações diretas julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade do art. 104 da 

constituição do Estado de Santa Catarina e da lei complementar estadual 155/1997 e admitir 

a continuidade dos serviços atualmente prestados pelo Estado de Santa Catarina mediante 

convênio com a OAB/SC pelo prazo máximo de 1 (um) ano da data do julgamento da 

presente ação, ao fim do qual deverá estar em funcionamento órgão estadual de defensoria 

pública estruturado de acordo com a Constituição de 1988 e em estrita observância à 

legislação complementar nacional (LC 80/1994). 

(ADI 4270, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2012, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 24-09-2012 PUBLIC 25-09-2012) 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação à assistência jurídica gratuita, à capacidade postulatória do DP 

federal, à tutela coletiva da DP e à DP na CF, julgue o  item  subsequente. 

Segundo entendimento do STF, a proposta orçamentária da DP poderá ser 
inserida na do Poder Executivo, juntamente com as das secretarias de estado 

ou com as dos ministérios, no âmbito federal, não constituindo tal inserção 
desrespeito à autonomia administrativa da instituição, nem ingerência no 

estabelecimento de sua programação financeira. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Pois a DP possui autonomia financeira e orçamentária, de forma que sua proposta 
orçamentária não pode ser inserida na proposta do executivo, como se de uma 

secretaria (ou Ministério) fosse. 
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O STF já decidiu sobre isso, vedando tal ingerência do Executivo (Ver, por todos: 

MS 33193). 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação à assistência jurídica gratuita, à capacidade postulatória do DP 

federal, à tutela coletiva da DP e à DP na CF, julgue o  item  subsequente. 

Se uma cidadã brasileira, reconhecidamente pobre na forma da lei, for vítima 

de estupro, a DP — desde que estruturada e aparelhada —, conforme 

entendimento do STF, terá legitimidade para oferecer a respectiva denúncia 

criminal. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Pois a DP não tem atribuição constitucional para o ajuizamento de ação penal 
pública, cuja titularidade é exclusiva do MP, nos termos do art. 129, I da 

Constituição. 

A DP até poderia ajuizar ação penal privada, por força do art. 4º, XV da LC 80/94, 

mas o delito de estupro é de ação penal pública. 

Naturalmente, em determinados casos seria admissível a ação penal privada 
subsidiária da pública, e a DP poderia patrocinar a ação. Contudo, a questão fala 

em “ajuizar denúncia criminal”, o que está errado, já que a ação penal privada 
subsidiária da pública é uma ação PRIVADA (ainda que siga os mesmos princípios 

da ação pública). 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação à assistência jurídica gratuita, à capacidade postulatória do DP 

federal, à tutela coletiva da DP e à DP na CF, julgue o  item  subsequente. 

Segundo o STJ, a DP tem legitimidade para ajuizar ações coletivas em defesa 

de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, sendo que, no 
tocante aos difusos, sua legitimidade será ampla, independentemente de 

haver benefício a um grupo de pessoas necessitadas, haja vista que o direito 
tutelado pertence a pessoas indeterminadas. No entanto, quando se tratar 

de interesses coletivos ou individuais homogêneos, a legitimação deverá ser 

restrita às pessoas notadamente necessitadas. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Pois em relação aos direitos difusos a legitimidade da DP é ampla, exigindo-se, 

apenas, que seja possível presumir que a demanda possa beneficiar grupo de 

pessoas hipossuficientes, conforme entendimento do STJ: 

(...) 5. A Defensoria Pública tem pertinência subjetiva para ajuizar ações coletivas em defesa 

de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, sendo que no tocante aos 

difusos, sua legitimidade será ampla (basta que possa beneficiar grupo de pessoas 

necessitadas), haja vista que o direito tutelado é pertencente a pessoas indeterminadas. No 
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entanto, em se tratando de interesses coletivos em sentido estrito ou individuais 

homogêneos, diante de grupos determinados de lesados, a legitimação deverá ser restrita 

às pessoas notadamente necessitadas. 

(...) 

(REsp 1192577/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

15/05/2014, DJe 15/08/2014) 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação à assistência jurídica gratuita, à capacidade postulatória do DP 

federal, à tutela coletiva da DP e à DP na CF, julgue o  item  subsequente. 

A assistência jurídica integral e gratuita é garantida aos que comprovarem 

insuficiência de recursos, sejam eles pessoas naturais ou jurídicas. No caso 
de pessoas jurídicas de direito privado, é pacífica a jurisprudência do STJ no 

sentido de que a concessão desse benefício somente será possível quando 
for efetivamente comprovado seu estado de miserabilidade ou a 

precariedade de sua situação financeira, não bastando a simples declaração 

de pobreza. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

De fato, o STJ firmou entendimento no sentido de que as pessoas jurídicas de 

direito privado somente fazem jus ao benefício da GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

nestas hipóteses, mediante prévia comprovação: 

2. Na data de interposição do Recurso Ordinário, em 31.8.2011, a Associação dos Servidores 

do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco - ASPJ, ora insurgente, também protocolou 

petição com requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei 1.060/50, sustentando a suficiência de "simples afirmação, gozando de 

presunção iuris tantum, cabendo à parte interessada provar o contrário em momento 

oportuno, sob pena de preclusão" (fl. 45, e-STJ). 

3. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que 

as pessoas jurídicas de direito privado têm direito ao benefício da justiça gratuita apenas se 

comprovarem a impossibilidade de arcar com as custas e o porte de remessa e retorno dos 

autos, o que, in casu, não ocorreu. 

(...) 

(AgRg no RMS 38.883/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 02/12/2014) 

Contudo, a questão confunde “gratuidade de Justiça” com “assistência jurídica 

integral e gratuita”. 

A Justiça Gratuita é termo que designa a isenção do pagamento de custas 

processuais e outras taxas inerentes ao processo, inclusive o preparo. 

A Assistência Jurídica Integral e Gratuita é mais ampla que a assistência judiciária 

(que significa o direito ao patrocínio da causa por um profissional habilitado), pois 

engloba toda e qualquer forma de orientação jurídica, ainda que não processual. 
Com a elevação da Defensoria Pública ao status de Instituição constitucional, a 

quem foi conferido tal encargo, o termo “assistência judiciária” vem, 
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paulatinamente, caminhando para a extinção, uma vez que a assistência prestada 
pela Defensoria Pública é INTEGRAL, judicial e extrajudicial. Além disso, a 

Defensoria Pública não integra o Judiciário, e nem o Juiz podem “nomear” o 
Defensor Público para atuar no processo, pois é o Defensor Público quem avaliará 

se é caso de atuação da Defensoria Pública. Até mesmo em razão disso o termo 

“judiciária” está em desuso. 

Com relação à Justiça Gratuita, de fato, este é o entendimento do STJ. Contudo, 
em relação à assistência jurídica integral e gratuita, esta não é deferida pelo Juiz, 

mas pelo Defensor Público, segundo critérios da própria Defensoria Pública. 

Assim, a questão evidentemente queria falar da “Justiça Gratuita”, e acabou 

citando a “assistência jurídica integral e gratuita”, o que torna o item errado. 

Portanto, a AFIRMATIVA ESTÁ ERRADA. Como o CESPE deu a afirmativa como 

correta, caberia RECURSO! (Não houve, todavia, alteração/anulação) 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação à DP, julgue o  item  subsecutivo. 

A DPU possui autonomia funcional e administrativa, bem como a 
prerrogativa de iniciativa de sua proposta orçamentária, observados os 

limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Antes, somente as Defensorias Estaduais gozavam da autonomia funcional, 
administrativa e proposta orçamentária. Agora, a prerrogativa foi estendida 

também à DPU e a DPDF. 

Vejamos os §§ 2º e 3º, do art. 134, da Constituição Federal: 

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e 

administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos 

na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. 

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação à DP, julgue o  item  subsecutivo. 

A orientação jurídica e a defesa judicial e extrajudicial dos direitos individuais 
e coletivos dos necessitados, função essencial em um Estado democrático 

de direito, é realizada, no Brasil, pela DP. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Pois a Defensoria Pública é a Instituição constitucionalmente destinada à 
orientação jurídica e à defesa, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 

coletivos dos necessitados, nos termos do art. 134 da CF/88: 
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Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em 

todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral 

e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Com referência ao conceito de Constituição, julgue o item abaixo. 

Embora o termo Constituição seja utilizado desde a Antiguidade, as 

condições sociais, políticas e históricas que tornaram possível a 
universalização, durante os séculos XIX e XX, da ideia de supremacia 

constitucional surgiram somente a partir do século XVIII. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

No século XVIII, surgiram as primeiras Constituições escritas: a Constituição dos 
EUA (1787) e a Constituição da França (1791). Elas surgem no contexto de um 

movimento que buscava a limitação do poder estatal, o qual ficou conhecido por 

constitucionalismo moderno.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No tocante ao poder constituinte e aos limites ao poder de reforma, julgue 

o  item  que se segue. 

A proteção dos limites materiais ao poder de reforma constitucional não 
alcança a redação do texto constitucional, visando sua existência a evitar a 

ruptura com princípios que expressam o núcleo essencial da CF. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

As cláusulas pétreas são limitações materiais ao poder de reforma constitucional. 
O que se busca proteger não é a literalidade das cláusulas pétreas, mas sim o 

seu núcleo essencial. Desse modo, é possível que seja promulgadas emendas 
constitucionais que versam sobre cláusulas pétreas. Não se admite, todavia, que 

sejam promulgadas emendas constitucionais tendentes a aboli-las.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No tocante ao poder constituinte e aos limites ao poder de reforma, julgue 

o  item  que se segue. 

Desde que observem a cláusula de reserva de plenário, os tribunais podem 

declarar a revogação de normas legais anteriores à CF com ela 

materialmente incompatíveis. 
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Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A cláusula de reserva de plenário não se aplica no juízo de recepção ou revogação 
de normas infraconstitucionais pela nova Constituição. Não se trata, afinal, de 

questão de (in)constitucionalidade, mas sim de direito intertemporal.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No tocante ao poder constituinte e aos limites ao poder de reforma, julgue 

o  item  que se segue. 

De acordo com o STF, é possível o controle judicial de constitucionalidade de 

emendas constitucionais, desde que ele ocorra por meio da ação direta de 
inconstitucionalidade ou da arguição de descumprimento de preceito 

fundamental e desde que, na emenda, haja violação de cláusula pétrea. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Emendas constitucionais podem ser objeto de ADI. No entanto, não poderão ser 
objeto de ADPF. A ADPF é regida pelo princípio da subsidiariedade, segundo o 

qual somente será cabível quando não houver outro meio eficaz para sanar a 

lesividade a preceito fundamental. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Quanto ao controle de constitucionalidade, julgue o  item a seguir. 

A DP possui legitimidade para ingressar com ação civil pública cujo pedido 

principal seja a declaração de inconstitucionalidade de lei que condicione o 
acesso ao SUS à comprovação de rendimento inferior a dois salários 

mínimos. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Por meio da ação civil pública, é possível que se realize o controle incidental de 
constitucionalidade. Nesse caso, a declaração de inconstitucionalidade não será 

o pedido principal, mas sim a causa de pedir.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Quanto ao controle de constitucionalidade, julgue o  item a seguir. 

É possível o controle judicial difuso de constitucionalidade de normas pré-
constitucionais, desde que não se adote a atual Constituição como 

parâmetro. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 
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As normas pré-constitucionais podem ter a sua constitucionalidade aferida 

perante a Constituição pretérita.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No tocante aos direitos e garantias fundamentais, julgue o  próximo  item. 

A CF, ao garantir o direito social à alimentação adequada, impõe que o poder 
público implemente políticas e ações que se façam necessárias para 

promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

A alimentação é um direito social, que impõe ao Poder Público uma obrigação de 
fazer. Em matéria de alimentação, deverá o Poder Público implementar políticas 

e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional 

da população. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No tocante aos direitos e garantias fundamentais, julgue o  próximo  item. 

No caso de autoridade federal do Instituto Nacional do Seguro Social 

indeferir ilegalmente benefício previdenciário a determinado cidadão, caberá 
o ajuizamento de mandado de segurança, sendo, nesse caso, da justiça 

estadual a competência para julgá-lo, desde que a comarca não seja sede 

de vara de juízo federal. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Na situação apresentada, a competência é da Justiça Federal. No entanto, a ação 

poderá ser proposta na Justiça Estadual, caso a comarca não seja sede de vara 

da Justiça Federal. É o que prevê o art. 109, 3º, CF/88: 

Art. 109 (...) 

3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos 
segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do 
juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras 
causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No tocante aos direitos e garantias fundamentais, julgue o  próximo  item. 

Não viola a cláusula do devido processo legal a exigência de arrolamento 

prévio de bens para fins de admissibilidade de recurso administrativo. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 
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A Súmula Vinculante nº 21 estabelece que “é inconstitucional a exigência de 
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de 

recurso administrativo”.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No tocante aos direitos e garantias fundamentais, julgue o  próximo  item. 

O direito à liberdade de expressão representa um dos fundamentos do 

Estado democrático de direito e não pode ser restringido por meio de censura 

estatal, salvo a praticada em sede jurisdicional 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Segundo o STF, o direito à liberdade de expressão não pode ser restringido por 

meio de censura estatal, inclusive a praticada em sede jurisdicional 

(Rcl.18.566/SP, Min. Celso de Mello). 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No que se refere ao direito internacional, julgue o  item  seguinte. 

Normas jus cogens não podem ser revogadas por normas positivas de direito 

internacional. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

As normas jus cogens são normas imperativas de direito internacional, da qual 

nenhuma derrogação é admitida, salvo por outra norma de mesma natureza.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No que se refere ao direito internacional, julgue o  item  seguinte. 

A Convenção das Nações Unidas sobre Imunidade Jurisdicional do Estado e 
de sua Propriedade garante a aplicação do princípio da imunidade absoluta 

do Estado. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A Convenção das Nações Unidas sobre Imunidade Jurisdicional dos Estados e de 
sua propriedade foi celebrada em 2004, mas ainda não está em vigor. Ela prevê 

que a imunidade de jurisdição dos Estados é relativa, positivando um costume 

internacional amplamente aceito na atualidade. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  
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No que se refere ao direito internacional, julgue o  item  seguinte. 

A Carta das Nações Unidas não se refere explicitamente à personalidade 

jurídica da Organização das Nações Unidas, ao passo que o Protocolo de 
Ouro Preto prevê que o MERCOSUL tenha personalidade jurídica de direito 

internacional. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

A personalidade jurídica da ONU não está explícita na Carta da ONU, já tendo 
sido reconhecida, todavia, em parecer consultivo da Corte Internacional de 

Justiça (CIJ). O Protocolo de Ouro Preto, por outro lado, deixa explícito que o 

MERCOSUL tem personalidade jurídica de direito internacional.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

No que se refere ao direito internacional, julgue o  item  seguinte. 

De acordo com a jurisprudência do STF, os tratados de direitos humanos e 

os tratados sobre direito ambiental possuem estatura supralegal. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Os tratados de direitos humanos terão status supralegal quando forem aprovados 

pelo rito ordinário. Quando forem aprovados pelo rito das emendas 
constitucionais, terão status constitucional. A jurisprudência do STF não se 

posicionou especificamente a respeito da hierarquia dos tratados sobre direito 

ambiental, motivo pelo qual deve-se considerar que estes são tratados comuns. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Ainda no que concerne ao direito internacional, julgue o  item  subsequente. 

Segundo a Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, o Estado é 

obrigado a abster-se de atos que frustrem o objeto e finalidade do tratado, 
quando houver trocado instrumentos constitutivos do tratado, sob reserva 

de aceitação. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

É exatamente o que prevê o art. 18, da CV/69. O Estado é obrigado a abster-se 

da prática de atos que frustrem o objeto e a finalidade do tratado, quando houver 

assinado ou trocado instrumentos constitutivos do tratado, sob reserva de 
ratificação, aceitação ou aprovação, enquanto não tiver manifestado sua intenção 

de não se tornar parte no tratado. Questão correta.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  
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Ainda no que concerne ao direito internacional, julgue o  item  subsequente. 

Opinio juris é um dos elementos constitutivos da norma costumeira 

internacional. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

O costume internacional possui um elemento objetivo (prática geral e constante) 

e um elemento subjetivo (“opinio juris”). A “opinião juris” consiste na aceitação 

da prática geral e constante como sendo o direito.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Ainda no que concerne ao direito internacional, julgue o  item  subsequente. 

A empresa transportadora responde, a qualquer tempo, pela saída do 

estrangeiro clandestino ou impedido do país. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

É isso mesmo! O Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80) determina que a 

empresa transportadora responde, a qualquer tempo, pela saída do estrangeiro 

clandestino ou impedido do país.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Ainda no que concerne ao direito internacional, julgue o  item  subsequente. 

Compete ao diretor-geral da Polícia Federal determinar a instauração de 

inquérito para a expulsão do estrangeiro. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A competência para determinar a instauração de inquérito para a expulsão do 

estrangeiro é do Ministro da Justiça. 

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Ainda no que concerne ao direito internacional, julgue o  item  subsequente. 

Conforme o protocolo de Las Leñas, admite-se, no âmbito do MERCOSUL, 
que laudos arbitrais sejam reconhecidos na jurisdição estrangeira na língua 

oficial em que forem proferidos, desde que haja reciprocidade. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 
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O art. 20, do Protocolo de Las Lenãs, relaciona os requisitos para que sentenças 
e laudos arbitrais emanadas de algum dos seus Estados-parte sejam 

reconhecidos no MERCOSUL. Dentre esses requisitos, está a necessidade de que 
sejam traduzidos para o idioma oficial do Estado em que se solicita o seu 

reconhecimento e execução.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Ainda no que concerne ao direito internacional, julgue o  item  subsequente. 

O Código Penal brasileiro prevê a aplicação do princípio da jurisdição 
universal a estrangeiros, incluindo-se os casos em que haja violações de 

normas costumeiras de direito internacional. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

No ordenamento jurídico brasileiro, a regra geral é a de que aos crimes cometidos 

no território nacional será aplicada a lei brasileira, ainda que por estrangeiros 

(art. 5º, do Código Penal). 

Todavia, também há previsão de que seja aplicado o princípio da jurisdição 

universal. O princípio da jurisdição universal consiste na possibilidade de um 
Estado processar e julgar crimes que foram cometidos fora de seu território, 

qualquer que seja a nacionalidade do indivíduo. 

A doutrina reconhece duas situações em que o Brasil aplica a jurisdição universal:  

a) genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil (art. 

7º, I, alínea “d”, do Código Penal) e; 

b) crimes que, por tratado, o Brasil se obrigou a reprimir (art. 7º, II, alínea 

“a”, do Código Penal) 

Até aí a questão estava indo bem. No entanto, há um erro. A jurisdição universal 
não se aplica quando há mera violação de normas costumeiras de direito 

internacional. No direito penal, aplica-se a legalidade estrita, ou seja, é 

necessária lei para tipificar uma conduta como sendo crime.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Ainda no que concerne ao direito internacional, julgue o  item  subsequente. 

O Brasil denunciou a Convenção de Nova York sobre Prestação de Alimentos 

no Estrangeiro em novembro de 2014. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

O Brasil é um Estado-parte da Convenção de Nova York sobre Prestação de 
Alimentos no Estrangeiro. Não houve denúncia do Brasil a esse tratado 

internacional.  
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Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Ainda no que concerne ao direito internacional, julgue o  item  subsequente. 

No que concerne à aplicação da lei estrangeira no país, a Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro refere-se expressamente ao princípio da 

ordem pública. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

A Lei de Introdução às Normas do direito brasileiro (LINDB) faz menção, sim, ao 
princípio da ordem pública. Segundo o art. 17, da LINDB, “as leis, atos e 

sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão 
eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os 

bons costumes”. 

DIREITOS HUMANOS 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Objetivando duplicar as estradas de acesso a determinado município, a 

prefeitura desse município terá de realizar a desocupação de terrenos de sua 
propriedade onde se encontram um grupo de quilombolas, um grupo de 

imigrantes estrangeiros em situação irregular no país, um grupo de ex-
moradores de rua e um grupo remanescente de outra ocupação irregular 

recentemente desalojado com violência pelas forças de segurança pública. 

A respeito dessa situação hipotética, julgue o  item  a seguir, considerando 

as normas regentes da proteção a minorias e demais grupos vulneráveis. 

Considerando-se que o grupo de quilombolas não tem titulação da 

propriedade ou reconhecimento oficial de sua cultura e de suas tradições, a 
ele devem ser aplicadas as mesmas medidas protetivas que aos demais 

grupos.  

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A proteção aos direitos dos quilombolas está consagrada na CF/88, em seu art. 

68: 

Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá 

solicitar a delegação ao Congresso Nacional. 

O Decreto Federal nº 4887, regulamentou a aplicação desse artigo, 

estabelecendo critérios específicos para a identificação das terras quilombolas. 

Ademias, o Decreto Federal nº 5051, em seu art. 6º, afirma a necessidade de 

consulta aos povos indígenas, nos quais os quilombolas se incluem, no que se 

refere a qualquer medida legislativa ou administrativa que possa afetá-los 

diretamente. 
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Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Objetivando duplicar as estradas de acesso a determinado município, a 

prefeitura desse município terá de realizar a desocupação de terrenos de sua 
propriedade onde se encontram um grupo de quilombolas, um grupo de 

imigrantes estrangeiros em situação irregular no país, um grupo de ex-
moradores de rua e um grupo remanescente de outra ocupação irregular 

recentemente desalojado com violência pelas forças de segurança pública.  

A respeito dessa situação hipotética, julgue o  item  a seguir, considerando 

as normas regentes da proteção a minorias e demais grupos vulneráveis. 

Cabe à DP, entre outros órgãos, promover ações que visem garantir às 
populações ocupantes dos referidos terrenos, quando de sua remoção, o 

recebimento de aluguel social até que elas sejam definitivamente alocadas 

por meio de programas de moradia popular. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

De fato, essa é uma das funções da Defensoria Pública. Vejamos o art. 134, da 

CF/88: 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em 

todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral 

e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição 

Federal.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Objetivando duplicar as estradas de acesso a determinado município, a 
prefeitura desse município terá de realizar a desocupação de terrenos de sua 

propriedade onde se encontram um grupo de quilombolas, um grupo de 
imigrantes estrangeiros em situação irregular no país, um grupo de ex-

moradores de rua e um grupo remanescente de outra ocupação irregular 

recentemente desalojado com violência pelas forças de segurança pública.  

A respeito dessa situação hipotética, julgue o  item  a seguir, considerando 

as normas regentes da proteção a minorias e demais grupos vulneráveis. 

Em relação aos imigrantes estrangeiros em situação irregular, devem ser 
adotadas, pela DP, medidas que garantam seu retorno imediato ao país de 

origem, estando a adoção de medidas protetivas afastada, dada a condição 

irregular desses imigrantes no Brasil. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Apesar de sua situação irregular, o indivíduo não pode ser enviado de imediato, 

para o país de origem, devem ser observadas as suas garantias processuais e 

direitos fundamentais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art5lxxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art5lxxiv
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Não há que se falar em arbitrariedade, principalmente quando esta é realizada 
pela Defensoria Pública. Cada estrangeiro tem que ser tratado de forma única e 

particular. 

Além disso, segundo o STF, os direitos civis são garantidos aos brasileiros natos, 

naturalizados e aos estrangeiros residentes ou em trânsito pelo território 
nacional, mesmo que o estrangeiro esteja em uma situação irregular não pode 

ser negado a ele medidas protetivas.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Com relação aos direitos humanos, julgue o  item  que se segue. 

Ainda que sua aparência seja feminina, o transexual não está amparado pela 
legislação de proteção às mulheres, uma vez que, na aplicação dessa 

legislação específica, deve-se considerar o gênero constante no registro civil 

do agredido. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A Lei Maria da Penha, protege mulheres, independente de orientação sexual, de 

violência doméstica e familiar que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 

ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 

A Lei nº 8.032/14, se estende a pessoas transexuais e transgêneros que se 

identifiquem como mulheres a proteção da Lei Maria da Penha.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Com relação aos direitos humanos, julgue o  item  que se segue. 

Considera-se haver ofensa ao princípio da ampla defesa no caso de o 

defensor dativo de acusado da prática do crime de homicídio apresentar, em 
defesa do acusado, argumentações genéricas, sem considerar as 

especificidades do crime por este cometido. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

O parágrafo único, do art. 261, do CPP, prevê que a defesa técnica, quando 

realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de 

manifestação fundamentada. Portanto, compreende-se que o uso de 

argumentações genéricas viola o princípio da ampla defesa. 

Ademais, a súmula nº 523, do STF, estabelece que no processo penal, a falta de 
defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver 

prova de prejuízo para o réu. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Com relação aos direitos humanos, julgue o item que se segue. 
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Independentemente da existência de condições orçamentárias favoráveis, o 
Estado deve efetivar os direitos sociais, especialmente aqueles referentes a 

grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

A questão trata a respeito do instituto do mínimo existencial, o menor dentro dos 

direitos fundamentais, é destinado a subsistência das pessoas. 

Para implementação desses direitos mínimos a reserva do possível não é aceita. 
A reserva do possível é quando o Estado alega um limite fático e jurídico, é a 

ausência de norma ou recurso para a garantia de um direito. O poder público ao 

alegar a reserva do possível deve provar que faltam recursos ou normas. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Manuel, deficiente mental que não se encontrava em situação que indicasse 

risco de morte ao ser internado em hospital psiquiátrico privado que opera 

no âmbito do SUS, faleceu quatro dias após a internação. A família de 
Manuel, sob a alegação de que sua morte decorrera de maus tratos por ele 

recebidos no hospital, incluindo-se a administração forçada de medicação, e 
de que esses maus tratos se deveram ao fato de ele ser negro e pobre, 

deseja representar contra o Brasil tanto perante a justiça brasileira quanto 

perante órgãos internacionais de controle. 

Com base no disposto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e 
na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, julgue o item  

subsequente, relativo à situação hipotética acima apresentada. 

Nesse caso, a responsabilidade do Estado é objetiva, inclusive perante 

órgãos internacionais de controle, já que a internação de Manuel ocorreu no 

âmbito do SUS. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Trata-se de responsabilidade objetiva, aquele fica obrigado por eventuais 

reparações de danos independentemente de dolo ou culpa. 

Além disso, essa situação hipotética espelha o caso Damião Ximenes Lopes, em 

que o Brasil foi condenado internacionalmente pela Corte Interamericana. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Manuel, deficiente mental que não se encontrava em situação que indicasse 

risco de morte ao ser internado em hospital psiquiátrico privado que opera 
no âmbito do SUS, faleceu quatro dias após a internação. A família de 

Manuel, sob a alegação de que sua morte decorrera de maus tratos por ele 
recebidos no hospital, incluindo-se a administração forçada de medicação, e 

de que esses maus tratos se deveram ao fato de ele ser negro e pobre, 
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deseja representar contra o Brasil tanto perante a justiça brasileira quanto 

perante órgãos internacionais de controle.  

Com base no disposto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e 
na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, julgue o  item  

subsequente, relativo à situação hipotética acima apresentada. 

Nessa situação, dada a condição mental do paciente, não era necessária sua 

autorização para a administração da medicação. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

De acordo com o art. 25, “d”, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, os profissionais de saúde devem obter o consentimento livre e 

esclarecido das pessoas com deficiência envolvida no serviço prestado. 

d) Exigirão dos profissionais de saúde que dispensem às pessoas com deficiência a mesma 

qualidade de serviços dispensada às demais pessoas e, principalmente, que obtenham o 

consentimento livre e esclarecido das pessoas com deficiência concernentes. Para esse fim, 

os Estados Partes realizarão atividades de formação e definirão regras éticas para os setores 

de saúde público e privado, de modo a conscientizar os profissionais de saúde acerca dos 

direitos humanos, da dignidade, autonomia e das necessidades das pessoas com deficiência; 

Em contrapartida, no art. 18, do Protocolo de São Salvador, é garantida a 
proteção ao deficiente. O item “a”, estabelece que a necessidade de qualquer 

programa ou serviço específico proporcionado ao deficiente ser livremente aceito 

por ele ou por seus representantes legais. 

Artigo 18 

Proteção de deficientes 

Toda pessoa afetada por diminuição de suas capacidades físicas e mentais tem direito a 

receber atenção especial, a fim de alcançar o máximo desenvolvimento de sua 

personalidade.  Os Estados Partes comprometem-se a adotar as medidas necessárias para 

esse fim e, especialmente, a: 

a. Executar programas específicos destinados a proporcionar aos deficientes os recursos e 

o ambiente necessário para alcançar esse objetivo, inclusive programas trabalhistas 

adequados a suas possibilidades e que deverão ser livremente aceitos por eles ou, se for o 

caso, por seus representantes legais; 

FILOSOFIA DO DIREITO 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Com relação à filosofia do direito, julgue o  próximo  item . 

Segundo Rawls, idealizador do liberalismo-igualitário — proposta que 
relaciona os conceitos de justiça e de equidade —, cada pessoa deve ter um 

direito igual ao sistema total mais extenso de liberdades básicas compatíveis 
com um sistema de liberdade similar para todos, o que ele considera o 

primeiro princípio da justiça. 

Comentários 
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Gabarito: CORRETO 

O liberalismo igualitário é uma teoria da justiça desenvolvida por John Rawls no 

livro “Uma teoria da justiça” nesta obra ele utiliza de um artifício contratualista, 
no qual imagina toda uma sociedade sob o “véu da ignorância”, as pessoas 

decidiriam a divisão de bens na sociedade, sem saber qual local ocupam nessa 
mesma sociedade. Estes participantes estariam livres e iguais para escolher, 

deste modo o autor desenvolve duas concepções de justiça uma geral e outra 

especial.  

A concepção geral que divide os valores sociais para todas as pessoas sem 
distinções, exceto quando a distribuição desigual colabore para o benefício de 

todos.  

Já a concepção especial é orientada por dois princípios.  

1) Princípio da liberdade: Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais extenso 
sistema de liberdades básicas, compatível com um sistema de liberdades 

idênticos para os demais. 

2) Princípio da diferença: As desigualdades econômicas e sociais devem ser 

distribuídas:  

A nossa alternativa está cobrando o primeiro princípio da concepção especial de 

justiça: o princípio da liberdade. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Com relação à filosofia do direito, julgue o  próximo  item . 

A teoria comunitarista, que tem Charles Taylor como um dos seus principais 

teóricos, surgiu no contexto da Guerra Fria, em oposição ao liberalismo. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

O comunitarismo é uma corrente filosófica que se insurge contra as pretensões 

universalistas do liberalismo igualitário de John Rawls, valorizando a identidade 
e considerando que os padrões de justiça podem variar de acordo com o contexto 

e com as formas de vida e tradição. O examinador está avaliando o surgimento 

do comunitarismo (final da década de 70 e início da década de 80). Neste 
momento histórico a ideologia ocidental está em conflito com a ideologia oriental, 

em especial o socialismo. Após o colapso do comunismo soviético e “vitória” do 
ocidente, o caráter universalista do liberalismo é questionado pelos 

comunitaristas.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Com relação à filosofia do direito, julgue o  próximo  item . 

Sendo fundamento da República Federativa do Brasil, conforme previsto na 

CF, o princípio jurídico da dignidade da pessoa humana é considerado o mais 
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importante de todos os princípios constantes no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A dignidade da pessoa humana é um valor inerente a todo ser humano, e que o 
reveste de proteção e de direitos. A dignidade da pessoa humana é um valor 

fundamental da República Federativa do Brasil, porém não pode ser considerada 

como o mais importante princípio do ordenamento jurídico brasileiro, pois os 
princípios não possuem hierarquia entre si. Quando ocorre o conflito entre dois 

princípios se faz necessário a ponderação e aplicação de apenas um princípio de 

acordo com o caso concreto, por meio da ponderação. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Com relação à filosofia do direito, julgue o  próximo  item . 

Herbert Hart considera que o direito é identificado a partir de um critério de 

validade de regras, enquanto Ronald Dworkin entende ser o direito um 

conceito interpretativo. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Hebert Hart é um importante filósofo juspositivista, já Dworkin é um forte 
opositor do positivismo jurídico, na filosofia do direito é famoso o embate entre 

esses autores. O modelo teórico de Hart parte do Dieito como uma divisão de 
regras secundárias e primárias, cuja validade é dada pela regra de 

reconhecimento. Já a Dworkin considera que o Direito se divide em regras e 

princípios e que o juiz deverá interpretá-los para dar ao caso concreto uma 

solução. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Com relação à filosofia do direito, julgue o  próximo  item . 

Na teoria pura do direito de Kelsen, a interpretação autêntica é realizada 
pelo órgão aplicador do direito, ou seja, tanto pelo Poder Judiciário quanto 

pelo Poder Legislativo. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Hans Kelsen possui um conceito de interpretação autêntica, distinto de alguns 
livros e manuais de filosofia do direito. Enquanto alguns autores consideram que 

a interpretação autêntica como aquela realizada pelo legislador quando edita uma 
nova norma para interpretar uma norma anterior; Kelsen em sua obra descreve 

a interpretação autêntica como aquela que cria direitos, e que é realizada pelos 

órgãos do Estado. Essa criação do direito pode ocorrer tanto pela produção de 
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uma norma geral, como por uma decisão judicial, ou seja, tanto o Poder Judiciário 

como o Legislativo se enquadrariam no conceito de interpretação autêntica. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Com relação à filosofia do direito, julgue o  próximo  item . 

O utilitarismo é uma espécie de ética normativa segundo a qual se considera 
correta uma ação se ela colaborar para promover a felicidade, de modo que 

um indivíduo egoísta, por exemplo, pode ser valorizado, com base nessa 

proposta. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

A questão exige que o examinando conheça bem as características da corrente 

filosófica e desenvolva um raciocínio a partir delas. De fato, o utilitarismo é uma 
ética normativa que favorece as ações para promover a felicidade e fugir da dor, 

o que poderia ser associado a conduta de uma pessoa egoísta, porém a teoria 

enfatiza que estas ações deverão sempre buscar bem-estar do maior número de 

pessoas. O utilitarismo não favorece o individualismo, logo repudia o egoísmo. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Quanto à sociologia jurídica, julgue o  item  subsequente. 

O positivismo jurídico representa o conjunto das teorias da Escola da 
Exegese. De acordo com essa escola, o direito só pode ser considerado como 

fruto do trabalho do legislador (direito estatal) e as leis devem ser 

interpretadas racional e logicamente. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

A Escola da Exegese é uma das escolas precursoras do positivismo jurídico, surge 

na França após o Código Civil de Napoleão de 1804. Para essa escola o código 
era a única fonte do Direito, as regras contidas no código seriam perfeitas e sem 

lacunas. 

SOCIOLOGIA 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Quanto à sociologia jurídica, julgue o  item  subsequente. 

Apesar de suas singularidades, o direito é uma ciência social aplicada, e sua 
aplicação depende de outras ciências sociais; entretanto, essa dependência 

recai, em sua quase totalidade, sobre a sociologia. 

Comentários 
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Gabarito: INCORRETO 

O Direito é uma ciência social aplicada e sua doutrina depende de outras ciências 

sociais em que a sociologia e filosofia possuem grande destaque, mas sua 
aplicação não depende de outras ciências sociais. A sociologia do Direito 

preocupa-se principalmente com o Estudos sobre as condições sociais e eficácia 

da lei. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Quanto à sociologia jurídica, julgue o  item  subsequente. 

No que se refere à ideia de direito como ciência, o formalismo jurídico, que 

surgiu no século XIX e serviu para constituir a ciência jurídica, teve seus 
fundamentos a partir da ciência empírica da realidade social, ou seja, da 

sociologia. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Foi o positivismo jurídico que fundamentou os métodos interpretativos de 
aplicação e eficácia. O pensamento cientificista do XIX e a preocupação com a 

qualidade prática do fenômeno normativo, fez com que o formalismo 
procedimental surgisse como fruto da análise empírica, um dos princípios do 

positivismo, o empirismo e a objetividade. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Em relação ao Estado e à sociedade, julgue o item a seguir. 

Além do controle sobre um território razoavelmente definido e do 

reconhecimento por outros Estados soberanos, são fontes de legitimidade 

do Estado contemporâneo a soberania popular e os direitos humanos. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

O Estado contemporâneo para adquirir legitimidade nas relações geopolíticas - 

entre os estados nacionais, deve ser reconhecido nas instancias supranacionais 
superiores (no caso a ONU), e isso depende de elementos como o respeito aos 

direitos humanos, a soberania popular e a autodeterminação dos povos.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Por ocasião de um grande evento nacional, muitos jovens criticaram a 

organização desse evento nas redes sociais e, por fim, também nessas 
redes, combinaram manifestações de rua em grandes cidades do Brasil. 

Durante essas manifestações, houve depredação de prédios públicos sem 
que se identificasse quem teria causado os prejuízos, mas ainda assim as 

forças de segurança pública detiveram alguns jovens e feriram outros tantos. 

A mídia realizou ampla cobertura, inclusive da ação das forças de repressão. 
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Com referência a essa situação hipotética e tendo por base o conceito de 

grupos sociais, julgue o item abaixo. 

Grupos que não tenham liderança organizada não podem ser considerados 
grupos sociais. Dessa forma, os problemas ocorridos nas citadas 

manifestações enquadram-se no conceito de turba e os que nelas 

cometeram infrações deverão ser responsabilizados individualmente. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

O conceito de grupo social para a sociologia é todo agrupamento (duas ou mais 

pessoas) unidas por laços sociais, interesses e identidade comum. O conceito 

independe da existência de lideranças. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Quanto à sociologia jurídica, julgue o  item  subsequente. 

Sob o ponto de vista da teoria marxista, a ideologia pode ser compreendida 

como uma falsa representação. De acordo com esse entendimento, a 
ideologia jurídica pode ser um instrumento de dominação exercido pelo 

Poder Judiciário em relação aos seus jurisdicionados. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Marx fundamenta seu pensamento filosófico-sociológico, o materialismo 

histórico, nas condições materiais e OBJETIVAS da existência humana, baseando-
se principalmente na economia como elemento organizador da sociedade e 

relações sociais. Compreende a sociedade como uma constante luta entre classes 

sociais e que cada uma delas concebe o mundo e a existência humana a partir 
de princípios de pensamentos diferentes, a ideologia. A diferença de interesses e 

os contrastes sociais são reais e objetivos. 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Quanto à sociologia jurídica, julgue o  item  subsequente. 

A afirmação de que, no funcionamento da sociedade, o conflito é 

permanente, pois a interação social é sempre conflituosa, é uma premissa 

sociológica. Por meio dela, considera-se que o direito não é capaz de resolver 
conflitos, já que estes não desaparecem do contexto social e podem, ainda, 

provocar novas situações conflituosas. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

O conflito é uma premissa sociológica. Desde o pensamento contratualista de 

Thomas Hobbes há um destaque para a discussão de que o homem em estado 

natural teria uma vida sórdida e curta, daí a necessidade do Estado para regular 
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as relações sociais. Marx entende a sociedade e seu movimento como produto da 
luta de classes, Durkheim analisa o poder coercitivo que o meio tem sobre o 

indivíduo e Weber a legitimidade do Estado em monopolizar a força para 

minimizar o conflito.  

CIÊNCIA POLÍTICA 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

A respeito de democracia, povo e soberania, julgue o  item  que se segue. 

A relação aparentemente paradoxal entre democracia e estado de direito é 
diluída historicamente quando se entende a Constituição como um projeto 

que pereniza o ato constituinte fundador no processo evolutivo das gerações 

seguintes. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

O Pensamento constitucionalista, desenvolvido pela perspectiva jusnaturalista e 

contratualista do século XVIII, de acordo com Norberto Bobbio “via no próprio 
Estado um organismo criado pelo consenso voluntário dos homens livres e iguais 

por sua natureza. Identificada a fonte dos poderes do Estado na vontade de todos 
os componentes da comunidade, importantes consequências eram tiradas. O 

povo devia participar na determinação das regras fundamentais da organização 
estatal; tais normas deviam, pois, ser fixadas num documento, que constituísse, 

por assim dizer, a realização histórica do mítico "contrato social". Assim o 

contrato social materializado na constituição pereniza o ato democrático para as 

gerações vindouras. Estabiliza as relações políticas (torna-as perenes). 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

A respeito de democracia, povo e soberania, julgue o  item  que se segue. 

Contemporaneamente, compreende-se a ideia de soberania popular como 
algo impossível de se ter em caráter permanente ou duradouro, de modo 

que os que exercem a autoridade pública não podem pretender dela se 

apropriar. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Para Bobbio a representação política significa que “as deliberações coletivas, isto 

é, as deliberações que dizem respeito à coletividade interna, são tomadas não 
diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para esta 

finalidade”. De acordo com Campilongo existem três tipos de representação 
política: a representação popular, que está assentada nos direitos da cidadania, 

a representação de interesses – fundamentadas em grupos ocupacionais e a 

representação funcional, baseada em categorias profissionais. Um dos 
pressupostos da democracia dos modernos é o sufrágio universal, a transição 
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política e a noção de bem público. A formação do Estado brasileiro, de acordo 
com Raimundo Faoro herdou da estrutura estatal lusitano um forte 

patrimonialismo (tratar o público como bem privado) e clientelismo (usar o poder 
político do cargo e políticas para relações de troca pessoal e dependência do 

poder). 

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

A respeito de democracia, povo e soberania, julgue o  item  que se segue. 

Os conceitos de democracia e de princípio majoritário são coincidentes, razão 
por que não se justifica defender, teoricamente, a aplicação da regra da 

maioria em regimes autoritários. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

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: 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

O Conceito de Democracia está ligada ao sufrágio universal, transição política e 

fortalecimentos das instituições jurídicas e cidadania (gozo pleno dos direitos 

políticos).  

Princípio majoritário está relacionado ao modo como os representantes do 
executivo (presidente, governadores e prefeitos) serão escolhidos a partir do 

sufrágio universal. Por exemplo o majoritário simples ou absoluto. É um 
mecanismo das democracias modernas, mas não são conceitos coincidentes e 

portanto não se confundem.  

Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

A respeito de democracia, povo e soberania, julgue o  item  que se segue. 

Em meio à crítica da insuficiência da democracia representativa, a ideia de 
democracia deliberativa surge como proposta de substituição dos 

mecanismos tradicionais de decisão política por instrumentos de participação 

direta, como o referendo e o plebiscito. 

Comentários 

Gabarito: INCORRETO 

Democracia deliberativa não deve ser confundida com democracia direta 

(plebiscitos por exemplo), mas uma crítica à Democracia representativa, no que 
diz respeito à qualidade do debate e militância pública em que o grupo de 

representantes delibera de acordo com a ideia de bem comum e de melhor 

argumento, com base no exemplo e persuasão.  
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Questão – CESPE/DPU – Defensor Público Federal – 2015  

Relativamente ao conceito de política pública, julgue o item abaixo. 

Define-se política pública como o programa de ação governamental que 
resulta de um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados e 

que deve visar a realização de objetivos sociais relevantes, expressando a 
seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua consecução e 

o intervalo de tempo para o atingimento dos resultados. 

Comentários 

Gabarito: CORRETO 

Políticas públicas são instrumentos e mecanismos, de natureza política (são 
produzidas nos espaços públicos de poder) e jurídica (e objetivadas através de 

normas jurídicas que serão ou poderão ser colocadas em prática pelos poderes 
públicos) que possuem o objetivo de resolver conflitos de forma pacífica. De 

acordo com Tomás Dye é aquilo que o governo (a administração Estado) decide 

fazer e decide ignorar. É um curso de ação para se solucionar um problema de 
interesse comum. São ações práticas que envolvem seleções e direcionamento 

de recursos. As políticas públicas são um conceito novo no país, pois o marco das 
suas primeiras práticas é o final da década de 80, no contexto da 

redemocratização e elas são laureadas pela constituição de 1988, chamada 
constituição cidadã, pois reuniu várias demandas populacionais acumuladas nas 

décadas de 60 e 70 e as materializou em vários direitos individuais e sociais. 
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