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PROVA TJ-PA COMENTADA  

 
1 – Esta prova é focada no concurso da TJ-PA; 
2 – A prova contém 100 questões comentadas; 
 

PREENCHA O GABARITO 

 
 

 

  

Cartão de Respostas 
1  21  41  61  81  

2  22  42  62  82  

3  23  43  63  83  

4  24  44  64  84  

5  25  45  65  85  

6  26  46  66  86  

7  27  47  67  87  

8  28  48  68  88  

9  29  49  69  89  

10  30  50  70  90  

11  31  51  71  91  

12  32  52  72  92  

13  33  53  73  93  

14  34  54  74  94  

15  35  55  75  95  

16  36  56  76  96  

17  37  57  77  97  

18  38  58  78  98  

19  39  59  79  99  

20  40  60  80  100  
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PROVA OBJETIVA

DIREITO CIVIL  

01. Acerca do contrato de mandato, assinale a 
opção correta: 

A) Menores relativamente incapazes não podem 
atuar como mandatários, salvo se emancipados. 

B) O direito de retenção pelo mandatário 
compreende remuneração ajustada e reembolso 
de despesas. 

C) O mandato, em termos, confere ao mandatário 
a prerrogativa de hipotecar. 

D) É nulo o substabelecimento por instrumento 
particular de procuração outorgada por 
instrumento público. 

E) O mandato classifica-se como negócio jurídico 
intuitu personae e solene.  

Gabarito: B 

Comentários: A alternativa A está incorreta, 
conforme previsão do art. 654: "Todas as 
pessoas capazes são aptas para dar procuração 
mediante instrumento particular, que valerá 
desde que tenha a assinatura do outorgante". 

A alternativa B está correta, como preconiza o 
art. 664: "O mandatário tem o direito de reter, do 
objeto da operação que lhe foi cometida, quanto 
baste para pagamento de tudo que lhe for devido 
em consequência do mandato”. 

Sob essa perspectiva, de acordo com o 
Enunciado 184 do CJF, o acenado dispositivo 
deve ser interpretado em conjunto com o art. 
681: “O mandatário tem sobre a coisa de que 
tenha a posse em virtude do mandato, direito de 
retenção, até se reembolsar do que no 
desempenho do encargo despendeu”. 

A alternativa C está incorreta, pois o art. 661, §1º 
dispõe que: "Para alienar, hipotecar, transigir, ou 
praticar outros quaisquer atos que exorbitem da 
administração ordinária, depende a procuração 
de poderes especiais e expressos". 

A alternativa D está incorreta, pois, ao contrário 
do que tenta fazer crer a alternativa, o art. 655 
prevê que: "Ainda quando se outorgue mandato 

por instrumento público, pode substabelecer-se 
mediante instrumento particular”. 

A alternativa E está incorreta, de acordo com o 
art. 656: "O mandato pode ser expresso ou tácito, 
verbal ou escrito". 

 

02. Assinale a opção correta, acerca das 
características das sociedades simples, de 
acordo com o Código Civil. 

A) Os administradores respondem 
subsidiariamente por culpa no desempenho de 
suas funções perante os terceiros prejudicados.  

B) É vedada a contribuição no capital social com 
bens incorpóreos.  

C) Até três anos depois de averbada a 
modificação do contrato, o cedente responde 
solidariamente com o cessionário, perante a 
solidariedade e terceiros, pelas obrigações que 
tinha como sócio.  

D) Havendo expressa previsão no contrato 
social, será admitida a exclusão de sócio na 
participação de lucros e perdas.  

E) O excesso de poderes por administradores 
poderá ser oposto a terceiros se a limitação de 
poderes estiver averbada no registro próprio da 
sociedade. 

Gabarito: E 

Comentários: A alternativa A está incorreta, de 
acordo com o art. 1.016: "Os administradores 
respondem solidariamente perante a sociedade 
e os terceiros prejudicados, por culpa no 
desempenho de suas funções". 

A alternativa B está incorreta, como preconiza o 
art. 997, inc. III: "A sociedade constitui-se 
mediante contrato escrito, particular ou público, 
que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, 
mencionará: capital da sociedade, expresso em 
moeda corrente, podendo compreender 
qualquer espécie de bens, suscetíveis de 
avaliação pecuniária". 

A alternativa C está incorreta, segundo o art. 
1.008: "É nula a estipulação contratual que 
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exclua qualquer sócio de participar dos lucros e 
das perdas". 

A alternativa D está incorreta, como prevê o art. 
1.003, parágrafo único: "Até dois anos depois de 
averbada a modificação do contrato, responde o 
cedente solidariamente com o cessionário, 
perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações 
que tinha como sócio". 

A alternativa E está correta, pois apresenta a 
literalidade do art. 1.015, parágrafo único, inc. I: 
"O excesso por parte dos administradores 
somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer 
pelo menos uma das seguintes hipóteses: se a 
limitação de poderes estiver inscrita ou 
averbada no registro próprio da sociedade". 

 

03. A respeito das características das obrigações 
solidárias, julgue os itens seguintes. 

I - A impossibilidade da prestação, de forma 
culposa, acarreta a extinção da solidariedade 
passiva, em face da conversão da prestação 
originária no equivalente pecuniário e perdas e 
danos. 

II - A suspensão da prescrição em favor de um 
dos credores solidários apenas aproveita aos 
outros se a obrigação for indivisível. 

III – Operada a novação entre o credor e um dos 
devedores solidários, somente sobre os bens do 
que contrair a nova obrigação subsistem as 
preferências e garantias do crédito novado 

IV – O devedor que paga a um dos credores 
solidários se desonera da prestação, desde que 
exija do recebedor a caução de ratificação dos 
demais cocredores. 

Estão certos apenas os itens 

A) I e III. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) I, II e IV. 

E) II, III e IV.  

Gabarito: C 

Comentários: A afirmativa I está errada, nos 
termos do art. 279: " Impossibilitando-se a 
prestação por culpa de um dos devedores 
solidários, subsiste para todos o encargo de 

pagar o equivalente; mas pelas perdas e danos só 
responde o culpado". 

A afirmativa II está certa, pois traz a literalidade 
do art. 201: "Suspensa a prescrição em favor de 
um dos credores solidários, só aproveitam os 
outros se a obrigação for indivisível". 

A afirmativa III está certa, nos exatos termos do 
art. 365: "Operada a novação entre o credor e um 
dos devedores solidários, somente sobre os bens 
do que contrair a nova obrigação subsistem as 
preferências e garantias do crédito novado. Os 
outros devedores solidários ficam por esse fato 
exonerados". 

A afirmativa IV está errada, segundo previsão do 
art. 269: "O pagamento feito a um dos credores 
solidários extingue a dívida até o montante do 
que foi pago". 

Logo, a alternativa C está correta, pois apresenta 
como certas as afirmativas II e III. 

 

04. Francisco deixou seu veículo sob a guarda de 
manobrista disponibilizado e vinculado ao 
restaurante onde jantava. Ao sair do 
estabelecimento e solicitar seu veículo ao 
manobrista, Francisco foi informado de que o 
veículo havia sido furtado. Em razão disso, ele 
prontamente acionou a seguradora do veículo, 
que veio a cobrir o prejuízo. Por sua vez, a 
seguradora moveu ação contra o restaurante, 
para se ressarcir dos valores pago a Francisco. 

Considerando essa situação hipotética, assinale 
a opção correspondente à razão correta de 
alegação da seguradora para se ressarcir do 
prejuízo. 

A) sub-rogação no pagamento 

B) imputação do pagamento 

C) novação objetiva do crédito 

D) dação em pagamento 

E) novação subjetiva do crédito 

Gabarito: A 

Comentários: A alternativa A está correta. É o 
que prevê o art. 786: "Paga a indenização, o 
segurador sub-roga-se, nos limites do valor 
respectivo, nos direitos e ações que competirem 
ao segurado contra o autor do dano". 
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A alternativa B está incorreta, pois a novação 
imputação ao pagamento tem sua previsão no 
art. 352: "A pessoa obrigada por dois ou mais 
débitos da mesma natureza, a um só credor, tem 
o direito de indicar a qual deles oferece 
pagamento, se todos forem líquidos e vencidos". 

A alternativa C está incorreta, conquanto as 
hipóteses de novação estejam previstas no art. 
360: “Dá-se a novação: quando o devedor contrai 
com o credor nova dívida para extinguir e 
substituir a anterior; quando novo devedor 
sucede ao antigo, ficando este quite com o 
credor; quando, em virtude de obrigação nova, 
outro credor é substituído ao antigo, ficando o 
devedor quite com este”. 

A alternativa D está incorreta, já que o art. 356 
prevê que: "O credor pode consentir em receber 
prestação diversa da que lhe é devida". 

A alternativa E está incorreta, pois no 
pagamento com sub-rogação, há alteração da 
estrutura obrigacional, surgindo um novo 
credor. Já na novação, o vínculo original se 
desfaz com todos os seus acessórios e garantias. 

 

05. Determinada construtora adquiriu de 
Eduardo um terreno para construir um edifício 
residencial de apartamentos, prometendo 
vender a ele um apartamento do décimo andar 
para sua residência. Contudo, a construtora, por 
entender mais vantajoso, construiu no terreno 
um edifício para ser a sede de uma instituição 
financeira. 

Nessa situação, é correto que Eduardo pleiteie a 

A) anulabilidade do negócio por lesão. 

B) anulabilidade do negócio por erro decorrente 
de falso motivo. 

C) nulidade do negócio por simulação relativa. 

D) nulidade do negócio por simulação absoluta. 

E) anulabilidade do negócio por dolo incidens 

Gabarito: B 

Comentários: A alternativa A está incorreta, de 
acordo com a previsão do art. 157: "Ocorre a 
lesão quando uma pessoa, sob premente 
necessidade, ou por inexperiência, se obriga a 
prestação manifestamente desproporcional ao 
valor da prestação oposta". 

A alternativa B está correta, dado que a hipótese 
apresentada pela questão tem seu fundamento 
no art. 140: "O falso motivo só vicia a declaração 
de vontade quando expresso como razão 
determinante".  

A alternativa C está incorreta, não havendo, no 
caso, qualquer simulação, já que não havia um 
negócio dissimulado pretendido, em si. 

A alternativa D está incorreta. Em se tratando de 
simulação absoluta, não há qualquer negócio 
jurídico a ser realizado pelas partes, pois ambas 
apenas fingem a realização do negócio sem que, 
na realidade, desejem a efetivação do ato 
propriamente dito. É denominada simulação 
absoluta porque a declaração de vontade se 
destina não a produzir o resultado, pois essa não 
é a intensão implícita do agente. 

A alternativa E está incorreta, de acordo com o 
art. 146: "O dolo acidental só obriga à satisfação 
das perdas e danos, e é acidental quando, a seu 
despeito, o negócio seria realizado, embora por 
outro modo". Nesse sentido, quando se trata de 
dolo acidental, deve-se levar em conta que o 
negócio jurídico seria celebrado de qualquer 
maneira - havendo ou não o artifício malicioso. 

 

06. Acerca dos direitos de vizinhança, assinale a 
opção correta. 

A) O proprietário pode, no lapso decadencial de 
até dois anos após a conclusão da obra exigir que 
se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira 
sobre o seu prédio. 

B) Em zona rural não é permitida a construção 
de edificações a menos de três metros de 
distância do terreno vizinho. 

C) É proibida a instalação de janelas a menos de 
dois metros e meio do terreno vizinho.  

D) O condômino de parede divisória tem direito 
de construir, sem o consentimento do 
condômino vizinho, armários embutidos 
equivalentes aos móveis já construídos do lado 
oposto, desde que não ultrapasse o meio da 
espessura da parede.  

E) O proprietário é obrigado a tolerar a 
passagem de cabos e tubulações de serviço de 
utilidade pública através de seu imóvel, em 
proveito de proprietários vizinhos, sem direito a 
indenização. 
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Gabarito:  

Comentários: A alternativa A está incorreta, 
segundo o art. 1.302: "O proprietário pode, no 
lapso de ano e dia após a conclusão da obra, 
exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou 
goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não 
poderá, por sua vez, edificar sem atender ao 
disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou 
dificultar, o escoamento das águas da goteira, 
com prejuízo para o prédio vizinho". 

A alternativa B está correta, pois apresenta a 
literalidade do art. 1.303: "Na zona rural, não 
será permitido levantar edificações a menos de 
três metros do terreno vizinho". 

A alternativa C está incorreta. Ao contrário do 
que tenta fazer crer a alternativa, o art. 1.301 
preconiza que: "É defeso abrir janelas, ou fazer 
eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e 
meio do terreno vizinho". 

A alternativa D está incorreta, conforme dispõe 
o art. 1.306: "O condômino da parede-meia pode 
utilizá-la até ao meio da espessura, não pondo 
em risco a segurança ou a separação dos dois 
prédios, e avisando previamente o outro 
condômino das obras que ali tenciona fazer; não 
pode sem consentimento do outro, fazer, na 
parede-meia, armários, ou obras semelhantes, 
correspondendo a outras, da mesma natureza, já 
feitas do lado oposto". 

A alternativa E está incorreta, de acordo com o 
art. 1.286: "Mediante recebimento de 
indenização que atenda, também, à 
desvalorização da área remanescente, o 
proprietário é obrigado a tolerar a passagem, 
através de seu imóvel, de cabos, tubulações e 
outros condutos subterrâneos de serviços de 
utilidade pública, em proveito de proprietários 
vizinhos, quando de outro modo for impossível 
ou excessivamente onerosa". 

 

07. A respeito da gestão de negócios, assinale a 
opção correta. 

A) O falecimento do dono do negócio durante a 
gestão autoriza o gestor a abandonar o negócio 
imediatamente, por consistir em causa legal de 
extinção de pleno direito. 

B) O gestor responde por caso fortuito advindo 
de operações arriscadas feitas por ele, ainda que 
o dono costume fazê-las. 

C) O gestor que se fizer substituir por outrem 
somente responderá pelas faltas do substituto se 
este for declarado pessoa inidônea por decisão 
judicial. 

D) A gestão de negócios é equiparável ao 
contrato de mandato: ambos possuem as 
mesmas características, razão pela qual a 
maioria da doutrina entende ser dispensável a 
sua regulação pela legislação civil. 

E) O gestor de negócios responderá somente por 
danos decorrentes de sua conduta culposa, ainda 
que a gestão tenha sido iniciado contra a vontade 
presumível do interessado. 

Gabarito: B 

Comentários:  A alternativa A está incorreta, 
pois a morte ou mudança de estado do dono do 
negócio não a extingue, estabelecendo-se aí 
relação jurídica do gestor com os herdeiros ou 
representantes. 

A alternativa B está correta, na literalidade do 
art. 868: "O gestor responde pelo caso fortuito 
quando fizer operações arriscadas, ainda que o 
dono costumasse fazê-las, ou quando preterir 
interesse deste em proveito de interesses seus". 

A alternativa C está incorreta, como prevê o art. 
867: "Se o gestor se fizer substituir por outrem, 
responderá pelas faltas do substituto, ainda que 
seja pessoa idônea, sem prejuízo da ação que a 
ele, ou ao dono do negócio, contra ela possa 
caber". 

A alternativa D está incorreta, porque a gestão se 
verifica quando há ação não autorizada de uma 
pessoa, chamada de gestor de negócio, na 
direção dos negócios de outro, o dono do 
negócio. Aquela age segundo a vontade 
presumível e por conta desta. 

Evidente que não se pode equiparar a gestão, 
assim, ao mandato. 

A alternativa E está incorreta, de acordo com o 
art. 862: "Se a gestão foi iniciada contra a 
vontade manifesta ou presumível do 
interessado, responderá o gestor até pelos casos 
fortuitos, não provando que teriam sobrevindo, 
ainda quando se houvesse abatido”. 
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08. À luz da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre 
a locação de imóveis urbanos, julgue os itens a 
seguir: 

I – O contrato de locação pode ser ajustado por 
qualquer prazo, mas dependerá de vênia 
conjugal se igual ou superior a dez anos. 

II – Para exercer o direito de denunciar a locação 
por prazo indeterminado, o locatário deverá 
apresentar aviso por escrito ao locador, com 
antecedência mínima de trinta dias. 

III – Se o imóvel for alienado durante a locação 
por tempo indeterminado, o adquirente poderá 
denunciar o contrato, com o prazo de sessenta 
dias para a desocupação. 

Assinale a opção correta. 

A) Apenas o item I está certo. 

B) Apenas o item III está certo. 

C) Apenas os itens I e II estão certos. 

D) Apenas os itens II e III estão certos. 

E) Todos os itens estão certos. 

Gabarito: C 

Comentários: A afirmativa I está certa, como 
prevê o art. 3º da Lei 8.245/1991: " O contrato 
de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, 
dependendo de vênia conjugal, se igual ou 
superior a dez anos”.  

A afirmativa II está certa, como preconiza o art. 
6º: "O locatário poderá denunciar a locação por 
prazo indeterminado mediante aviso por escrito 
ao locador, com antecedência mínima de trinta 
dias". 

A afirmativa III está errada, de acordo com o 
entendimento exarado no art. 8º: "Se o imóvel 
for alienado durante a locação, o adquirente 
poderá denunciar o contrato, com o prazo de 
noventa dias para a desocupação, salvo se a 
locação for por tempo determinado e o contrato 
contiver cláusula de vigência em caso de 
alienação e estiver averbado junto à matrícula 
do imóvel”. 

Logo, a alternativa C está correta, pois apresenta 
como certas as afirmativas I e II. 

 

 

09. A respeito da doutrina, das regras e dos 
princípios do direito de família, assinale a opção 
correta. 

A) Em razão do preceito monogâmico, função 
ordenadora da família, a legislação considera 
nulo o casamento de pessoas já casadas 
(bigamia), bem como nula a doção feito por 
adúltero a seu cúmplice. 

B) Exemplo da aplicabilidade da teoria do 
patrimônio mínimo da pessoa humana nas 
relações econômicas familiares, a 
impenhorabilidade do bem de família 
compreende o imóvel sobre o qual se assenta a 
construção, mas não alcança as benfeitorias 
voluptuárias. 

C) A renúncia ao direito a alimentos entre 
alimentante e alimentando, admitida 
expressamente pela legislação civil, não anula o 
princípio da solidariedade familiar, em razão da 
ponderação de interesses com o princípio 
constitucional da liberdade. 

D) A posse de estado de filho pode ser 
considerada como decorrente do princípio da 
afetividade, que fundamenta o direito das 
famílias na estabilidade das relações 
socioafetivas e na comunhão de vida. 

E) A Constituição Federal de 1988, ao consagrar 
princípios como a dignidade humana e a 
igualdade substancial, superou a antiga noção 
denominada família eudemonista, centrada 
apenas na percepção da família como unidade 
produtiva e reprodutiva. 

Gabarito: D 

Comentários: A alternativa A está incorreta 
porque o Código Civil prevê o princípio da 
monogamia como nuclear ao casamento, 
conforme preconiza o art. 1.516, §3º: " Será nulo 
o registro civil do casamento religioso se, antes 
dele, qualquer dos consorciados houver 
contraído com outrem casamento civil". 

A alternativa B está incorreta, como dispõe a Lei 
8.009/1990, em seu art. 1º, parágrafo único:  "A 
impenhorabilidade compreende o imóvel sobre 
o qual se assentam a construção, as plantações, 
as benfeitorias de qualquer natureza e todos os 
equipamentos, inclusive os de uso profissional, 
ou móveis que guarnecem a casa, desde que 
quitados”. 
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A alternativa C está incorreta, de acordo com o 
art. 1.707: "Pode o credor não exercer, porém lhe 
é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo 
o respectivo crédito insuscetível de cessão, 
compensação ou penhora". 

A alternativa D está correta. A posse de estado de 
filho é decorrente, em sua vasta maioria, do 
vínculo afetivo, não do vínculo biológico. Sob 
este contexto, surge uma nova forma de 
parentesco civil, a parentalidade socioafetiva. 

A alternativa E está incorreta, e, inversamente, é 
do texto constitucional que se prospecta – 
função prospectiva dos princípios, derivada da 
vertente civil-constitucional – a perspectiva 
eudemonista da família, até então marcada pela 
visão institucional, já superada. 

 

10. A respeito da curatela, assinale a opção 
correta. 

A) A interdição do pródigo abrange atos de mera 
administração. 

B) Na falta de cônjuge ou companheiro, será 
curador legítimo o descendente que se mostrar 
mais apto ou, na falta de descendentes, os 
ascendentes em primeiro grau. 

C) A legislação civil veda a curatela 
compartilhada para pessoa com deficiência. 

D) Em regra, o curador que for cônjuge do 
curatelado deverá prestar contas do exercício da 
curatela, qualquer que seja o regime de bens do 
casamento. 

E) Impõe-se a nomeação de curador ao nascituro 
quando o pai vem a falecer e a gestante se 
encontra privada do poder familiar.  

Gabarito: E 

Comentários: A alternativa A está incorreta, 
conforme preconiza o art. 1.782: "A interdição 
do pródigo só o privará de, sem curador, 
emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 
hipotecar, demandar ou ser demandado, e 
praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 
administração”. 

A alternativa B está incorreta, segundo art. 
1.775, §1º: “Na falta do cônjuge ou companheiro, 
é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, 
o descendente que se demonstrar mais apto”. 

A alternativa C está incorreta, de acordo com o 
art. 1.775-A: “Na nomeação de curador para a 
pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer 
curatela compartilhada a mais de uma pessoa”. 

A alternativa D está incorreta, como prevê o art. 
1.783: “Quando o curador for o cônjuge e o 
regime de bens do casamento for de comunhão 
universal, não será obrigado à prestação de 
contas, salvo determinação judicial”. 

A alternativa E está correta, na literalidade do 
art. 1.779: “Dar-se-á curador ao nascituro, se o 
pai falecer estando grávida a mulher, e não tendo 
o poder familiar”. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL  

11. De acordo com o CPC, no caso de a lei ser 
omissa quanto ao prazo para a realização de ato 
processual, o juiz deverá determiná-lo 
considerando a: 

A) representatividade da prova que o ato 
produzirá. 

B) complexidade do ato. 

C) celeridade do processo. 

D) utilidade do ato ao processo. 

E) ausência de prejuízo à parte contrária. 

Gabarito: B 

Comentários: A alternativa B está correta. Uma 
das classificações do prazo é pela sua origem. 

 

 

 

i- prazos legais: São aqueles que estão previstos 
na legislação, conforme art. 218, CPC. 

Art. 218.  Os atos processuais serão realizados 
nos prazos prescritos em lei. 

Pela sua 
Origem

Legais

Judiciais

Convencionais
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ii- prazos judiciais: São aqueles fixados pelo juiz, 
tendo em vista a omissão legal. Nessas ocasiões, 
o magistrado fixa o prazo conforme a 
complexidade do ato. 

Art. 218, § 1o Quando a lei for omissa, o juiz 
determinará os prazos em consideração à 
complexidade do ato. 

iii- prazos convencionais: São aqueles fixados 
pelas partes, seja em razão de um negócio 
jurídico processual, seja em face da 
calendarização do processo. 

 

12. Juiz de Direito Substituto/2019 (Prova 
Anulada) 

Em se tratando de ação ajuizada com o objetivo 
de obter indenização por danos materiais e 
morais, se um dos pedidos formulados pelo 
autor tornar-se incontroverso após a 
apresentação da resposta do réu, o juiz deverá: 

A) conceder a antecipação da tutela, se 
verificado perigo na demora do processo. 

B) conceder a tutela em caráter antecedente à 
sentença. 

C) decidir parcialmente o mérito. 

D) decidir de forma antecipada com base na 
tutela de evidência. 

E) conceder de imediato a tutela provisória de 
mérito. 

Gabarito: C 

Comentários: Art. 356. O juiz decidirá 
parcialmente o mérito quando um ou mais dos 
pedidos formulados ou parcela deles: 

I - mostrar-se incontroverso; 

II - estiver em condições de imediato julgamento, 
nos termos do art. 355 . 

 

13. Conforme previsto no CPC, a confissão feita 
por quem não for capaz de dispor do direito a 
que se referem os fatos confessados será: 

A) ineficaz. 

B) eficaz se a parte prejudicada não impugnar. 

C) revogada pelo juiz sem oitiva da parte a quem 
favorece. 

D) anulável pela parte prejudiciada. 

E) nula. 

Gabarito: A 

Comentários: Art. 392. Não vale como confissão 
a admissão, em juízo, de fatos relativos a direitos 
indisponíveis. 

§ 1º A confissão será ineficaz se feita por quem 
não for capaz de dispor do direito a que se 
referem os fatos confessados. 

Aprofundamento 

Segundo Daniel Assumpção, há três condições 
para que a confissão seja eficaz e gere efeitos: 

1) a capacidade plena do confidente (art. 213, CC 
c/c art. 392, §§1º e 2º, CPC);  

Art. 213. Não tem eficácia a confissão se provém 
de quem não é capaz de dispor do direito a que 
se referem os fatos confessados. 

Parágrafo único. Se feita a confissão por um 
representante, somente é eficaz nos limites em 
que este pode vincular o representado. 

Art. 392, § 1o A confissão será ineficaz se feita 
por quem não for capaz de dispor do direito a 
que se referem os fatos confessados (caso da 
questão) 

§ 2o A confissão feita por um representante 
somente é eficaz nos limites em que este pode 
vincular o representado. 

Segundo Assumpção, nos casos de ineficácia da 
confissão (em decorrência da incapacidade de 
dispor de seu direito), nada impedirá que o juiz 
valore esta prova não como confissão, mas como 
prova atípica. 

Vejam o art. 361, CPC Português. 

Art. 361, CC Português. O reconhecimento de 
factos desfavoráveis, que não possa valer como 
confissão, vale como elemento probatório que o 
tribunal apreciará livremente. 

Ex1: a confissão do cônjuge sobre fatos 
relacionados a direitos reais imobiliários é 
ineficaz, pois precisa do consentimento do outro, 
salvo se o regime for de separação absoluta. 

Art. 391, Parágrafo único.  Nas ações que 
versarem sobre bens imóveis ou direitos reais 
sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge 
ou companheiro não valerá sem a do outro, salvo 
se o regime de casamento for o de separação 
absoluta de bens. 
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Dentro ainda desse tópico, é possível confissão 
por representante? 

Se for por meio de representante, ele deve ter 
poderes especiais. Se for feita sem poderes, o ato 
é ineficaz, podendo, porém, ser ratificado 
posteriormente pelo titular do direito. 

2) a inexigibilidade de instrumento público que 
a lei repute da essência do ato;  

3) direito disponível (art. 392, caput, CPC). 

Art. 392.  Não vale como confissão a admissão, 
em juízo, de fatos relativos a direitos 
indisponíveis. 

A confissão é sobre fato, até porque meios de 
prova dizem respeito a fatos. Quando se fala 
direito disponível, é um fato que fundamente um 
direito disponível. Não se confessam direitos, 
mas sim fatos. 

Portanto, quando o art. 392 diz “direito 
indisponível” se remete ao fato que fundamenta 
o direito. 

 

14. Como via não judicial de solução do conflito 
em controvérsia com particulares, é possível 
aplicar à administração pública, por 
compatibilidade com a indisponibilidade do 
interesse público: 

A) a conciliação e a arbitragem, mas não a 
mediação. 

B) a mediação, mas não a conciliação e a 
arbitragem. 

C) a arbitragem, mas não a conciliação e a 
mediação. 

D) a arbitragem e a mediação, mas não a 
conciliação. 

E) a conciliação, a arbitragem e a mediação. 

Gabarito: E 

Comentários: A alternativa E está correta. O 
Direito Administrativo se caracterizaria pela 
regência dos princípios da indisponibilidade do 
interesse público e pela supremacia do interesse 
público sobre o interesse privado.  

Contudo, importante frisar que, no Direito 
Brasileiro, já vemos uma relativização do 
princípio da superioridade do interesse público 
sobre o privado , bem como criação de 

mitigações à indisponibilidade do interesse 
público. 

Quanto às mitigações à indisponibilidade, vejam 
os exemplos: 

1) no rito dos Juizados Especiais Federais, os 
representantes da Fazenda Pública são 
autorizados a conciliar e transigir sobre os 
interesses discutidos na demanda (art. 10, 
parágrafo único, da Lei 11.029/2001);  

2) passou a ser permitida a utilização de 
mecanismos privados para resolução de 
disputas, inclusive a arbitragem, nos contratos 
de concessão de serviço público e nas parcerias 
público-privadas (arts. 23-A da Lei 8.987/95 e 
11, III, da Lei 11.079/2004), contratos built to 
suit (art. 44-A, Lei 12.462/11);  

3) a lei de arbitragem, reformada pela lei 
13.129/2015 passou a permitir a arbitragem 
para a Administração Pública de forma mais 
aberta;  

Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão 
valer-se da arbitragem para dirimir litígios 
relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

§ 1o A administração pública direta e indireta 
poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir 
conflitos relativos a direitos patrimoniais 
disponíveis.           (Incluído pela Lei nº 13.129, de 
2015)  

§ 2o A autoridade ou o órgão competente da 
administração pública direta para a celebração 
de convenção de arbitragem é a mesma para a 
realização de acordos ou transações.           
(Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015) 

Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de 
eqüidade, a critério das partes. 

§ 3o A arbitragem que envolva a administração 
pública será sempre de direito e respeitará o 
princípio da publicidade.           (Incluído pela Lei 
nº 13.129, de 2015)  

4) A Lei n. 13.140/2015 (Mediação) passou a 
permitir a mediação e conciliação na 
Administração em diversas hipóteses. 

Lei n. 13.140 - Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a 
mediação como meio de solução de 
controvérsias entre particulares e sobre a 
autocomposição de conflitos no âmbito da 
administração pública. 

5) O próprio CPC previu o seguinte: 
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Art. 174. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios criarão câmaras de mediação e 
conciliação, com atribuições relacionadas à 
solução consensual de conflitos no âmbito 
administrativo, tais como: 

I - dirimir conflitos envolvendo órgãos e 
entidades da administração pública; 

II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de 
resolução de conflitos, por meio de conciliação, 
no âmbito da administração pública; 

III - promover, quando couber, a celebração de 
termo de ajustamento de conduta. 

Ainda, vejam os Enunciados da I Jornada de 
Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios 

Enunciado 2 Ainda que não haja cláusula 
compromissória, a Administração Pública 
poderá celebrar compromisso arbitral. 

Enunciado 4 Na arbitragem, cabe à 
Administração Pública promover a publicidade 
prevista no art. 2º, § 3º, da Lei n. 9.307/1996, 
observado o disposto na Lei n. 12.527/2011, 
podendo ser mitigada nos casos de sigilo 
previstos em lei, a juízo do árbitro. 

Enunciado 11 Nas arbitragens envolvendo a 
Administração Pública, é permitida a adoção das 
regras internacionais de comércio e/ou usos e 
costumes aplicáveis às respectivas áreas 
técnicas. 

Enunciado 13 Podem ser objeto de arbitragem 
relacionada à Administração Pública, dentre 
outros, litígios relativos: I – ao inadimplemento 
de obrigações contratuais por qualquer das 
partes; II – à recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos, cláusulas 
financeiras e econômicas. 

Enunciado 18 Os conflitos entre a administração 
pública federal direta e indireta e/ou entes da 
federação poderão ser solucionados pela 
Câmara de Conciliação e Arbitragem da 
Administração Pública Federal – CCAF – órgão 
integrante da Advocacia-Geral da União, via 
provocação do interessado ou comunicação do 
Poder Judiciário. 

Enunciado 19 O acordo realizado perante a 
Câmara de Conciliação e Arbitragem da 
Administração Pública Federal – CCAF – órgão 
integrante da Advocacia-Geral da União – 
constitui título executivo extrajudicial e, caso 

homologado judicialmente, título executivo 
judicial. 

Enunciado 53 Estimula-se a transação como 
alternativa válida do ponto de vista jurídico para 
tornar efetiva a justiça tributária, no âmbito 
administrativo e judicial, aprimorando a 
sistemática de prevenção e solução consensual 
dos conflitos tributários entre Administração 
Pública e administrados, ampliando, assim, a 
recuperação de receitas com maior brevidade e 
eficiência. 

Enunciado 54 A Administração Pública deverá 
oportunizar a transação por adesão nas 
hipóteses em que houver precedente judicial de 
observância obrigatória. 

Enunciado 56 As ouvidorias servem como um 
importante instrumento de solução extrajudicial 
de conflitos, devendo ser estimulada a sua 
implantação, tanto no âmbito das empresas, 
como da Administração Pública. 

Enunciado 60 As vias adequadas de solução de 
conflitos previstas em lei, como a conciliação, a 
arbitragem e a mediação, são plenamente 
aplicáveis à Administração Pública e não se 
incompatibilizam com a indisponibilidade do 
interesse público, diante do Novo Código de 
Processo Civil e das autorizações legislativas 
pertinentes aos entes públicos. 

Enunciado 69 A Administração Pública, 
sobretudo na área tributária e previdenciária, 
deve adotar, ex officio, a interpretação pacificada 
de normas legais e constitucionais, 
respectivamente, no Superior Tribunal de 
Justiça e no Supremo Tribunal Federal, 
independentemente de julgamento em caso de 
recursos repetitivos ou repercussão geral ou de 
edição de súmula vinculante. 

Enunciado 71 Tendo havido prévio e 
comprovado requerimento administrativo, 
incumbe à Administração Pública o dever de 
comprovar em juízo que adotou as providências 
legais e regulamentares para a aferição do 
direito da parte. 

Enunciado 74 Havendo autorização legal para a 
utilização de métodos adequados de solução de 
controvérsias envolvendo órgãos, entidades ou 
pessoas jurídicas da Administração Pública, o 
agente público deverá: (i) analisar a 
admissibilidade de eventual pedido de resolução 
consensual do conflito; e (ii) justificar por 
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escrito, com base em critérios objetivos, a 
decisão de rejeitar a proposta de acordo. 

Enunciado 84 O Poder Público – inclusive o 
Poder Judiciário – e a sociedade civil deverão 
estimular a criação, no âmbito das procuradorias 
municipais e estaduais, de centros de solução de 
conflitos, voltados à solução de litígios entre a 
Administração Pública e os cidadãos, como, por 
exemplo, a Central de Negociação da 
Procuradoria-Geral da União. 

 

15. Considere que o autor, durante o curso do 
processo, aliene o objeto litigioso, mas o 
adquirente não o suceda no processo. Nessa 
situação, o autor originário continuará no 
processo como: 

A) assistente presumido. 

B) assistente simples. 

C) assistente litisconsorcial. 

D) substituto processual. 

E) litisconsorte eventual. 

Gabarito: D 

Comentários:  Na linha de Fredie Didier Jr., a 
alienação do objeto litigioso (art. 109, CPC) é um 
fato jurídico que pode gerar a substituição 
processual superveniente; assistência 
litisconsorcial; assistência simples; sucessão 
processual e eficácia da coisa julgada em relação 
a terceiro. 

Art. 109.  A alienação da coisa ou do direito 
litigioso por ato entre vivos, a título particular, 
não altera a legitimidade das partes. 

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá 
ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou 
cedente, sem que o consinta a parte contrária. 

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir 
no processo como assistente litisconsorcial do 
alienante ou cedente. 

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença 
proferida entre as partes originárias ao 
adquirente ou cessionário. 

Ex: Sujeito A e B estão litigando pela propriedade 
de um carro, que está na posse de B (réu).  

Após ser citado, B vende o veículo para C. Como 
um dos efeitos da citação é tornar litigiosa a 

coisa (art. 240, CPC), houve alienação da coisa 
litigiosa, aplicando-se o art. 109, CPC.  

A alienação de coisa litigiosa, porém, não faz com 
que B perca sua legitimidade processual. Isso 
porque, posição diversa prestigiaria a má-fé. 
Ora, o B, de má-fé, podera venderia o carro 
apenas para sair do processo.  

B, porém, permanecerá no processo como 
legitimado extraordinário (atuará em nome 
próprio na defesa de interesse alheio). É caso 
curioso de legitimação extraordinária 
superveniente. 

E o que o adquirente (C) pode fazer? 

O adquirente da coisa litigiosa pode pedir para 
entrar no lugar do alienante. No entanto, isso só 
é possível se o adversário de ambos (sujeito A) 
concordar. Então, se A concorda, teremos um 
sucessão processual, isto é, mudança dos 
sujeitos do processo. O sujeito C sucede o sujeito 
B no feito, assumindo sua posição processual. 
Assim, o comprador ficará em nome próprio 
tutelando direito próprio. 

Se houver sucessão processual, B pode ir 
embora, sair do processo ou querer ficar como 
assistente simples de C, até porque se C vier a 
perder, pode ser que B tenha que indenizá-lo. 

Se A não concordar com um pedido de sucessão 
processual, o adquirente (C) poderá intervir no 
processo como assistente litisconsorcial de B. É 
assistência litisconsorcial porque C intervirá 
num processo em que a coisa litigiosa é dele. 

Nesse caso, fazendo parte do processo, 
obviamente a coisa julgada lhe atinge (art. 506, 
CPC). 

Por último, o terceiro adquirente pode 
permanecer inerte. Nesse caso, por força do art. 
109, §3º, ocorre a extensão dos efeitos da coisa 
julgada ao adquirente ou cessionário.  

Art. 109, § 3o Estendem-se os efeitos da sentença 
proferida entre as partes originárias ao 
adquirente ou cessionário. 

Vejam que o art. 109, §3º, CPC constitui exceção 
à regra do art. 506, CPC. 

O CPC brasileiro sofreu, nesse caso, influência do 
CPC Português. Vejamos: 

Art. 263, 3, do CPC Português: 
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Art. 263 (...) 3 – A sentença produz efeitos em 
relação ao adquirente, ainda que este não 
intervenha no processo, exceto no caso de a ação 
estar sujeita a registro e o adquirente registrar a 
transmissão antes de feito o registro da ação. 

Enunciado 115, FPPC: O negócio jurídico 
celebrado nos termos do art. 190, CPC obriga 
herdeiros e sucessores. 

 

16. Considere que, no curso de ação ajuizada 
com o objetivo de obter indenização por danos 
materiais, após a audiência de instrução, mas 
antes da sentença, as partes tenham 
transacionado quanto ao valor. Nessa situação: 

A) Os honorários deverão ser pagos pelo réu e 
serão fixados por apreciação equitativa. 

B) Os honorários serão calculados com base no 
salário mínimo vigente e deverão ser pagos pelo 
réu. 

C) As despesas deverão ser pagas pelo réu e 
serão reduzidas pela metade. 

D) As custas processuais remanescentes serão 
dispensadas, se houver. 

E) As despesas recairão sobre o réu se não forem 
objeto da transação. 

Gabarito: D 

Comentários: Art. 90, § 2º Havendo transação e 
nada tendo as partes disposto quanto às 
despesas, estas serão divididas igualmente;  

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as 
partes ficam dispensadas do pagamento das 
custas processuais remanescentes, se houver. 

Aprofundamento em relação ao art. 90, CPC 

CPC/73 CPC/2015 

Art. 26. Se o processo 
terminar por 
desistência ou 
reconhecimento do 
pedido, as despesas e 
os honorários serão 
pagos pela parte que 
desistiu ou 
reconheceu. 

Art. 90.  Proferida 
sentença com 
fundamento em 
desistência, em 
renúncia ou em 
reconhecimento do 
pedido, as despesas e 
os honorários serão 
pagos pela parte que 

§ 1o Sendo parcial a 
desistência ou o 
reconhecimento, a 
responsabilidade 
pelas despesas e 
honorários será 
proporcional à parte 
de que se desistiu ou 
que se reconheceu. 

§ 2o Havendo 
transação e nada 
tendo as partes 
disposto quanto às 
despesas, estas serão 
divididas igualmente. 

desistiu, renunciou ou 
reconheceu. 

§ 1o Sendo parcial a 
desistência, a renúncia 
ou o reconhecimento, 
a responsabilidade 
pelas despesas e pelos 
honorários será 
proporcional à parcela 
reconhecida, à qual se 
renunciou ou da qual 
se desistiu. 

§ 2o Havendo 
transação e nada 
tendo as partes 
disposto quanto às 
despesas, estas serão 
divididas igualmente. 

§ 3o Se a transação 
ocorrer antes da 
sentença, as partes 
ficam dispensadas do 
pagamento das custas 
processuais 
remanescentes, se 
houver. 

§ 4o Se o réu 
reconhecer a 
procedência do pedido 
e, simultaneamente, 
cumprir integralmente 
a prestação 
reconhecida, os 
honorários serão 
reduzidos pela 
metade. 

 

O artigo 90 assume maior importância no novo 
CPC do que tinha o artigo 26 no CPC/73. 

• Despesas serão pagas por quem desistiu, 
renunciou ou reconheceu. Trata-se de 
consagração do princípio da causalidade. 

• Se for desistência, renúncia ou 
reconhecimento parcial, pagará 
proporcionalmente à parcela reconhecida, à qual 
se renunciou ou da qual desistiu; 
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• Na hipótese de transação, se não houver 
previsão no acordo, as partes dividirão 
igualmente as despesas; 

Até aqui, não há nenhuma novidade.  

As novidades foram insertas nos dois últimos 
parágrafos, sobretudo decorrente do estímulo à 
conciliação. 

• Nos termos do art. 91, §3º, CPC, se a 
transação ocorrer antes da sentença, ficarão as 
partes dispensadas das custas processuais 
remanescentes. 

Art. 90, § 3º Se a transação ocorrer antes da 
sentença, as partes ficam dispensadas do 
pagamento das custas processuais 
remanescentes, se houver. 

“Remanescentes” pode ser entendido 
englobando também os atos já praticados, mas 
que ainda não tiverem as custas adiantadas. 

Aqui, o Estado concede desconto às partes no 
sentido de isentá-las de custas no caso de 
transação. 

Obs1: O termo correto seria mesmo “isentadas”, 
pois custas são taxas (espécie tributária). 

Há uma discussão se poderia tal isenção valer 
para a Justiça Estadual, uma vez que quem 
estabeleceu o não pagamento de um tributo 
(taxa) ter sido o CPC, uma lei federal. Se for 
considerada isenção heterônoma, isso seria 
proibido. 

CRFB: Art. 151. É vedado à União: 

(...) 

III - instituir isenções de tributos da competência 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios. 

Seria uma aplicação semelhante à súmula 178, 
STJ: 

Súmula 178, STJ: O INSS não goza de isenção do 
pagamento de custas e emolumentos, nas ações 
acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça 
Estadual. 

Assim, se o INSS litigar na Justiça Federal, é 
isenta (art. 39, Lei de Execução Fiscal). 

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao 
pagamento de custas e emolumentos. A prática 
dos atos judiciais de seu interesse independerá 
de preparo ou de prévio depósito. 

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública 
ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte 
contrária. 

Como o INSS é uma autarquia federal, está 
contido nessa previsão de Fazenda Pública. 

Se estiver litigando na Justiça Estadual, o INSS 
não será isento (súmula 178, STJ), porquanto 
como custas e emolumentos têm natureza de 
taxa (espécie tributária), o que leva à conclusão 
de que somente uma Lei estadual poderia isentá-
lo. 

Esse debate, porém, ainda é muito incipiente, 
cujas correntes ainda não sobressaíram no meio 
jurídico. Ainda, se forem aprofundar, 
provavelmente isso será feito no Direito 
Tributário. 

• Já o §4º é um estímulo para que o réu 
concilie, ao possibilitar a redução dos 
honorários pela metade, caso reconheça a 
procedência do pedido e, simultaneamente, 
cumpra integralmente a prestação reconhecida. 

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do 
pedido e, simultaneamente, cumprir 
integralmente a prestação reconhecida, os 
honorários serão reduzidos pela metade. 

Sobre o reconhecimento da procedência do 
pedido, essa pode ocorrer antes da contestação, 
no meio do processo e até no final deste.  

Obs2: Seria justo que, se houver reconhecimento 
quase no final do processo, haja redução pela 
metade dos honorários?  

Ora, o advogado já trabalhou tanto. O CPC não faz 
essa diferenciação. Ele reduz pela metade se o 
réu concordar no início do processo e também se 
concordar no fim.  

Obs3: Ainda, seria justo sacrificar a verba de 
honorário de titularidade do advogado, a fim de 
que as partes conciliem? 

O CPC não viu nenhum problema nisso. 
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17. Durante o curso de um inventário de cujus, 
um dos herdeiros pediu ao juiz que deferisse 
antecipadamente a ele o exercício do direito de 
usar e de fruir de determinado bem do espólio. 

Assinale a opção correta no que concerne ao 
deferimento do pedido. 

A) O pedido poderá ser excepcionalmente 
deferido mediante caução caso o herdeiro seja 
pessoa com mais de 65 anos de idade. 

B) O pedido poderá ser deferido sob a condição 
de que, ao término do inventário, tal bem integre 
a cota desse herdeiro. 

C) O pedido deverá ser indeferido porquanto a 
decisão representaria reserva de bem sem 
correspondência legal. 

D) O pedido deverá ser indeferido: esse direito 
somente pode se dar com a partilha. 

E) O pedido poderá ser excepcionalmente 
deferido caso o herdeiro seja pessoa com mais 
de 65 anos de idade. 

Gabarito: B 

Comentários: Art. 647, Parágrafo único. O juiz 
poderá, em decisão fundamentada, deferir 
antecipadamente a qualquer dos herdeiros o 
exercício dos direitos de usar e de fruir de 
determinado bem, com a condição de que, ao 
término do inventário, tal bem integre a cota 
desse herdeiro, cabendo a este, desde o 
deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes 
do exercício daqueles direitos. 

 

18. Acerca da ação de despejo, julgue os itens 
seguintes, com base na jurisprudência do STJ: 

I – Na ação de despejo por falta de pagamento, é 
lícito ao locatário cumular o oferecimento de 
contestação com pedido de purgação da mora. 

II – Caso seja ajuizada ação de despejo por 
apenas um dos coproprietários do imóvel dado 
em locação, o juiz deverá determinar a correção 
do polo ativo. 

III – Na ação de despejo cumulada com cobrança 
de aluguéis, o litisconsórcio passivo entre 
fiadores é facultativo. 

IV – É lícita a penhora da remuneração do 
locatário para satisfação de créditos 
provenientes de despesa de aluguel com 
moradia. 

Estão certos apenas os itens: 

A) I e IV; 

B) II e III; 

C) III e IV; 

D) I, II e III; 

E) I, II e IV. 

Gabarito: C 

Comentários: O item I está incorreto. 

Na ação de despejo por falta de pagamento, não 
é admissível cumular o oferecimento de 
contestação com pedido de purgação da mora. 
Precedentes. 2. Recurso especial conhecido e 
provido." (REsp 625.832/SP, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
15/10/2009, DJe 9/11/2009). 

O item II está incorreto. Não precisa corrigir o 
polo ativo, até porque a doutrina salienta sobre 
a impossibilidade de obrigar um terceiro a litigar 
em juízo. Haverá um litisconsórcio unitário 
facultativo no polo ativo. 

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa 
conforme sua destinação, sobre ela exercer 
todos os direitos compatíveis com a indivisão, 
reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e 
alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la. 

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode 
alterar a destinação da coisa comum, nem dar 
posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o 
consenso dos outros. 

O item III está correto. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM 
COBRANÇA. ART. 62, I, DA LEI N. 8.245/1991. 
LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE FIADORES. 
FACULTATIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. OPÇÃO 
DO LOCADOR. FIANÇA. RENÚNCIA A BENEFÍCIO 
DE ORDEM. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS 
DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. 
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. 1. Inexiste 
afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando 
o Tribunal de origem pronunciou-se, de forma 
clara e suficiente, acerca das questões suscitadas 
nos autos, manifestando-se sobre todos os 
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a 
conclusão adotada pelo Juízo. 2. Na ação de 
despejo cumulada com cobrança de aluguéis, o 
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litisconsórcio passivo entre fiadores é 
facultativo, competindo ao locador eleger 
qualquer um dos garantes para responder pela 
dívida. 3. A renúncia do fiador ao benefício de 
ordem é válida nos contratos de locação, nos 
termos do art. 828, I, do CC/2002. Precedentes. 
4. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do 
CPC/2015 que deixa de atacar especificamente 
os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 
182/STJ). 5. Agravo interno não provido. (STJ, 
EDcl no REsp 1564430 DF, Rel. Min. Antônio 
Carlos Ferreira, d.j. 17/05/2018). 

O item IV está correto. 

O Superior Tribunal de Justiça autorizou a 
penhora de 15% da remuneração bruta de 
devedor que, além de ter uma renda considerada 
alta, adquiriu a dívida na locação de imóvel 
residencial. (AREsp 1.336.881 e REsp 1.547.561 
/ SP - Julgado em: 09/05/2017). 

 

19. Decisão de mérito transitada em julgado 
poderá ser rescindida no caso de ser proferida 
por juiz. 

A) que seja tio do réu. 

B) cujo cônjuge seja devedor do autor. 

C) cujo irmão seja credor do réu. 

D) que tenha ajudado o réu a pagar despesas. 

E) que tenha aconselhado o autor sobre o objeto 
da causa. 

Gabarito: A 

Comentários: A alternativa A está correta. A 
decisão de mérito pode ser rescindida se houver 
causa de impedimento (e não de suspeição). 

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em 
julgado, pode ser rescindida quando: 

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo 
absolutamente incompetente; 

E, dentre as alternativas, a única que representa 
uma causa de impedimento é a letra A, já que tio 
é parente de 3º grau. 

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe 
vedado exercer suas funções no processo: 

III - quando nele estiver postulando, como 
defensor público, advogado ou membro do 
Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, 
ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em 

linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 
inclusive; 

As demais alternativas são causas de suspeição. 

Art. 145. Há suspeição do juiz: 

II - que receber presentes de pessoas que 
tiverem interesse na causa antes ou depois de 
iniciado o processo, que aconselhar alguma das 
partes acerca do objeto da causa (letra E). ou que 
subministrar meios para atender às despesas do 
litígio (letra D). 

III - quando qualquer das partes for sua credora 
ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou 
de parentes destes, em linha reta até o terceiro 
grau, inclusive; (letras B e C). 

 

20. Caso, pela natureza da obrigação, o pedido 
formulado pelo autor possa ser cumprido pelo 
devedor de mais de um modo, o autor poderá 
formular pedido alternativo. Nesse caso, o valor 
da causa será: 

A) o correspondente ao pedido de maior valor. 

B) o valor do proveito econômico efetivamente 
perseguido. 

C) o valor do pedido principal. 

D) a soma dos valores de todos os pedidos. 

E) o correspondente à média dos valores dos 
pedidos. 

Gabarito: A 

Comentários: Art. 292. O valor da causa 
constará da petição inicial ou da reconvenção e 
será: 

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, 
o de maior valor; 

Terminamos, meus amigos. 

Ressalto que o presente artigo está sujeito a 
equívocos e posteriores correções. Inclusive, 
estou plenamente aberto a discussões e debates. 
Qualquer dúvida ou sugestão, sigo à disposição  
pelo instagram @rodrigovaslin; email 
rodrigovaslin@gmail.com e em nosso Fórum de 
Dúvidas – para os alunos. 

Grande abraço, 

Rodrigo Vaslin 
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DIREITO DO CONSUMIDOR  

21. Acerca da relação jurídica de consumo, 
assinale a opção correta segundo a 
jurisprudência do STJ. Nesse sentido, considere 
que a sigla CDC, sempre que utilizada, refere-se 
a Código de Defesa do Consumidor  

A) O CDC é aplicável a contratos de plano de 
saúde administrados por entidades de 
autogestão. 

B) O CDC é aplicável a contratos previdenciários 
celebrados com entidades fechadas de 
previdência complementar.  

C) Caracteriza relação jurídica de consumo a 
estabelecida entre empresa de intermediação de 
moeda virtual e instituição financeira.  

D) Caracteriza relação jurídica de consumo a 
estabelecida entre condôminos e condomínio 
relativamente às despesas para manutenção e 
conservação do edifício.  

E) O CDC é aplicável empreendimentos 
habitacionais promovidos por sociedades 
cooperativas 

Gabarito: E 

Comentários: A alternativa A está incorreta, 
conforme Súmula 608 do STJ: " Aplica-se o 
Código de Defesa do Consumidor aos contratos 
de plano de saúde, salvo os administrados por 
entidades de autogestão." 

A alternativa B está incorreta, segundo Súmula 
563 do STJ: " O Código de Defesa do Consumidor 
é aplicável às entidades abertas de previdência 
complementar, não incidindo nos contratos 
previdenciários celebrados com entidades 
fechadas." 

A alternativa C está incorreta, de acordo com o 
entendimento do STJ: "(...) 2. O serviço bancário 
de conta- corrente afigura-se importante no 
desenvolvimento da atividade empresarial de 
intermediação de compra e venda de bitcoins, 
desempenhada pela recorrente, conforme ela 
própria consigna, mas sem repercussão alguma 
na circulação e na utilização dessas moedas 
virtuais, as quais não dependem de 
intermediários, sendo possível a operação 
comercial e/ou financeira direta entre o 
transmissor e o receptor da moeda digital. Nesse 
contexto, tem-se, a toda evidência, que a 
utilização de serviços bancários, 

especificamente o de abertura de conta corrente, 
pela insurgente, dá-se com o claro propósito de 
incrementar sua atividade produtiva de 
intermediação, não se caracterizando, pois, 
como relação jurídica de consumo - mas sim de 
insumo -, a obstar a aplicação, na hipótese, das 
normas protetivas do Código de Defesa do 
Consumidor. (REsp 1696214/SP, Rel. Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018) 

A alternativa D está incorreta, consoante posição 
pacífica do STJ: " Não se aplica o CDC a relações 
entre condôminos e condomínio quanto às 
despesas de manutenção deste." (STJ, REsp 
650.791, DJ 20/04/2006) 

A alternativa E está correta, pois corresponde ao 
teor da Súmula 602 do STJ: "O Código de Defesa 
do Consumidor é aplicável aos 
empreendimentos habitacionais promovidos 
pelas sociedades cooperativas." 

 

22. De acordo com o CDC, a doutrina 
consumerista e a jurisprudência dos tribunais 
superiores, assinale a opção correta.  

A) A inversão do ônus da prova, aferida pelo 
magistrado no caso concreto, se admitida, deve 
ser efetivada no momento da prolação da 
sentença.  

B) Os direitos básicos do consumidor não podem 
ser aplicados a contratos celebrados antes da 
vigência do CDC, ainda que estes sejam contratos 
de trato sucessivo.  

C) Conforme a teoria da base objetiva do 
negócio, a revisão contratual é possível desde 
que, em virtude de acontecimentos 
imprevisíveis, fique configurado desequilíbrio 
entre as partes contratantes.  

D) É direito básico do consumidor previsto no 
CDC a proibição da venda de produtos 
considerados nocivos ou perigosos.  

E) Em caso de extravio de bagagem em voo 
internacional, a reparação de danos materiais ao 
consumidor pela transportadora aérea de 
passageiros é limitada aos valores estabelecidos 
em normas e tratados internacionais. 

Gabarito: E 

Comentários: A alternativa A está incorreta, 
segundo posição do STJ: "(...) 4. Não podendo ser 
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identificado o fabricante, estende-se a 
responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 
art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar 
a ação contra suposto fabricante, sem 
comprovar que o réu foi realmente o fabricante 
do produto defeituoso, ou seja, sem prova do 
próprio nexo causal entre ação ou omissão do 
réu e o dano alegado, a inversão do ônus da 
prova a respeito da identidade do responsável 
pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, 
VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 
decisão judicial que a determinar ser proferida 
"preferencialmente na fase de saneamento do 
processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte 
a quem não incumbia inicialmente o encargo, a 
reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 
2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de 
divergência a que se dá provimento." (EREsp 
422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 
em 29/02/2012, DJe 21/06/2012) 

A alternativa B está incorreta, pois entende o 
STJ: "(...)2. Embora o CDC não retroaja para 
alcançar efeitos presentes e futuros de contratos 
celebrados anteriormente a sua vigência, a 
legislação consumerista regula os efeitos 
presentes de contratos de trato sucessivo e que, 
por isso, foram renovados já no período de sua 
vigência." (AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 
323.519/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 
QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 
18/09/2012) 

A alternativa C está incorreta, uma vez que a 
Teoria da Base Objetiva do Negócio Jurídico, de 
Karl Larenz, não exige a imprevisibilidade do 
fato superveniente e dispensa qualquer 
discussão a respeito da previsibilidade do fato 
econômico superveniente. Segundo doutrina 
majoritária, é a teoria adotada pelo CDC. 

A alternativa D está incorreta, pois no rol do art. 
6º do CDC não consta a proibição de venda de 
produtos considerados nocivos ou perigosos, 
mas sim a efetiva proteção contra os riscos que 
possam causar, nos termos do art. 6º, I, CDC: São 
direitos básicos do consumidor: I - a proteção da 
vida, saúde e segurança contra os riscos 
provocados por práticas no fornecimento de 
produtos e serviços considerados perigosos ou 
nocivos;" 

A alternativa E está correta, de acordo com 
decisão do STJ: " É possível a limitação, por 
legislação internacional especial, do direito do 
passageiro à indenização por danos materiais 
decorrentes de extravio de bagagem." (STJ. 3ª 
Turma. REsp 673048-RS, Rel. Min. Marco Aurélio 
Bellizze, julgado em 08/05/2018). Também 
decidiu o STF: "Nos termos do art. 178 da 
Constituição da República, as normas e os 
tratados internacionais limitadores da 
responsabilidade das transportadoras aéreas de 
passageiros, especialmente as Convenções de 
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação 
ao Código de Defesa do Consumidor." (STF. 
Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar 
Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgados em 25/05/2017 (repercussão 
geral) 

 

23. José adquiriu de estabelecimento 
empresarial um televisor fabricado por YW S.A., 
tendo pagado a quantia de R$4.000 pelo 
produto. Dez dias após a aquisição, o televisor 
apresentou falha na reprodução de imagens e 
José o levou à assistência técnica especializada, 
que lhe recomendou a troca de uma peça. Com 
relação a essa situação hipotética, assinale a 
opção correta.  

A) A responsabilidade do fornecedor será 
excluída se ficar demostrado que ele 
desconhecia, quando da venda, o problema 
identificado pelo consumidor.  

B) Não sendo o vício sanado no prazo legal, José 
poderá cumulativamente a substituição do 
produto e a restituição da quantia paga, 
monetariamente atualizada.  

C) A responsabilidade é solidária entre 
fabricante e comerciante, podendo a reparação 
do dano ser pleiteada contra ambos ou contra 
somente um deles.  

D) Caso o comerciante proponha e José aceite a 
substituição do aparelho televisor por outro de 
espécie, marca ou modelo diferentes e com 
qualidade superior, não poderá haver qualquer 
custo adicional para José.  

E) O comerciante é isento de qualquer 
responsabilidade, pois não se trata de produto 
perecível e seu fabricante está identificado. 

Gabarito: C 
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Comentários: A alternativa A está incorreta, 
visto que o desconhecimento do vício pelo 
fornecedor não exclui o dever de indenizar, uma 
vez que a responsabilidade do fornecer pelo 
vício do produto é objetiva, não sendo necessária 
qualquer demonstração de culpa, nos termos do 
art. 18 do CDC: " Os fornecedores de produtos de 
consumo duráveis ou não duráveis respondem 
solidariamente pelos vícios de qualidade ou 
quantidade que os tornem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou 
lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 
decorrentes da disparidade, com a indicações 
constantes do recipiente, da embalagem, 
rotulagem ou mensagem publicitária, 
respeitadas as variações decorrentes de sua 
natureza, podendo o consumidor exigir a 
substituição das partes viciadas." 

A alternativa B está incorreta, porque a exigência 
do consumidor não será cumulativa, mas sim 
alternativa, comforme art. 18, §1º do CDC: "Não 
sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta 
dias, pode o consumidor exigir, 
alternativamente e à sua escolha: I - a 
substituição do produto por outro da mesma 
espécie, em perfeitas condições de uso; II - a 
restituição imediata da quantia paga, 
monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; III - o abatimento 
proporcional do preço." 

A alternativa C está correta, de acordo com o art. 
18 do CDC, acima transcrito. 

A alternativa D está incorreta, segundo art. 18, 
§4º c/c art. 18, §1º do CDC: "Tendo o consumidor 
optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste 
artigo, e não sendo possível a substituição do 
bem, poderá haver substituição por outro de 
espécie, marca ou modelo diversos, mediante 
complementação ou restituição de eventual 
diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos 
incisos II e III do § 1° deste artigo." 

A alternativa E está incorreta, visto que o 
comerciante é solidariamente responsável, nos 
termos do art. 18 do CDC. 

 

 

 

 

24. Jorge adquiriu um veículo novo em uma 
concessionária. Ao sair do estabelecimento 
dirigindo o veículo, Jorge percebeu um ruído 
todas as vezes que acionava o sistema de freios. 
Por isso, ele retornou imediatamente ao local, 
relatou o ocorrido e recebeu a informação de que 
o ruído decorria do pouco uso do produto. Após 
ter saído da concessionária, Jorge sofreu grave 
acidente automobilístico, em decorrência de 
falha no sistema de freios do veículo. A respeito 
dessa situação hipotética, assinale a opção 
correta. 

A) Jorge tinha o prazo legal de sete dias para 
desistir do contrato e, tendo deixado de exercê-
lo, houve a decadência.  

B) Nenhuma hipótese do CDC se aplica à 
situação, razão pela qual deve ser aplicado o 
prazo geral previsto no Código Civil.  

C) O prazo decadencial para reclamar teve início 
com a retirada do veículo da concessionária, logo 
após a aquisição.  

D) O prazo prescricional é contado a partir do 
conhecimento do acidente sofrido por Jorge.  

E) O prazo decadencial teve início no momento 
em que ficou evidenciado o defeito. 

Gabarito: D 

Comentários:  A alternativa A está incorreta, 
pois a situação narrada trata de um fato do 
produto, uma falha de segurança no sistema de 
freios, de modo que aplica-se o prazo 
prescricional do art. 27 do CDC: " Prescreve em 
cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 
causados por fato do produto ou do serviço 
prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se 
a contagem do prazo a partir do conhecimento 
do dano e de sua autoria." O prazo de sete dias 
previsto do CDC aplica-se ao caso de 
arrependimento por comprar realizadas fora do 
estabelecimento comercial, segundo art. 49 do 
CDC: " O consumidor pode desistir do contrato, 
no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou 
do ato de recebimento do produto ou serviço, 
sempre que a contratação de fornecimento de 
produtos e serviços ocorrer fora do 
estabelecimento comercial, especialmente por 
telefone ou a domicílio." 

A alternativa B está incorreta, pois é caso de fato 
do produto, aplicando o prazo do art. 27 do CDC, 
acima transcrito. 
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A alternativa C está incorreta, visto que o prazo 
prescricional para reclamar do vício do produto 
inicia com o conhecimento do dano e da sua 
autoria, nos termos do art. 27 do CDC. 

A alternativa D está correta, consoante art. 27 do 
CDC. 

A alternativa E está incorreta, uma vez que o 
prazo é prescricional, segundo art. 27 do CDC. 

 

25. Maria e João, titulares de conta-corrente 
conjunta, foram informados da existência de 
uma dívida contraída por Maria para a aquisição 
de determinado produto e notificados de que o 
não pagamento no prazo estipulado implicaria a 
inclusão de seus nomes em cadastro restritivo 
de crédito. Em difícil situação financeira, nem 
João nem Maria efetuaram o pagamento no 
prazo estipulado, por isso seus nomes foram 
incluídos em cadastro de consumidores 
inadimplentes. Posteriormente, houve o 
pagamento integral da dívida. Tendo como 
referência essa situação hipotética, assinale a 
opção correta, com base na jurisprudência do 
STJ acerca de bancos de dados e cadastros de 
consumidores.  

A) A inscrição dos nomes dos devedores pode 
ser mantida nos serviços de proteção ao crédito 
pelo prazo máximo estabelecido no CDC, salvo se 
antes houver a prescrição da execução.  

B) A inclusão do nome de João no cadastro de 
inadimplentes foi correta, pois a posse de conta-
corrente conjunta com Maria o torna solidário 
nas obrigações para com terceiros.  

C) A partir do pagamento integral do débito, 
cabe ao fornecedor do produto adquirido por 
Maria excluir do cadastro de inadimplentes o 
nome dela e o de João.  

D) Em observância ao princípio da informação, é 
indispensável o prévio aviso de recebimento na 
carta de comunicação sobre inscrição dos 
consumidores em banco de dados.  

E) A comunicação aos devedores da inclusão de 
seus nomes no banco de dados é de 
responsabilidade do fornecedor do produto 
adquirido por Maria. 

Gabarito: C 

Comentários: A alternativa A está incorreta, 
conforme Súmula 323 do STJ: "A inscrição do 

nome do devedor pode ser mantida nos serviços 
de proteção ao crédito até o prazo máximo de 
cinco (5) anos, independentemente da 
prescrição da execução." 

A alternativa B está incorreta, segundo 
entendimento do STJ: "Civil. Recurso Especial. 
Ação de compensação por danos morais. Conta 
corrente conjunta. Emissão de cheque sem 
provisão de fundos por um dos correntistas. 
Impossibilidade de inscrição do nome do co-
titular da conta, que não emitiu o cheque, em 
cadastro de proteção ao crédito. Ocorrência de 
dano moral. - Celebrado contrato de abertura de 
conta corrente conjunta, no qual uma das 
cotitulares da conta emitiu cheque sem provisão 
de fundos, é indevida a inscrição do nome 
daquele que não emitiu o cheque, em cadastro de 
proteção ao crédito." (REsp 981.081/RS, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 23/03/2010, DJe 09/04/2010). 

A alternativa C está correta, consoante Súmula 
548 do STJ: "Incumbe ao credor a exclusão do 
registro da dívida em nome do devedor no 
cadastro de inadimplentes no prazo de cinco 
dias úteis, a partir do integral e efetivo 
pagamento do débito." 

A alternativa D está incorreta, de acordo com a 
Súmula 404 do STJ: " É dispensável o aviso de 
recebimento (AR) na carta de comunicação ao 
consumidor sobre a negativação de seu nome em 
bancos de dados e cadastros." 

A alternativa E está incorreta, segundo a Súmula 
359 do STJ: "Cabe ao órgão mantenedor do 
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 
devedor antes de proceder à inscrição." 

 

DIREITO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE  

26. Aos dezesseis anos de idade, João praticou 
ato infracional análogo ao crime de roubo e, em 
razão disso, foi-lhe aplicada a medida 
socioeducativa de internação. Após alguns 
meses de internação, houve a progressão de João 
para o regime de semiliberdade, mas ele, fora da 
unidade de internação, deixou de cumprir as 
obrigações desse regime e não foi mais 
localizado, embora tenha sido procurado pelo 
juízo competente em todos os endereços 
existentes nos autos. Um ano depois, quando 
João estava com dezessete anos de idade, o 
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Ministério Público requereu nos autos que 
fossem decretadas a busca e apreensão do 
adolescente e a regressão dele para regime mais 
rigoroso. 

A) O pedido de busca e apreensão de João não 
ofende o princípio da presunção de inocência; se 
deferido esse pedido e apreendido o menor, 
deverá ser feita a sua oitiva antes da decretação 
de regressão do regime de cumprimento da 
medida socioeducativa. 

B) O pedido de busca e apreensão de João 
formulado pelo Ministério Público deve ser 
indeferido, porque ofende o princípio da 
presunção de inocência. 

C) Sendo deferido o pedido do Ministério Público 
e efetuada a apreensão de João, a prévia oitiva do 
menor para decretação da regressão a regime 
mais rigoroso somente será necessária se o juiz 
tiver dúvida quanto à voluntariedade de João o 
descumprimento das obrigações do regime de 
semiliberdade. 

D) Sendo deferido o pedido do Ministério 
Público e efetuada a apreensão de João, deverá 
ser determinada sua imediata regressão a 
regime mais rigoroso, dispensa-se sua oitiva. 

E) A menoridade de João impede a decretação de 
sua busca e apreensão, devendo-se aguardar o 
seu comparecimento espontâneo perante o juízo 
para justificar o descumprimento das obrigações 
do regime de semiliberdade. 

Gabarito: A 

Comentários: A busca e apreensão do menor é 
lícita, pois o STJ possui entendimento no sentido 
de que é possível a expedição de mandado de 
busca e apreensão contra menor que descumpre 
medida socioeducativa: “É entendimento 
pacífico desta Corte Superior que a expedição de 
mandado de busca e apreensão para localizar 
adolescente que descumpriu medida 
socioeducativa de liberdade assistida não 
configura constrangimento ilegal, nem mesmo 
contraria o enunciado da Súmula n. 265 do STJ” 
- HC 381.127/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 
SEXTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 
22/03/2017. 

Apreendido o menor, deverá ser realizada sua 
prévia oitiva antes que seja decretada eventual 
regressão do regime de cumprimento de medida 

socioeducativa, nos termos da Súmula 265 do 
STJ: 

Súmula 265: É necessária a oitiva do menor 
infrator antes de decretar-se a regressão da 
medida sócio-educativa. 

 

27. Quando nasceu, Maria foi registrada como 
filha de Joana e Paulo. Ao completar quinze anos 
de idade, Maria, devidamente representada, 
ajuizou ação de reconhecimento de paternidade 
cumulada com alimentos em face de André. Na 
marcha processual, ficou demonstrado, inclusive 
por exame de DNA, que Maria era filha biológica 
de André. Ouvida em juízo, Maria deixou claro 
que pretendia manter Paulo também como seu 
pai em seu registro de nascimento. Terminada a 
instrução processual, os autos foram conclusos 
para a sentença.  

Com relação a essa situação hipotética, assinale 
a opção correta, conforme a jurisprudência do 
STF. 

A) É possível o reconhecimento da paternidade 
concomitante de André e Paulo, 
respectivamente com base na origem biológica e 
socioafetiva, com todas as consequências 
patrimoniais e extrapatrimoniais. 

B) É possível o reconhecimento da paternidade 
concomitante de André e Paulo, mas somente os 
efeitos patrimoniais da paternidade de André 
atingirão Maria. 

C) É possível o reconhecimento da paternidade 
concomitante de Paulo e André, mas Maria não 
terá direito aos efeitos patrimoniais decorrentes 
do reconhecimento da paternidade de André, 
porque não pretende desfazer os laços 
socioafetivos com Paulo. 

D) Não poderá haver o reconhecimento da 
paternidade de André, porque a paternidade 
socioafetiva de Paulo foi declarada em registro 
público e Maria não pretende excluí-la de seu 
registro. 

E) Não poderá haver o reconhecimento da 
paternidade de André, porque o vínculo de 
filiação entre Paulo e Maria está consolidado 
pelo decurso do tempo. 

Gabarito: A 

Comentários: Com o objetivo de dar uma visão 
mais inclusiva ao conceito de família, em 



 

 

 

 Simulado TJ-PA 

 

   21 
71 

observância ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, o STF firmou entendimento no sentido 
de que “A paternidade socioafetiva, declarada ou 
não em registro público, não impede o 
reconhecimento do vínculo de filiação 
concomitante baseado na origem biológica, com 
todas as suas consequências patrimoniais e 
extrapatrimoniais”. (RE 898060, Relator(a):  
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 
21/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 
DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017) 

As alternativas D e E estão incorretas, pois 
afirmam que não é possível o direito ao 
reconhecimento de paternidade nesse caso. Já o 
erro das alternativas B e C é dizer que os efeitos 
patrimoniais do reconhecimento serão 
limitados. 

 

28. Os prazos dos procedimentos estabelecidos 
no Estatuto da Criança e do Adolescente devem 
ser contados em dias 

A) Corridos, excluído o dia do começo e incluído 
o dia do vencimento, e em dobro para a fazenda 
pública. 

B) Úteis, por expressa disposição do Código de 
Processo Civil, e em dobro para o Ministério 
Público. 

C) Corridos, excluído o dia do começo e incluído 
o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro 
para a fazenda pública e para o Ministério 
Público 

D) Úteis, por expressa disposição do Código de 
Processo Civil, vedado o prazo em dobro para a 
fazenda pública e para o Ministério Público. 

E) Corridos, excluído o dia do começo e incluído 
o dia do vencimento, e em dobro para a fazenda 
pública e para o Ministério Público. 

Gabarito: C 

Comentários: A resposta se encontra no art. 
152, §2º do ECA, uma vez que há disposição 
expressa no sentido de que os prazos são 
contados em dias corridos: 

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei 
aplicam-se subsidiariamente as normas gerais 
previstas na legislação processual pertinente. 

§ 2º Os prazos estabelecidos nesta Lei e 
aplicáveis aos seus procedimentos são contados 

em dias corridos, excluído o dia do começo e 
incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em 
dobro para a Fazenda Pública e o Ministério 
Público. 

Por esse motivo, não se aplica a regra do CPC de 
que os prazos são contados em dias-úteis, 
motivo pelo qual a alternativa C é a correta e o 
gabarito da questão. 

 

29. Rafael, com dezesseis anos de idade, subtraiu 
a aliança de casamento de sua mãe para trocá-la 
por drogas. Em razão disso, o Ministério Público 
ofereceu representação contra o adolescente 
pela prática de ato infracional equiparado ao 
direito de furto. Durante a instrução processual, 
ficou demonstrado que o ato infracional análogo 
ao delito de furto fora realmente praticado por 
Rafael em prejuízo de sua mãe. A defesa 
requereu o reconhecimento de escusa 
absolutória em favor de Rafael, diante da prova 
de que ele havia praticado ato infracional 
análogo ao delito de furto em prejuízo de sua 
mãe. Os autos foram conclusos para a sentença. 

A) Não poderá ser aplicada, porque crianças e 
adolescentes não se sujeitam às normas do 
Código Penal. 

B) Não poderá ser aplicada, porque as medidas 
socioeducativas possuem caráter não só 
punitivo, mas também educativo. 

C) Poderá ser aplicada, porque não há 
razoabilidade em negras a imunidade absoluta 
ao adolescente, uma vez que tal escusa está 
prevista no Código Penal 

D) Poderá ser aplicada, porque está prevista 
expressamente no Estatuto da Criança e do 
Adolescente como fundamento para a sentença 
absolutória. 

E) Não poderá ser aplicada, porque o 
adolescente praticou o ato infracional em 
desfavor de sua própria mãe. 

Gabarito: C 

Comentários: A resposta do item se encontra no 
entendimento firmado pelo STJ quando do 
julgamento do HC 251.681: “O art. 181, II, do 
Código Penal prevê escusa absolutória, em razão 
da qual é isento de pena aquele que comete 
crime contra o patrimônio, entre outras 
hipóteses, em prejuízo de ascendente, salvo as 
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exceções delineadas no art. 183 do mesmo 
diploma legal. 4. Por razões de política criminal, 
com base na existência de laços familiares ou 
afetivos entre os envolvidos, o legislador optou 
por afastar a punibilidade de determinadas 
pessoas. Nesse contexto, se cumpre aos 
ascendentes o dever de lidar com descendentes 
maiores que lhes causem danos ao patrimônio, 
sem que haja interesse estatal na aplicação de 
pena, também não se observa, com maior razão, 
interesse na aplicação de medida socioeducativa 
ao adolescente pela prática do mesmo fato.” 

Dessa forma, temos que é possível o 
reconhecimento da escusa absolutória em favor 
do adolescente infrator, o que torna as 
alternativas E e B incorretas. 

Já a alternativa A está incorreta porque é 
possível a aplicação de normas do Código Penal 
à Criança e ao adolescente, desde que de forma 
subsidiária. Além do caso da escusa absolutória, 
há, por exemplo, o entendimento de que o 
cálculo do prazo prescricional para a aplicação 
de medida socioeducativa de internação 
realizado com base no art. 109 do CP.  

A alternativa D está incorreta porque não há a 
previsão expressa de aplicação de escusa 
absolutória no ECA. 

 

30. Aroldo, de vinte e um anos de idade e gerente 
de bar, no desempenho de sua atividade de 
trabalho, vendeu a Lucas, de dezesseis anos de 
idade, bebidas alcoólicas para consumo próprio, 
mesmo sabendo da menoridade de Lucas. 
Conforme a legislação em vigor, a conduta de 
Aroldo é considerada 

A) Contravenção penal, estando ele sujeito 
também a multa administrativa por ter cometido 
infração administrativa. 

B) Contravenção penal, não estando ele sujeito a 
multa administrativa, porque não cometeu 
infração administrativa. 

C) Crime, estando ele sujeito também a multa 
administrativa por ter cometido infração 
administrativa. 

D) Penalmente atípica, inexistindo também 
previsão de multa administrativa para essa 
conduta. 

E) Crime, mas inexiste previsão de multa 
administrativa para essa conduta, porque não foi 
cometida infração administrativa. 

Gabarito: C 

Comentários: Atualmente, a conduta de vender 
bebidas alcoólicas a uma criança ou adolescente 
é qualificada como crime e infração 
administrativa pelo ECA. Veja: 

Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao 
adolescente de: 

 I - armas, munições e explosivos; 

 II - bebidas alcoólicas; 

 III - produtos cujos componentes possam causar 
dependência física ou psíquica ainda que por 
utilização indevida; 

 IV - fogos de estampido e de artifício, exceto 
aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam 
incapazes de provocar qualquer dano físico em 
caso de utilização indevida; 

 V - revistas e publicações a que alude o art. 78; 

 VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.  

Art. 258-C.  Descumprir a proibição estabelecida 
no inciso II do art. 81: (Redação dada pela Lei nº 
13.106, de 2015) 

 Pena - multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 
10.000,00 (dez mil reais); (Redação dada pela 
Lei nº 13.106, de 2015) 

 Medida Administrativa - interdição do 
estabelecimento comercial até o recolhimento 
da multa aplicada. 

Art. 243.  Vender, fornecer, servir, ministrar ou 
entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer 
forma, a criança ou a adolescente, bebida 
alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos 
cujos componentes possam causar dependência 
física ou psíquica:  

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e 
multa, se o fato não constitui crime mais grave. 
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DIREITO PENAL 

31. Com relação às velocidades do direito penal, 
assinale a opção em que a terminologia 
apresentada se relaciona com a flexibilização de 
direitos e garantias individuais 
contrabalanceada com penas mais brandas, 
como as restritivas de direitos. 

A) Direito penal do inimigo. 

B) Primeira velocidade do direito penal. 

C) Segunda velocidade do direito penal. 

D) Terceira velocidade do direito penal. 

E) Quarta velocidade do direito penal. 

Gabarito: C 

Comentários: O professor Jesús María Silva 
Sánchez analisa o processo de expansão do 
Direito Penal, utilizando-se das velocidades 
como diferentes fases de maior recurso às 
normas incriminadoras. 

A segunda velocidade é caracterizada por um 
procedimento mais célere e com flexibilização 
dos direitos e garantias (menor oportunidade de 
defesa, por exemplo), mas o que se equilibra com 
a utilização de penas mais leves, como as 
alternativas. 

 

32. André, de vinte e dois anos de idade, com o 
propósito de ferir Bernardo, seu desafeto, 
agrediu-o com socos no abdome, lesionando-o 
significativamente. Durante a agressão, André 
decidiu matar Bernardos; com o emprego de 
uma barra de ferro, ele golpeou a cabeça de 
Bernardo, que, em virtude dos ferimentos 
provocados por esse instrumento, veio a falecer 
ainda no local do fato. 

Nessa situação hipotética, André deverá ser 
punido. 

A) Pelo delito de lesão corporal seguida de 
morte. 

B) Pelo delito de homicídio apenas, sendo o caso 
de crime progressivo. 

C) Pelos delitos de lesão corporal e homicídio em 
continuidade delitiva. 

D) Pelo delito de homicídio apenas, consistindo 
em progressão criminosa a evolução de 

lesão corporal para homicídio. 

E) Pelos delitos de lesão corporal e homicídio em 
concurso formal. 

Gabarito: D 

Comentários: A situação narrada é o típico 
exemplo de progressão criminosa em sentido 
estrito, em que há uma alteração do elemento 
subjetivo do agente durante a fase de execução. 
Incide, assim, o princípio da consunção, só 
respondendo André pelo crime de homicídio. 

 

33. De acordo com o finalismo defendido por 
Hans Welzel, o dolo é 

A) Natural; a imputabilidade, a potencial 
consciência da ilicitude e a exigibilidade de 
conduta diversa são os elementos da 
culpabilidade. 

B) Normativo; a imputabilidade e o dolo 
normativo são os únicos elementos da 
culpabilidade. 

C) Normativo; a imputabilidade e a exigibilidade 
de conduta diversa são os únicos elementos da 
culpabilidade. 

D) Natural; a imputabilidade e a exigibilidade de 
conduta diversa são os únicos elementos da 
culpabilidade. 

E) Normativo; a imputabilidade, a potencial 
consciência da ilicitude e a exigibilidade de 
conduta diversa são os elementos da 
culpabilidade. 

Gabarito: A 

Comentários: O grande giro Copérnico havido 
no Direito Penal com o finalismo foi a 
compreensão do elemento subjetivo da conduta 
(dolo ou culpa em sentido estrito) como 
elemento da conduta, e não mais como espécie 
ou componente da culpabilidade. Hans Welzel, 
seu grande teórico, defendeu, então, que o dolo 
era natural, e não mais normativo. 

Ademais, com a migração do dolo para a 
conduta, passaram a compor a culpabilidade a 
potencial consciência da ilicitude, a 
imputabilidade e a exigibilidade de conduta 
diversa. 
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34. Caio e Daniel, imputáveis, ajustaram a 
prática de um furto a uma agência bancária. No 
dia do fato, Caio adentrou na agência e subtraiu 
valores. Em seguida, entrou no carro em que 
Daniel o aguardava, e ambos fugiram do local 
imediatamente. Encontrados, Caio e Daniel 
foram processados e condenados pela prática do 
delito de furto. Na sentença condenatória, o juiz 
considerou ambos perigosos, mas afirmou que 
apenas Caio havia praticado a conduta descrita 
no núcleo do tipo e que, portanto, apenas ele era 
o autor do delito. Daniel, embora condenado 
pelo mesmo crime e à mesma pena imposta a 
Caio, foi considerado apenas partícipe, porque 
não tinha praticado a conduta descrita no núcleo 
do tipo. Acerca dessa situação hipotética, é 
correto afirmar que o magistrado, quanto ao 
concurso de pessoas, adotou a teoria. 

A) Dualista e o conceito extensivo de autor para 
considerar Daniel partícipe do delito de furto. 

B) Pluralista e o conceito restritivo de autor para 
considerar Daniel partícipe do delito de furto. 

C) Monista e o conceito restritivo de autor para 
considerar Daniel partícipe do delito de furto. 

D) Pluralista e o conceito extensivo de autor para 
considerar Daniel partícipe do delito de furto. 

E) Monista e o conceito extensivo de autor para 
considerar Daniel partícipe do delito de furto. 

Gabarito: C 

Comentários: Como ambos foram condenados 
pelo mesmo delito, furto, a teoria adotada pelo 
juiz foi a monista (todos os coautores e 
partícipes respondem pelo mesmo crime). 

Quanto ao conceito de autor, Daniel foi 
considerado partícipe pelo fato de não ter 
praticado a conduta prevista no núcleo do tipo 
(no caso de furto, “subtrair”).  Então, adotou o 
julgador o conceito restritivo. 

 

35. Eduardo, de vinte e um anos de idade, 
adentrou em uma padaria e, apontando uma 
arma de fogo para o gerente do estabelecimento, 
retirou todo o dinheiro do caixa e o colocou em 
sua mochila. Ao sair da padaria levando o 
dinheiro, Eduardo foi abordado por policiais 
militares que passavam pelo local. Na delegacia, 
foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito, 
e o dinheiro foi devolvido à vítima. 

De acordo com a jurisprudência do STJ, é correto 
afirmar que Eduardo praticou o crime de roubo. 

A) Tentado, uma vez que não conseguiu a posse 
mansa e pacífica do dinheiro subtraído. 

B) Consumado, uma vez que o STJ adota a teoria 
da apprehensio no que se refere ao momento 
consumativo do roubo. 

C) Consumado, uma vez que STJ adota a teoria da 
ilatio no que se refere ao momento consumativo 
do roubo. 

D) Tentado, uma vez que o STJ adota a teoria da 
ablatio no que se refere ao momento 
consumativo do roubo. 

E) Tentado, uma vez que o STJ adota a teoria da 
contrectacio no que se refere ao momento 
consumativo do roubo. 

Gabarito: B 

Comentários: O Superior Tribunal de Justiça já 
sumulou seu entendimento, adotando a teoria da 
amotio ou apprehensio, sendo o teor do seu 
enunciado 582 o seguinte: 

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da 
posse do bem mediante emprego de violência ou 
grave ameaça, ainda que por breve tempo e em 
seguida à perseguição imediata ao agente e 
recuperação da coisa roubada, sendo 
prescindível a posse mansa e pacífica ou 
desvigiada. 

 

36. Fernando, imputável, cumpria pena de sete 
anos de reclusão em regime semiaberto. Em 
15/02/2019, foi autorizado a realizar trabalho 
externo. Em 16/02/2019, ele saiu do 
estabelecimento penitenciário para o trabalho 
externo, mas não mais retornou. Por essa razão, 
foi expedido mandado de prisão contra ele. 
Abordado por policiais em um bar, Fernando 
identificou-se como Domingos. Ele foi 
encaminhado à delegacia e lá novamente se 
identificou como Domingos. A verdadeira 
identidade de Fernando foi descoberta somente 
dois dias depois. Ouvido como investigado, 
Fernando disse que tinha adotado o nome 
Domingos porque sabia que contra ele havia 
mandado de prisão expedido. 

De acordo com a jurisprudência do STJ, quando 
se identificou como Domingos, Fernando 
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A) Praticou o crime de fraude processual, 
embora tenha alegado situação de autodefesa. 

B) Praticou o crime de falsidade ideológica, 
embora tenha alegado situação de autodefesa. 

C) Não praticou qualquer crime, uma vez que 
estava em situação de autodefesa. 

D) Praticou o crime de falsa identidade, embora 
tenha alegado situação de autodefesa. 

E) Praticou o crime de falso testemunho, embora 
tenha alegado situação de auto defesa. 

Gabarito: D 

Comentários: O Superior Tribunal de Justiça 
pacificou o entendimento de que a atribuição de 
falsa identidade perante a autoridade policial 
configura o crime do artigo 307 do Código Penal, 
não estando abrangida pelo exercício regular do 
direito de defesa. Tal entendimento está 
consagrado no enunciado 522: 

A conduta de atribuir-se falsa identidade 
perante autoridade policial é típica, ainda que 
em situação de alegada autodefesa. 

 

37. Gustavo, de vinte e cinco anos de idade, foi 
preso em flagrante pelo crime de roubo, tendo 
sido encontrada em suas vestes grande 
quantidade de drogas, além do objeto produto 
do roubo. Denunciado pelo Ministério Público, 
no interrogatório em juízo, Gustavo admitiu ser 
o proprietário da droga, mas alegou não ser 
traficante e que a droga era para o seu consumo 
pessoal. Quanto ao crime de roubo, admitiu a 
subtração do bem, mas disse não ter empregado 
violência ou grave ameaça contra a vítima. Na 
sentença, o juiz condenou Gustavo pela prática 
de roubo e de tráfico de drogas: o magistrado 
utilizou, entre outras provas, a versão de 
Gustavo, no sentido de que ele transportava a 
droga descrita na denúncia e de que havia 
subtraído o bem tratado nos autos. Tendo como 
referência essa situação hipotética, é correto 
afirmar que, de acordo com a jurisprudência do 
STJ, a incidência da atenuante da confissão 
espontânea no crime de tráfico de drogas. 

A) Não é admitida, assim como não é admitida no 
crime de roubo, uma vez que, além da versão de 
Gustavo, foram utilizadas outras provas para a 
condenação penal. 

B) Dispensa que Gustavo reconheça a traficância, 
bastando que ele confesse a posse da droga. Por 
outro lado, a incidência da confissão espontânea 
no crime de roubo exige o reconhecimento de 
violência ou grave ameaça, não bastando que ele 
confesse a subtração. 

C) Exige que Gustavo reconheça a traficância, 
não bastando que ele confesse a posse da droga. 
Por outro lado, a incidência da confissão 
espontânea no crime de roubo dispensa o 
reconhecimento de violência ou grave ameaça, 
bastando que ele confesse a subtração. 

D) Dispensa que Gustavo reconheça a 
traficância, bastando que ele confesse a posse da 
droga. Da mesma forma, a incidência da 
confissão espontânea no crime de roubo 
dispensa o reconhecimento de violência ou 
grave ameaça, bastando que ele confesse a 
subtração. 

E) Exige que Gustavo reconheça a traficância, 
não bastando que ele confesse a posse da droga. 
Da mesma forma, a incidência da confissão 
espontânea no crime de roubo exige o 
reconhecimento de violência ou grave ameaça, 
não bastando que ele confesse a subtração. 

Gabarito: C 

Comentários: O STJ possui entendimento 
pacífico, previsto na Súmula 545, sobre a 
utilização da confissão espontânea como 
fundamento da sentença condenatória e a 
consequente obrigatoriedade da incidência da 
atenuante: 

Quando a confissão for utilizada para a formação 
do convencimento do julgador, o réu fará jus à 
atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código 
Penal. 

Sobre a confissão do porte da droga, mas não da 
traficância, o STJ aprovou o seguinte enunciado: 

A incidência da atenuante da confissão 
espontânea no crime de tráfico ilícito de 
entorpecentes exige o reconhecimento da 
traficância pelo acusado, não bastando a mera 
admissão da posse ou propriedade para uso 
próprio.  

Por fim, quanto ao roubo, vejamos o 
entendimento do STJ: 

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no 
sentido da incidência da atenuante da confissão 
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espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do 
Código Penal, sendo irrelevante o fato de a 
confissão ter sido espontânea ou não, total ou 
parcial - em que o réu admite parte dos fatos a 
ele imputados - deve ser considerada para 
atenuar a pena, ou mesmo que tenha havido 
retratação, bastando que tenha servido para 
embasar a condenação. Precedentes. 3. Embora 
a simples subtração configure crime diverso - 
furto -, também constitui uma das elementares 
do delito de roubo - crime complexo, 
consubstanciado na prática de furto, associado à 
prática de constrangimento, ameaça ou 
violência, daí a configuração de hipótese de 
confissão parcial. (STJ, HC 396503/SP, Rel. Min. 
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 06/11/2017). 

Por isso, está correta a alternativa C, única de 
acordo com os entendimentos acima expostos. 

 

38. Tendo como referência o dispositivo da Lei 
Maria da Penha, assinale a opção correta, de 
acordo com a jurisprudência do STJ. 

A) A transação penal se aplica aos delitos 
sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha, porém a 
suspensão condicional do processo é vedada. 

B) Tanto a transação penal quanto a suspensão 
condicional do processo se aplicam a delitos 
sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. 

C) A prática de crime ou contravenção penal 
contra a mulher no âmbito doméstico, com 
violência ou grave ameaça, impossibilita a 
substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos. 

D) A pena privativa de liberdade imposta em 
razão da prática de contravenção penal contra a 
mulher no âmbito doméstico, mesmo com 
violência ou grave ameaça, é passível de 
substituição por pena restritiva de direitos. 

E) É aplicável o princípio da insignificância para 
contravenções penais praticadas contra a 
mulher no âmbito das relações domésticas. 

Gabarito: C 

Comentários: A Lei Maria da Penha já afasta a 
aplicação da Lei 9.099/95, que prevê os 
institutos da transação penal e da suspensão 
condicional do processo. De todo modo, o STJ 
também possui Súmula aprovada no mesmo 
sentido, de número 536: 

 A suspensão condicional do processo e a 
transação penal não se aplicam na hipótese de 
delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. 

Sobre a vedação da substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos, 
há também Súmula do STJ, de número 588: 

A prática de crime ou contravenção penal contra 
a mulher com violência ou grave ameaça no 
ambiente doméstico impossibilita a substituição 
de pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos. 

No tocante à vedação da aplicação da 
insignificância e do reconhecimento de crime de 
bagatela, em caso de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, o STJ aprovou a Súmula 
589:  

É inaplicável o princípio da insignificância nos 
crimes ou contravenções penais praticados 
contra a mulher no âmbito das relações 
domésticas.  

Portanto, a letra C é a correta, por ser a única 
alternativa que se adéqua aos entendimentos do 
STJ acima expostos. 

 

39. Rafael, imputável, insatisfeito com o valor 
que pagava mensalmente pelo consumo de 
energia elétrica em sua residência, utilizou-se de 
material não permitido no medidor de energia 
para reduzir a quantidade de energia elétrica 
consumida registrada no aparelho, o que lhe 
permitiu obter vantagem ilícita. Nessa situação 
hipotética, segundo a jurisprudência do STJ, 
Rafael cometeu 

A) Ilícito civil apenas, não sendo sua conduta 
penalmente típica. 

B) O delito de estelionato. 

C) O delito de furto mediante fraude. 

D) O delito de apropriação indébita. 

E) O delito de furto privilegiado. 

Gabaito: B 

Comentários: No caso, a fraude empregada no 
medidor induz a erro o preposto da 
concessionária de fornecimento de energia 
elétrica, ensejando um prejuízo da vítima e uma 
vantagem do agente. Configura-se, portanto, o 
estelionato, como se depreende do seguinte 
julgado do STJ: 
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1. Extrai-se do autos que fraude empregada 
pelos agravantes - uso de material transparente 
nas fases "a" e "b" do medidor - reduzia a 
quantidade de energia registrada no relógio e, 
por consequência, a de consumo, gerando a 
obtenção de vantagem ilícita. 2. "No furto 
qualificado com fraude, o agente subtrai a coisa 
com discordância expressa ou presumida da 
vítima, sendo a fraude meio para retirar a res da 
esfera de vigilância da vítima, enquanto no 
estelionato o autor obtém o bem através de 
transferência empreendida pelo próprio 
ofendido por ter sido induzido em erro". (AgRg 
no REsp 1279802/SP, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 8/5/2012, 
DJe 15/5/2012) 3. O caso dos autos revela não 
se tratar da figura do "gato" de energia elétrica, 
em que há subtração e inversão da posse do bem. 
Trata-se de prestação de serviço lícito, regular, 
com contraprestação pecuniária, em que a 
medição da energia elétrica é alterada, como 
forma de burla ao sistema de controle de 
consumo, - fraude -, por induzimento ao erro da 
companhia de eletricidade, que mais se adequa à 
figura descrita no art. 171, do Código Penal - CP 
(estelionato). 

 

40. Valter, imputável, ao ter sido abordado em 
fiscalização de trânsito, agrediu verbalmente os 
policiais, chamando-os de palhaços, motivo pelo 
qual lhe foi dada voz de prisão. Exaltado, Valter 
agarrou-se a um poste de iluminação pública, 
negando-se a entrar na viatura policial. Os 
policiais conseguiram imobilizá-lo e o 
conduziram até a autoridade policial. Em 
nenhum momento Valter ameaçou os policiais 
ou utilizou violência física contra eles. 

Nessa situação hipotética, segundo o Código 
Penal e a jurisprudência do STJ, Valter 

A) praticou os crimes de desacato, de resistência 
e de calúnia. 

B) praticou o crime de desacato, mas não 
praticou o crime de resistência nem o de calúnia. 

C) praticou o crime de resistência, mas não o de 
desacato nem o de calúnia. 

D) praticou os crimes de resistência e calúnia, 
mas não o crime de desacato. 

E) não praticou qualquer conduta tipificada 
penalmente. 

Gabarito: B 

Comentários: O crime de desacato se 
configurou, com a conduta desrespeitosa aos 
servidores públicos, que estavam no exercício da 
função. 

Não há configuração do crime de resistência, 
cujo tipo penal, previsto no artigo 329 do CP, 
exige emprego de violência ou ameaça ao 
funcionário ou a quem lhe auxilie no 
cumprimento de suas funções. 

Por fim, o crime de calúnia exige a imputação 
falsa de um crime à vítima, o que não ocorreu no 
caso. 

 

41. Pedro, imputável, praticou crime de 
homicídio culposo enquanto dirigia veículo 
automotor. Morreram Fátima, sua mãe, e Paulo, 
pessoa que conhecera minutos antes do delito. 
Pedro foi criminalmente processado, e a 
instrução probatória demonstrou que a morte 
de Fátima atingiu Pedro de forma tão grave que 
a sanção penal se tornou desnecessária. 
Também ficou demonstrada a inexistência de 
qualquer vínculo afetivo entre Pedro e Paulo. 
Assim, o juiz concedeu o perdão judicial a Pedro 
em relação ao crime que vitimou Fátima, mas 
não em relação ao que vitimou Paulo, em razão 
da ausência de vínculo afetivo anterior entre e 
Pedro. 

Com relação a essa situação hipotética, assinale 
a opção correta, de acordo com a atual 
jurisprudência do STJ. 

A) Os delitos foram cometidos em concurso 
formal impróprio, logo é perfeitamente possível 
a concessão do perdão judicial ao homicídio de 
apenas uma das vítimas. 

B) É incabível perdão judicial para crime de 
homicídio culposo praticado na direção de 
veículo automotor. 

C) Como houve concurso formal de crimes, o 
perdão judicial concedido pelo homicídio que 
vitimou Fátima deveria ter sido estendido para o 
que vitimou Paulo. 

D) Como houve concurso formal de crimes, o 
afastamento do perdão judicial para o homicídio 
de Paulo torna impossível o perdão judicial para 
o homicídio que vitimou Fátima. 
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E) O fato de os delitos terem sido cometidos em 
concurso formal não autoriza, por si só, a 
extensão dos efeitos do perdão judicial por um 
dos crimes se não comprovada, quanto ao outro, 
a existência de vínculo afetivo entre autor e 
vítima. 

Gabarito: E 

Comentários: O atual entendimento do STJ, 
exigido no enunciado, pode ser encontrado no 
seguinte julgado: 

3. Assim, havendo o Tribunal a quo entendido 
não estar demonstrado nos autos, de forma 
inconteste, que o acusado mantinha, embora de 
natureza diversa, fortes vínculos afetivos com 
ambas as vítimas, de modo a justificar o 
profundo sofrimento psíquico derivado da 
provocação de suas mortes, não há que se falar 
em malferimento à lei federal, pois inviável, 
consoante precedentes desta Corte Superior, a 
dupla aplicação do perdão judicial. 4. Entender 
pela desnecessidade do vínculo seria abrir uma 
fenda na lei, que se entende não haver desejado 
o legislador, pois, além de difícil aferição - o tão 
intenso sofrimento -, serviria como argumento 
de defesa para todo e qualquer caso de delito de 
trânsito com vítima fatal. (STJ, REsp 
1444699/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 
Sexta Turma, DJe 09/06/2017). 

Portanto, a alternativa que corresponde ao 
julgado do STJ é a letra E. 

 

42. No início de 2018, Ricardo, com dezenove 
anos de idade, começou a namorar Joana, de 
doze anos de idade. Com o consentimento dela, 
mantiveram conjunção carnal no dia em que ela 
completou treze anos de idade. Ricardo sabia 
que Joana completava treze anos de idade na 
data em que mantiveram conjunção carnal. Ao 
descobrirem o relacionamento, os pais de Joana 
comunicaram os fatos ao Ministério Público, que 
ofereceu denúncia contra Ricardo. Na instrução 
processual, demonstrou-se que Joana já havia 
mantido conjunção carnal com outro homem, 
antes de conhecer Ricardo. Considerando essa 
situação hipotética, assinale a opção correta de 
acordo com a jurisprudência do STJ. 

A) Não houve crime contra a dignidade sexual, já 
que ficou demonstrado que Joana possuía 
experiência sexual anterior. 

B) A presunção de violência sexual contra vítima 
menos de quatorze anos de idade e relativa, 
assim, como Joana consentiu com a conjunção 
carnal, não há que se falar em crime contra a 
dignidade sexual. 

C) Ricardo praticou o crime de corrupção de 
menor contra Joana. 

D) Ricardo praticou o crime de estupro de 
vulnerável contra Joana. 

E) O relacionamento amoroso entre Ricardo e 
Joana afasta a incidência da tipicidade penal. 

Gabarito: D 

Comentários: A ação nuclear do crime de 
estupro de vulnerável é ter conjunção carnal ou 
praticar outro ato libidinoso. Neste tipo penal, 
não se pune a conduta de constranger, nem se 
exige violência ou grave ameaça. A conduta 
punida, em si, é a prática sexual. 

O que justifica a punição apenas pelo ato sexual 
ou libidinoso é a idade da vítima, que deve ser 
menor de 14 anos. O legislador considera que a 
pessoa em tal idade, dado o seu 
desenvolvimento mental ainda incompleto, não 
possui discernimento o suficiente para o 
consentimento com a prática sexual. 

Tal qual no estupro, a conduta pode envolver a 
prática da conjunção carnal ou de qualquer 
outro ato libidinoso. Conjunção carnal, como já 
visto, é a cópula vagínica, ou seja, a penetração 
do pênis na vagina. Ato libidinoso é qualquer ato 
praticado com o intuito de satisfação da libido, 
como sexo anal, sexo oral ou masturbação. 

Reafirmando-se a configuração do delito 
independentemente do histórico sexual da 
vítima, bem como seu eventual relacionamento 
ou desejo, já que a lei presume sua falta de 
discernimento para a prática do ato, o STJ editou 
o enunciado 593 da sua Súmula: 

O crime de estupro de vulnerável se configura 
com a conjunção carnal ou prática de ato 
libidinoso com menor de 14 anos, sendo 
irrelevante eventual consentimento da vítima 
para a prática do ato, sua experiência sexual 
anterior ou existência de relacionamento 
amoroso com o agente. 

O parágrafo quinto do artigo 217-A, inserido 
pela Lei 13.718/2018 incorporou o 
entendimento consolidado na jurisprudência do 
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STJ ao Código Penal. Referido dispositivo passou 
a prever que:   

§5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 
4º deste artigo aplicam-se independentemente 
do consentimento da vítima ou do fato de ela ter 
mantido relações sexuais anteriormente ao 
crime. 

Deste modo, pode-se dizer, com segurança, que 
não se admite a chamada teoria (ou exceção) de 
Romeu e Julieta. Referida teoria preconizaria 
que, em casos parecidos com o romance de 
Shakespeare, a pequena diferença de idade entre 
os praticantes do ato sexual (fala-se em até 5 
anos), em um relacionamento amoroso, afastaria 
a vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos. 
Com origem nos EUA, referido entendimento 
não pode ser adotado no Brasil, conforme o 
entendimento jurisprudencial sumulado, acima 
transcrito, bem como em razão da recente 
alteração legislativa, com a inserção do 
parágrafo quinto ao artigo 217-A do Código 
Penal. 

Portanto, a alternativa D é a correta e o gabarito 
da questão. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

43. José, Antônio e Pedro, civis, previamente 
combinados entraram em hospital do Exército, 
renderam os militares que faziam a segurança do 
local, subtraíram as armas que estes portavam, 
todas de propriedade do Exército, e se 
apropriaram de valores da agência do Banco do 
Brasil lá localizada.  

Com referência a essa situação hipotética, 
assinale a opção correta.  

A) Por existir duas jurisdições competentes para 
o julgamento dos crimes praticados no caso - a 
comum e a militar -, estará prevento o juízo que 
primeiro conhecer da causa. 

B) A separação do processo será obrigatória, 
uma vez que foram praticados crimes por civis, 
ora contra patrimônio de particular, ora contra 
patrimônio do Exército. 

C) No caso, ocorreu conexão intersubjetiva por 
simultaneidade, cuja inobservância acarreta 
nulidade absoluta do julgamento. 

D) A competência para o julgamento dos crimes 
praticados no caso será estabelecida por 

distribuição, de modo que o juízo estará 
prevento para julgar todos os crimes. 

E) Sendo José, Antônio e Pedro civis, a 
competência para o julgamento dos crimes 
praticados por eles é da justiça comum. 

Gabarito: B 

Comentários: A) ERRADA. Tendo em vista que 
concorrem no caso a competência comum e a 
militar, por terem sido os crimes cometidos 
contra o patrimônio militar e o da agência 
bancária, deve-se aplicar o disposto no artigo 79, 
I do CPP, que determina a separação dos 
processos. Assim, não há, neste caso, aplicação 
da competência por prevenção. 

Art. 79.  A conexão e a continência importarão 
unidade de processo e julgamento, salvo: I - no 
concurso entre a jurisdição comum e a militar; 

B) CORRETA, de acordo com o já mencionado 
artigo 79, I. No caso, foram cometidos delitos 
contra o patrimônio militar (competência da 
Justiça Militar) e também contra o Banco do 
Brasil (competência da Justiça Comum), 
ensejando a separação dos processos para 
julgamento. 

C) ERRADA. De fato, ocorreu a conexão 
intersubjetiva (dois ou mais sujeitos) por 
simultaneidade (ou ocasional), entretanto, a sua 
eventual inobservância não acarreta a nulidade 
absoluta do julgamento, nos termos do artigo 82 
do CPP. 

Art. 82.  Se, não obstante a conexão ou 
continência, forem instaurados processos 
diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente 
deverá avocar os processos que corram perante 
os outros juízes, salvo se já estiverem com 
sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos 
processos só se dará, ulteriormente, para o 
efeito de soma ou de unificação das penas. 

D) ERRADA. Como já mencionado, não será 
estabelecida a competência por prevenção ou 
distribuição, diante da previsão legal específica 
(art. 79, I). 

E) ERRADA. De acordo com o Código Penal 
Militar, é considerado crime militar aquele 
cometido por civil contra o patrimônio militar – 
neste caso o Hospital e as armas (art. 9º, CPM). 

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em 
tempo de paz: 
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III - os crimes praticados por militar da reserva, 
ou reformado, ou por civil, contra as instituições 
militares, considerando-se como tais não só os 
compreendidos no inciso I, como os do inciso II, 
nos seguintes casos: 

a) contra o patrimônio sob a administração 
militar, ou contra a ordem administrativa 
militar. 

 

44. Carlos foi pronunciado pela prática de dois 
crimes de homicídio consumados e de um 
homicídio tentado. No julgamento perante o 
tribunal do júri, o conselho de sentença 
entendeu pela condenação relativa aos crimes 
de homicídio consumados e pela 
desclassificação do homicídio tentado para 
lesões corporais. Por ser inequívoco o 
cometimento do crime de homicídio tentado, o 
Ministério Público apelou contra a 
desclassificação.  

A partir dessa situação hipotética, assinale a 
opção correta.  

A) O recurso cabível contra a desclassificação 
seria o recurso em sentido estrito, e não a 
apelação interposta pelo Ministério Público. 

B) A apelação do Ministério Público deve estar 
fundamentada no fato de a sentença ter sido 
contrária a lei expressa, em virtude do 
inequívoco erro quanto à desclassificação. 

C) A prevalente competência do júri, nesse caso, 
não impede a separação de crimes conexos, 
quando anulado o julgamento de um dos crimes. 

D) A reunião dos crimes em um só julgamento, 
nesse caso, é obrigatória, importando nulidade o 
seu desmembramento. 

E) Submeter Carlos a novo julgamento apenas 
pelo crime de homicídio tentado fere o princípio 
da ampla defesa, em virtude da certeza da 
condenação pelos crimes conexos. 

Gabarito: C 

Comentários: a) ERRADA. Não cabe recurso em 
sentido estrito contra a decisão do Tribunal do 
Júri que desclassificou o delito de homicídio para 
lesão corporal, uma vez que inexiste tal previsão 
no rol do artigo 581 do CPP. Caberá, por outro 
lado, recurso de apelação, nos termos do artigo 
593, III do CPP. 

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) 
dias: 

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) 
ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a 
sentença do juiz-presidente contrária à lei 
expressa ou à decisão dos jurados; c) houver 
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena 
ou da medida de segurança; d) for a decisão dos 
jurados manifestamente contrária à prova dos 
autos. 

§ 4o Quando cabível a apelação, não poderá ser 
usado o recurso em sentido estrito, ainda que 
somente de parte da decisão se recorra. 

b) ERRADA. Neste caso, não houve sentença 
contrária à lei expressa, sendo melhor 
fundamentado o recurso com base na alínea “d” 
(for a decisão dos jurados manifestamente 
contrária à prova dos autos), uma vez que a 
questão menciona ser inequívoco o 
cometimento do crime de homicídio tentado. 

c) CORRETA. De acordo com entendimento 
exarado pelo STJ no HC 464.110, é possível a 
anulação parcial do Júri apenas quanto a um dos 
delitos imputados, mantendo-se a condenação 
quanto ao (s) outro (s). 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO 
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
HOMICÍDIO. CISÃO PARCIAL. QUESTÃO 
APRECIADA EM JULGAMENTO DE RECURSO 
ESPECIAL. CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE OS 
DELITOS. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO 
PARCIAL DO JÚRI E NOVO JULGAMENTO 
APENAS PELO CRIME QUE FOI ABSOLVIDO. 
RECURSO IMPROVIDO. 3. A prevalente 
competência do júri não impede a separação de 
crimes conexos quando em apelo anulado o 
julgamento de apenas alguns dos crimes antes 
reunidos. 4. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no HC 464.110/SP, Rel. Ministro NEFI 
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 
13/11/2018) 

d) ERRADA, não há obrigatoriedade nessa 
reunião. Conforme reconhece, inclusive, o 
julgado do STJ já citado. 

e) ERRADA. Não se trata de inobservância à 
ampla defesa do réu a sua submissão a novo 
julgamento, uma vez que os crimes são conexos, 
mas independentes, em nada interferindo a sua 
condenação anterior. 
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45. A respeito do recebimento denúncia, 
assinale a opção correta.  

A) A decisão que rejeita pedido de absolvição 
sumária na resposta à acusação pela rejeição da 
denúncia deve ter fundamentação profunda e 
exauriente. 

B) Em se tratando de crime praticado por 
servidor público, o juiz, antes de receber a 
denúncia, deverá intimar o denunciado para 
oferecer resposta, sob pena de nulidade. 

C) O recebimento da denúncia não impede que, 
após o oferecimento da resposta do acusado, o 
juízo reconsidere a decisão prolatada e impeça o 
prosseguimento da ação penal. 

D) Com o recebimento da denúncia, ocorre a 
preclusão pro judicato, no primeiro grau de 
jurisdição. 

E) Na resposta do réu à acusação, é incabível 
rediscutir o recebimento da denúncia. 

Gabarito: C 

Comentários: a) ERRADA. De acordo com 
entendimento dos tribunais superiores, a 
decisão que rejeita o pedido de absolvição 
sumária não demanda fundamentação profunda 
ou exauriente, sob pena de prejulgamento ou 
antecipação de decisão. 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FALTA DE 
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU 
PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL, 
AFASTANDO AS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO 
SUMÁRIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE DE 
MOTIVAÇÃO EXTENSA. POSSIBILIDADE DE 
MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SUCINTA. NULIDADE 
NÃO CONFIGURADA. 3. Esta Corte Superior de 
Justiça firmou o entendimento de que a 
motivação acerca das teses defensivas 
apresentadas por ocasião da resposta escrita 
deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade 
da acusação formulada pelo órgão ministerial, 
evitando-se, assim, o prejulgamento da 
demanda. Precedentes. 4. Na espécie, tendo o 
togado singular afirmado que a aptidão da 
denúncia já havia sido analisada por ocasião de 
seu recebimento, e atestado não haver nos autos 
elementos suficientes para a absolvição sumária, 
não há que se falar em falta de fundamentação 
da decisão e do acórdão que a confirmou, 

afastando-se, assim, a mácula suscitada na 
irresignação. 5. Recurso desprovido. (RHC 
79.524/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 
17/03/2017) 

b) ERRADA. A necessidade de intimação do réu 
servidor público para apresentação de defesa 
preliminar, prevista no artigo 514 do CPP, 
segundo entendimento jurisprudencial, não se 
aplica a todo e qualquer crime praticado por 
servidor público. 

Por outro lado, exista ainda a súmula 330 do STJ: 
É desnecessária a resposta preliminar de que 
trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, 
na ação penal instruída por inquérito policial. 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS 
CORPUS. DENUNCIAÇÃO  CALUNIOSA. 
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADA 
NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO 
DO ART. 514 DO CPP. RÉU SERVIDOR PÚBLICO. 
PROCEDIMENTO RESTRITO AOS CRIMES 
FUNCIONAIS PRÓPRIOS OU TÍPICOS. RECURSO 
DESPROVIDO. 1. O procedimento especial 
previsto no art. 514 do Código de Processo Penal 
somente é aplicável para crimes praticados por 
servidor público contra a Administração Pública, 
elencados nos artigos 312 a 326 do Código Penal. 
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de 
Justiça e do Supremo Tribunal Federal se 
consolidou no sentido de que a defesa 
preliminar prevista no procedimento dos crimes 
de responsabilidade dos funcionários públicos 
só se aplica quando a denúncia versa sobre os 
delitos funcionais típicos previstos nos artigos 
312 a 326 do Código Penal" (RHC 57.524/SP, Rel. 
Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, 
QUINTA TURMA, DJe 1º/9/2015) 3. Recurso 
desprovido. (RHC 80.225/MG, Rel. Ministro 
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 
12/09/2017) 

c) CORRETA. De acordo com o entendimento 
jurisprudencial do STJ, mesmo após recebida a 
denúncia pode o juízo reconsiderar a decisão e 
impedir o prosseguimento da ação penal. 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO 
CABIMENTO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. 
RESPOSTA DO ACUSADO. RETRATAÇÃO. 
POSTERIOR REJEIÇÃO DA INICIAL 
ACUSATÓRIA. RECONHECIMENTO DA 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA APÓS A RESPOSTA 
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DO RÉU. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. III 
- "O recebimento da denúncia não impede que, 
após o oferecimento da resposta do acusado 
(arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), 
o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for 
o caso, impeça o prosseguimento da ação penal." 
(AgRg no REsp 1.218.030/PR, Quinta Turma, 
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 10/4/2014). Habeas 
Corpus não conhecido. Ordem concedida de 
ofício para restabelecer a ilustre decisão do 
Magistrado de primeiro grau que rejeitou a 
denúncia com fundamento no art. 395, III, do 
CPP. (HC 294.518/TO, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
02/06/2015, DJe 11/06/2015) 

d) ERRADA. De acordo com o entendimento 
jurisprudencial já mencionado no HC 294.518, 
não ocorre a preclusão pro judicato após o 
recebimento da denúncia, podendo haver 
retratação do juízo e posterior rejeição da peça 
acusatória. 

e) ERRADA. De acordo com o entendimento 
jurisprudencial já mencionado no HC 294.518, 
pode haver retratação do juízo e posterior 
rejeição da peça acusatória. Sendo assim, a 
defesa pode (e até deve) trazer razões nesse 
sentido na resposta à acusação. 

 

46. No que se refere aos crimes decorrentes da 
prática de violência doméstica e familiar contra 
mulher, assinale a opção correta.  

A) Nesses crimes, se presentes requisitos 
objetivos e subjetivos para a suspensão 
condicional do processo, o Ministério público 
deverá propô-la ao acusado. 

B) Sobrevindo absolvição pela prática do crime 
de ameaça, mas subsistindo a contravenção 
penal de vias de fato, o magistrado deverá 
suspender o julgamento do réu, sem proferir 
condenação, para fins de aplicação das medidas 
despenalizantes dos juizados especiais criminas. 

C) Em se tratando do crime de ameaça e dos 
crimes contra a dignidade sexual, há 
necessidade de representação pela parte 
ofendida. 

D) Nesses crimes, é cabível a fixação de valor 
mínimo indenizatório a título de dano moral, 

independentemente de pedido expresso da 
parte ofendida e de instrução probatória. 

E) Em se tratando de lesões corporais, o 
prosseguimento do feito está condicionado à 
representação da ofendida.  

Gabarito: B 

Comentérios: a) ERRADA, de acordo com o 
artigo 41 da Lei nº 11.340/2006. O benefício está 
previsto na Lei 9.099 (art. 89), que não tem 
aplicação nos casos de violência doméstica. 

Art. 41. Aos crimes praticados com violência 
doméstica e familiar contra a mulher, 
independentemente da pena prevista, não se 
aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

b) CORRETA, na visão da banca que, 
aparentemente, adotou uma interpretação 
literal do art. 41 da Lei 11.340/06 e 
desconsiderou a jurisprudência. 

Art. 41. Aos crimes praticados com violência 
doméstica e familiar contra a mulher, 
independentemente da pena prevista, não se 
aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

Entretanto, existem precedentes das duas Cortes 
Superiores dizendo o contrário: 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 
11.340/06 – ALCANCE. O preceito do artigo 41 
da Lei nº 11.340/06 alcança toda e qualquer 
prática delituosa contra a mulher, até mesmo 
quando consubstancia contravenção penal, 
como é a relativa a vias de fato. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 
– AFASTAMENTO DA LEI Nº 9.099/95 – 
CONSTITUCIONALIDADE. Ante a opção político-
normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a 
proteção versada no artigo 226, § 8º, ambos da 
Constituição Federal, surge harmônico com esta 
última o afastamento peremptório da Lei nº 
9.099/95 – mediante o artigo 41 da Lei nº 
11.340/06 – no processo-crime a revelar 
violência contra a mulher. (HC 106212, 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal 
Pleno, julgado em 24/03/2011) 

HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO PRÓPRIO. LEI MARIA DA PENHA. 
CONTRAVENÇÃO PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. 
IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. 1. [...] 2. Uma interpretação 
literal do do disposto no artigo 41 da Lei n. 
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11.340/2006 viabilizaria, em apressado olhar, a 
conclusão de que os institutos despenalizadores 
da Lei n. 9.099/1995, entre eles a transação 
penal, seriam aplicáveis às contravenções penais 
praticadas com violência doméstica e familiar 
contra a mulher. 3. À luz da finalidade última da 
norma e do enfoque da ordem jurídico-
constitucional, tem-se que, considerados os fins 
sociais a que a lei se destina, o artigo 41 da Lei n. 
11.340/2006 afasta a incidência da Lei n. 
9.099/1995, de forma categórica, tanto aos 
crimes quanto às contravenções penais 
praticados contra mulheres no âmbito 
doméstico e familiar. Vale dizer, a mens legis do 
disposto no referido preceito não poderia ser 
outra, senão a de alcançar também as 
contravenções penais. [...] (HC 280.788/RS, Rel. 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 03/04/2014) 

c) ERRADA. Nos termos do artigo 225 do Código 
Penal, a ação penal nos casos de crime contra a 
liberdade sexual é pública incondicionada. 

CP. Art. 225.  Nos crimes definidos nos Capítulos 
I e II deste Título, procede-se mediante ação 
penal pública incondicionada. 

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito 
ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de 
causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, 
de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - 
Somente se procede mediante representação. 

d) ERRADA. De acordo com entendimento 
firmado no âmbito dos recursos repetitivos pelo 
STJ, somente é cabível a fixação de indenização à 
ofendida se houver pedido expresso nesse 
sentido. 

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO 
RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, 
C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 
397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. 
PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA 
DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO 
CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. TESE: Nos casos 
de violência contra a mulher praticados no 
âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação 
de valor mínimo indenizatório a título de dano 
moral, desde que haja pedido expresso da 
acusação ou da parte ofendida, ainda que não 
especificada a quantia, e independentemente de 

instrução probatória. (REsp 1675874/MS, Rel. 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 
08/03/2018) 

e) ERRADA. Tal entendimento restou superado 
mesmo no caso de lesão corporal de natureza 
leve, não sendo mais condição de 
procedibilidade da ação penal a representação 
da vítima. Repare que a exigência de 
representação consta do art. 88 da Lei do Juizado 
(9.099/95), esta que não se aplica aos casos de 
violência doméstica (art. 41, Lei 11.340/06). 

STJ, Súmula 542. A ação penal relativa ao crime 
de lesão corporal resultante de violência 
doméstica contra a mulher é pública 
incondicionada. (Súmula 542, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015) 

HABEAS CORPUS. TORTURA. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 
LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO CAUTELAR. 
AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. 
REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO 
NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. O 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 
ADI n.º 4.424/DF, estabeleceu que a ação penal 
nos crimes de lesão corporal em situação de 
violência doméstica e familiar contra a mulher é 
sempre pública incondicionada. 2. A retratação 
da representação pela vítima não tem o condão 
de impedir o prosseguimento da ação penal. 6. 
Ordem de habeas corpus denegada. (HC 
481.948/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 
15/03/2019) 

 

47. Acerca de processo e julgamento de crimes 
dolosos contra a vida assinale a opção correta.  

A) O tribunal que reconhecer, em recurso de 
apelação, a existência de qualificadora de meio 
cruel indevidamente reconhecida pelo tribunal 
do júri deverá readaptar a pena imposta, sem a 
realização de novo julgamento. 

B) Eventuais nulidades ocorridas no plenário de 
julgamento do tribunal do júri e arguidas logo 
em seguida ao encerramento da sessão de 
julgamento devem ser conhecidas em eventual 
recurso. 

C) O magistrado, ao pronunciar o réu, deverá 
registrar a certeza da existência do animus 
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necandi, para certificar a competência do 
julgamento em plenário. 

D) Será absoluta a nulidade do julgamento pelo 
júri quando os quesitos da defesa não 
precederem aos das circunstâncias agravantes. 

E) A tese desclassificatória para crime culposo, 
no julgamento pelo plenário, deve conter 
separadamente os quesitos sobre o acusado ter 
agido com imprudência, imperícia ou 
negligência. 

Gabarito: D 

Comentários: a) ERRADA. Considerando a 
soberania que possui o veredicto do Tribunal do 
Júri, que decide inclusive quanto à existência ou 
não de qualificadoras, não pode o tribunal 
reformar tal decisão em sede de apelação, 
devendo, se for o caso, submeter o acusado a 
novo julgamento. 

Art. 483.  Os quesitos serão formulados na 
seguinte ordem, indagando sobre:  

V – se existe circunstância qualificadora ou causa 
de aumento de pena reconhecidas na pronúncia 
ou em decisões posteriores que julgaram 
admissível a acusação. 

HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO 
DUPLAMENTE QUALIFICADO. APELAÇÃO. 
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À 
PROVA DOS AUTOS. PROVIMENTO PARCIAL DO 
TRIBUNAL. DECOTE DA QUALIFICADORA. 
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SOBERANIA DOS 
VEREDITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Esta 
Corte Superior já firmou o entendimento de que 
não se pode admitir a desconstituição parcial da 
sentença proferida pelo Tribunal Popular 
quanto às qualificadoras ou às privilegiadoras, 
sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos 
vereditos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição 
Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, § 3º, 
do Código de Processo Penal, que determina a 
submissão do réu a novo julgamento quando a 
decisão dos jurados for manifestamente 
contrária à prova dos autos. (HC 344.183/RS, 
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 
28/11/2017) 

b) ERRADA. Eventual nulidade verificada em 
plenário deve ser arguida logo na sequência e 
nele (plenário) decididas, sob pena de preclusão. 

Art. 571.  As nulidades deverão ser arguidas: 

VIII - as do julgamento em plenário, em 
audiência ou em sessão do tribunal, logo depois 
de ocorrerem. 

c) ERRADA. Pronúncia configura mero juízo de 
admissibilidade da acusação. Não é palco para 
‘certezas’, nem excesso de linguagem. 
Prepondera, segundo os tribunais, o in dubio pro 
societate. 

Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, 
pronunciará o acusado, se convencido da 
materialidade do fato e da existência de indícios 
suficientes de autoria ou de participação. 

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á 
à indicação da materialidade do fato e da 
existência de indícios suficientes de autoria ou 
de participação, devendo o juiz declarar o 
dispositivo legal em que julgar incurso o acusado 
e especificar as circunstâncias qualificadoras e 
as causas de aumento de pena. 

d) CORRETA. Quesitos da defesa precedem aos 
da acusação. 

STF, Súmula 162. É absoluta a nulidade do 
julgamento pelo júri, quando os quesitos da 
defesa não precedem aos das circunstâncias 
agravantes. 

e) ERRADA. Não existe qualquer previsão nesse 
sentido no CPP. Desclassificado o crime, o juiz 
togado é que vai proferir sentença. 

Art. 74. § 3º Se o juiz da pronúncia desclassificar 
a infração para outra atribuída à competência de 
juiz singular, observar-se-á o disposto no art. 
410; mas, se a desclassificação for feita pelo 
próprio Tribunal do Júri, a seu presidente caberá 
proferir a sentença (art. 492, § 2º). 

Art. 492. § 1º Se houver desclassificação da 
infração para outra, de competência do juiz 
singular, ao presidente do Tribunal do Júri 
caberá proferir sentença em seguida, aplicando-
se, quando o delito resultante da nova tipificação 
for considerado pela lei como infração penal de 
menor potencial ofensivo, o disposto nos arts. 69 
e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de setembro 
de 1995. 

§ 2º Em caso de desclassificação, o crime conexo 
que não seja doloso contra a vida será julgado 
pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, 
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aplicando-se, no que couber, o disposto no § 1º 
deste artigo. 

 

48. Crédito tributário foi constituído em virtude 
de redução tributária criminosa praticada por 
sociedade comercial. A empresa ingressou no 
juízo cível requerendo a anulação do processo 
administrativo fiscal e apresentou garantia de 
fiança bancária do pagamento integral do débito. 
Com isso, foi determinada a suspensão da 
execução.  

Tendo como referência a situação hipotética 
apresentada, assinale a opção correta, acerca da 
prática de crime contra a ordem tributária.  

A) A ação penal intentada foi embasada em título 
definitivamente constituído, assim a tramitação 
de ação civil não autoriza o encerramento do 
processo criminal. 

B) A garantia do crédito tributário por carta de 
fiança impede a apuração criminal dos fatos, em 
razão de não se aplicar o princípio da 
independência entre as esferas cível e criminal. 

C) A apresentação da garantia de fiança bancária 
enseja o trancamento do inquérito policial em 
curso para apurar o crime contra a ordem 
tributária. 

D) A suspensão da execução no juízo cível 
acarreta a suspensão da ação penal intentada 
contra o ato criminoso praticado pela empresa. 

E) O crime praticado pela empresa só se tipifica 
como crime tributário com o lançamento 
definitivo do tributo; se a ação penal tiver sido 
proposta antes da constituição definitiva do 
crédito tributário, deverá ser trancada. 

Gabarito: E 

Comentários: a) ERRADA no gabarito oficial; no 
entanto, a assertiva está CORRETA, pois a 
suspensão da execução no âmbito cível não 
reverteu o fato de o crédito tributário já estar 
constituído e, portanto, servir de fundamento 
para a ação penal, que é independente. 

b) ERRADA. Deve ser aplicado o princípio da 
independência das esferas cível e criminal, não 
sendo a garantia no âmbito cível suficiente para 
impedir a apuração criminal. 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. 
CABIMENTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 
CRIME TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA AÇÃO NA 

PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL DO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDEPENDÊNCIA DAS 
ESFERAS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 2. Esta Corte de Justiça tem 
jurisprudência uniforme no sentido de que a 
pendência de discussão acerca da exigibilidade 
do crédito tributário perante o Poder Judiciário 
não obriga a suspensão da ação penal, dada a 
independência entre as esferas. 3. Recurso 
especial a que se nega provimento. (REsp 
1550458/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
05/04/2016, DJe 15/04/2016) 

c) ERRADA, conforme assertiva B. 

d) ERRADA, conforme assertiva B. 

e) CORRETA. 

STF, Súmula Vinculante 24. Não se tipifica crime 
material contra a ordem tributária, previsto no 
art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do 
lançamento definitivo do tributo. 

 

49. A respeito de nulidades no processo penal, 
assinale a opção correta.  

A) Situação hipotética: Na fase inquisitorial, o 
réu constituiu causídico que, intimado para 
apresentar resposta à acusação, o fez, bem como 
compareceu a todos os atos do processo.  

Assertiva: Nessa situação, eventual falta de 
citação e ausência do réu não constitui nulidade. 

B) Havendo recurso de decisão que rejeite a 
denúncia, deverá ser o denunciado intimado 
para apresentar contrarrazões, não acarretando 
nulidade a nomeação de defensor dativo. 

C) É absoluta a nulidade por falta de intimação 
da expedição de precatória para inquirição de 
testemunha. 

D) É nula a prisão em flagrante se utilizada 
algema quando inexistentes resistência, receio 
de fuga ou perigo à integridade física do agente 
ou alheia. 

E) A demonstração de prejuízo é desnecessária 
quando da alegação de nulidade de ato 
processual. 

Gabarito: D 

Comentários: a) ERRADA. O artigo 570 do CPP 
prevê somente a inocorrência de nulidade caso o 
réu compareça a tempo para o ato, sendo o 
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entendimento jurisprudencial predominante de 
que a falta de citação com a posterior ausência 
do réu constitui, sim, uma nulidade. 

Art. 570.  A falta ou a nulidade da citação, da 
intimação ou notificação estará sanada, desde 
que o interessado compareça, antes de o ato 
consumar-se, embora declare que o faz para o 
único fim de argui-la. O juiz ordenará, todavia, a 
suspensão ou o adiamento do ato, quando 
reconhecer que a irregularidade poderá 
prejudicar direito da parte.  

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA 
DE FOGO DE USO PERMITIDO. CITAÇÃO POR 
EDITAL. DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO INDICADO 
COMO SUA RESIDÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA 
DE CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO 
SUPOSTO PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE NÃO 
CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. 2. "No que toca à ausência de 
citação válida, o Tribunal de origem, ao entender 
que a eventual nulidade foi sanada em razão do 
comparecimento do réu ao ato de interrogatório, 
devidamente assistido por advogado, sem 
qualquer prejuízo à defesa, revelou perfeita 
sintonia com o que vem sendo reiteradamente 
decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 
625.837/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 
QUINTA TURMA, DJe 3.8.2015). 3. Agravo 
regimental desprovido. (AgRg no AREsp 
1073414/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN 
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 
21/11/2017) 

b) ERRADA. Acarreta nulidade sim. 

STF, Súmula 707. Constitui nulidade a falta de 
intimação do denunciado para oferecer 
contrarrazões ao recurso interposto da rejeição 
da denúncia, não a suprindo a nomeação de 
defensor dativo. 

c) ERRADA. 

STF, Súmula 155. É relativa a nulidade do 
processo criminal por falta de intimação da 
expedição de precatória para inquirição de 
testemunha. 

d) CORRETA. 

STF, Súmula Vinculante 11. Só é lícito o uso de 
algemas em casos de resistência e de fundado 
receio de fuga ou de perigo à integridade física 
própria ou alheia, por parte do preso ou de 

terceiros, justificada a excepcionalidade por 
escrito, sob pena de responsabilidade 
disciplinar, civil e penal do agente ou da 
autoridade e de nulidade da prisão ou do ato 
processual a que se refere, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do Estado. 

e) ERRADA. De acordo com o princípio da pas de 
nullité sans grief, previsto no artigo 563 do CPP. 

Art. 563.  Nenhum ato será declarado nulo, se da 
nulidade não resultar prejuízo para a acusação 
ou para a defesa. 

 

50. No ordenamento processual penal, a 
perempção  

A) é aplicável em ações penais de iniciativa 
privada e privada subsidiária da pública. 

B) ocorre caso o autor abandone uma mesma 
ação por três vezes e não possa ajuizá-la uma 
quarta vez. 

C) poderá ocorrer antes ou depois de iniciada a 
ação penal. 

D) ocorre caso não haja oferta de representação 
dentro de seis meses do conhecimento do autor 
do crime pela parte ofendida. 

E) ocorre caso o querelante não peça nas 
alegações finais a condenação do querelado. 

Gabarito: E 

Comentários: a) ERRADA. A perempção 
somente é aplicável em ação penal privada, de 
acordo com o artigo 60 do CPP. 

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

b) ERRADA. Trata-se do conceito de perempção 
no âmbito do processo civil. 

c) ERRADA. Todas as hipóteses de perempção 
previstas no CPP ocorrem após iniciada a ação 
penal. 

Art. 60.  Nos casos em que somente se procede 
mediante queixa, considerar-se-á perempta a 
ação penal: I - quando, iniciada esta, o querelante 
deixar de promover o andamento do processo 
durante 30 dias seguidos; II - quando, falecendo 
o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, 
não comparecer em juízo, para prosseguir no 
processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, 
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qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, 
ressalvado o disposto no art. 36;  III - quando o 
querelante deixar de comparecer, sem motivo 
justificado, a qualquer ato do processo a que 
deva estar presente, ou deixar de formular o 
pedido de condenação nas alegações finais; IV - 
quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta 
se extinguir sem deixar sucessor. 

d) ERRADA. Trata-se do instituto da decadência 
e não da perempção.  

Art. 38.  Salvo disposição em contrário, o 
ofendido, ou seu representante legal, decairá no 
direito de queixa ou de representação, se não o 
exercer dentro do prazo de seis meses, contado 
do dia em que vier a saber quem é o autor do 
crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se 
esgotar o prazo para o oferecimento da 
denúncia. 

e) CORRETA.  

Art. 60.  Nos casos em que somente se procede 
mediante queixa, considerar-se-á perempta a 
ação penal: III - quando o querelante deixar de 
comparecer, sem motivo justificado, a qualquer 
ato do processo a que deva estar presente, ou 
deixar de formular o pedido de condenação nas 
alegações finais; 

 

51. No que diz respeito à violência doméstica e 
familiar contra a mulher, assinale a opção 
correta.  

A) Em caso de flagrante, mesmo que se trate de 
crime de menor potencial ofensivo, a autoridade 
policial deverá lavrar termo circunstanciado e 
encaminhá-lo, imediatamente, à autoridade 
competente, para adoção das medidas 
protetivas cabíveis. 

B) Na prisão em flagrante pelo crime de 
descumprimento de decisão judicial que defere 
medida protetiva, a autoridade policial tem 
competência para arbitrar fiança sempre que 
verificar direito subjetivo do preso. 

C) Nos crimes de violência doméstica e familiar 
contra a mulher sujeitos à representação, a 
retratação só será admitida em audiência 
designada para tal fim. 

D) A pena privativa de liberdade imposta em 
razão de crime de violência doméstica contra a 

mulher poderá ser substituída por multa ou 
pagamento de cestas básicas à vítima. 

E) No referido contexto, o juizado especial 
criminal é competente para processar e julgar 
apenas contravenções penais. 

Gabarito: C 

Comentários: a) ERRADA, de acordo com o 
artigo 41 da Lei Maria da Penha, não existe crime 
de menor potencial ofensivo no âmbito da 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 
Não se aplica o art. 69 da Lei 9.099/95 e, por isso 
mesmo, haverá flagrante. 

Lei nº 11.340/2006, Art. 41. Aos crimes 
praticados com violência doméstica e familiar 
contra a mulher, independentemente da pena 
prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de 
setembro de 1995. 

b) ERRADA. A fiança, no caso do crime de 
descumprimento de decisão judicial que defere 
medida protetiva, somente pode ser concedida 
pela autoridade judicial, nos termos do artigo 
24-A, § 2º da Lei Maria da Penha. 

Lei nº 11.340/2006, Art. 24-A. Descumprir 
decisão judicial que defere medidas protetivas 
de urgência previstas nesta Lei:  Pena – 
detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.   

§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas 
a autoridade judicial poderá conceder fiança. 

c) CORRETA. 

Lei nº 11.340/2006. Art. 16. Nas ações penais 
públicas condicionadas à representação da 
ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a 
renúncia à representação perante o juiz, em 
audiência especialmente designada com tal 
finalidade, antes do recebimento da denúncia e 
ouvido o Ministério Público. 

d) ERRADA. 

Lei nº 11.340/2006. Art. 17. É vedada a 
aplicação, nos casos de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, de penas de cesta 
básica ou outras de prestação pecuniária, bem 
como a substituição de pena que implique o 
pagamento isolado de multa. 

e) ERRADA. A competência para processar e 
julgar contravenções penais no âmbito da 
violência doméstica e familiar contra a mulher é 
do Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher e, alternativamente, das varas 
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criminais; jamais dos Juizados Especiais 
Criminais. 

Lei nº 11.340/2006. Art. 14. Os Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
órgãos da Justiça Ordinária com competência 
cível e criminal, poderão ser criados pela União, 
no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos 
Estados, para o processo, o julgamento e a 
execução das causas decorrentes da prática de 
violência doméstica e familiar contra a mulher.  

Art. 33. Enquanto não estruturados os Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher, as varas criminais acumularão as 
competências cível e criminal para conhecer e 
julgar as causas decorrentes da prática de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, 
observadas as previsões do Título IV desta Lei, 
subsidiada pela legislação processual 
pertinente. 

 

52. Fernando foi condenado por tentativa de 
roubo em concurso de agentes (art. 157, § 2º, inc. 
II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal), por 
duas vezes, à pena de quatro anos e dez meses 
de reclusão, em regime inicialmente fechado, 
além do pagamento de vinte e dois dias-multa. O 
condenado e seu advogado interpuseram 
recurso no prazo de cinco dias, a partir da 
intimação da decisão em cartório, e o Ministério 
Público assinou termo de recurso.  

Com relação a essa situação hipotética, assinale 
a opção correta. 

A) Caso o advogado tenha apresentado recurso 
em sentido estrito, indicando que oferecerá 
razões em segunda instância, o juiz deverá 
receber o recurso como apelação e enviar o feito 
ao tribunal. 

B) Instado a apresentar razões recursais, o 
Ministério Público poderá desistir do recurso 
caso verifique a correção da sentença. 

C) A defesa poderá apresentar recurso de 
apelação no prazo de quinze dias, contados da 
intimação da sentença. 

D) O recurso do Ministério Público não deverá 
ser conhecido, porque não deveria ter sido feito 
por termo, mas por petição. 

E) O recurso interposto pela parte terá efeito 
meramente devolutivo. 

Gabarito: A 

Comentários: a) CORRETA. Verificando o juiz 
que o recurso interposto deveria ser apelação, 
nada impede que o receba como tal, 
considerando o princípio da fungibilidade 
previsto no artigo 579, parágrafo único do CPP. 

Art. 579.  Salvo a hipótese de má-fé, a parte não 
será prejudicada pela interposição de um 
recurso por outro. Parágrafo único.  Se o juiz, 
desde logo, reconhecer a impropriedade do 
recurso interposto pela parte, mandará 
processá-lo de acordo com o rito do recurso 
cabível. 

Art. 600. § 4º Se o apelante declarar, na petição 
ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja 
arrazoar na superior instância serão os autos 
remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta 
vista às partes, observados os prazos legais, 
notificadas as partes pela publicação oficial. 

b) ERRADA. O artigo 576 do CPP impede que o 
Ministério Público desista do recurso interposto. 

Art. 576.  O Ministério Público não poderá 
desistir de recurso que haja interposto. 

c) ERRADA. O prazo para interposição do 
recurso de apelação é de 5 (cinco) dias. 

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) 
dias: [...] 

d) ERRADA. Não existe óbice legal à interposição 
de apelação por termo nos autos. 

e) ERRADA. 

Art. 597.  A apelação de sentença condenatória 
terá efeito suspensivo, salvo o disposto no art. 
393, a aplicação provisória de interdições de 
direitos e de medidas de segurança (arts. 374 e 
378), e o caso de suspensão condicional de pena. 

 

53. Com base nas disposições processuais 
penais relativas a acusado portador de doença 
mental, assinale a opção correta.  

A) Constatada a inimputabilidade por doença 
mental ao tempo da infração, o juiz deverá 
proferir a sentença condenatória, aplicar a pena 
e substituí-la por medida de segurança. 

B) O semi-imputável condenado a pena privativa 
de liberdade deverá cumpri-la e, caso a presença 
de periculosidade se mantenha, deverá, em 
seguida, ser submetido a medida de segurança. 
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C) Constatada doença mental de acusado por 
crime punível com reclusão, 
independentemente de a doença tê-lo acometido 
antes ou depois da prática do crime, o juiz 
ordenará a internação do acusado e o 
prosseguimento do processo, com a presença de 
curador. 

D) Caso a doença mental surja no curso da 
execução da pena, o sentenciado deverá ser 
submetido a tratamento psiquiátrico no próprio 
estabelecimento prisional. 

E) Caso o acusado tenha sido acometido de 
doença mental após o cometimento da infração, 
o juiz deverá suspender o curso do processo até 
que o acusado se restabeleça. 

Gabarito: E 

Comentáios: a) ERRADA. Não há condenação, 
mas sim absolvição imprópria do réu, nos 
termos do artigo 386 do CPP, com aplicação de 
medida de segurança caso de reconheça autoria 
do injusto. 

Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a 
causa na parte dispositiva, desde que reconheça: 
VI – existirem circunstâncias que excluam o 
crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 
23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), 
ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua 
existência; 

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por 
doença mental ou desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação 
ou da omissão, inteiramente incapaz de 
entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse 
entendimento. 

b) ERRADA. Até é possível a substituição da pena 
por medida de segurança para o semi-imputável 
(art. 98 do CP). Todavia, se ele já cumpriu a pena 
e “em seguida” como diz a assertiva, não é 
possível ‘acrescentar’ uma medida de segurança. 
Além disso, o art. 98 do CP traz uma 
possibilidade e não um dever, como coloca a 
assertiva. 

CP. Art. 26. Parágrafo único - A pena pode ser 
reduzida de um a dois terços, se o agente, em 
virtude de perturbação de saúde mental ou por 
desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado não era inteiramente capaz de 
entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse 
entendimento. 

Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 
26 deste Código e necessitando o condenado de 
especial tratamento curativo, a pena privativa de 
liberdade pode ser substituída pela internação, 
ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo 
de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo 
anterior e respectivos §§ 1º a 4º. 

c) ERRADA. Importa saber se a doença sobreveio 
ou não ao crime para que o processo tenha ou 
não continuidade.  

Art. 149. § 2o O juiz nomeará curador ao 
acusado, quando determinar o exame, ficando 
suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, 
salvo quanto às diligências que possam ser 
prejudicadas pelo adiamento. 

Art. 152.  Se se verificar que a doença mental 
sobreveio à infração o processo continuará 
suspenso até que o acusado se restabeleça, 
observado o § 2o do art. 149. 

§ 2o O processo retomará o seu curso, desde que 
se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada 
a faculdade de reinquirir as testemunhas que 
houverem prestado depoimento sem a sua 
presença. 

d) ERRADA. Se a doença mental surgir no curso 
da execução da pena, o sentenciado deve ser 
internado em manicômio judiciário ou outro 
estabelecimento adequado. 

Art. 154.  Se a insanidade mental sobrevier no 
curso da execução da pena, observar-se-á o 
disposto no art. 682. 

Art. 682.  O sentenciado a que sobrevier doença 
mental, verificada por perícia médica, será 
internado em manicômio judiciário, ou, à falta, 
em outro estabelecimento adequado, onde lhe 
seja assegurada a custódia. 

e) CORRETA. 

Art. 152.  Se se verificar que a doença mental 
sobreveio à infração o processo continuará 
suspenso até que o acusado se restabeleça, 
observado o § 2o do art. 149. 
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54. A respeito da execução penal, assinale a 
opção correta.  

A) O cometimento de falta grave não interrompe 
o prazo para a progressão de regime. 

B) A prática de falta grave não interrompe o 
prazo para a comutação da pena nem para a 
concessão do indulto, desde que sejam 
observados os requisitos previstos no decreto 
presidencial que instituiu o referido indulto. 

C) A pena unificada para atender ao limite de 
trinta anos de cumprimento deverá ser 
considerada para a concessão de livramento 
condicional e de regime mais favorável de 
execução. 

D) A superveniência de nova condenação no 
curso da execução penal enseja a unificação das 
reprimendas impostas ao reeducando, mas o 
quantum obtido após o somatório não ensejará a 
regressão do regime de cumprimento de pena. 

E) A prática de falta grave interrompe o prazo 
para a concessão do livramento condicional. 

Gabarito: B 

Comentários: a) ERRADA.  

STJ, Súmula 534 - A prática de falta grave 
interrompe a contagem do prazo para a 
progressão de regime de cumprimento de pena, 
o qual se reinicia a partir do cometimento dessa 
infração. (Súmula 534, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) 

b) CORRETA. 

STJ, Súmula 535 - A prática de falta grave não 
interrompe o prazo para fim de comutação de 
pena ou indulto. (Súmula 535, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) 

c) ERRADA. 

STF, Súmula 715. A pena unificada para atender 
ao limite de trinta anos de cumprimento, 
determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é 
considerada para a concessão de outros 
benefícios, como o livramento condicional ou 
regime mais favorável de execução. 

d) ERRADA. De acordo com o artigo 188 da LEP, 
a superveniência de nova condenação enseja a 
regressão do regime se o resultado da soma das 
penas impedir a sua manutenção. 

Art. 118. A execução da pena privativa de 
liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com 

a transferência para qualquer dos regimes mais 
rigorosos, quando o condenado: II - sofrer 
condenação, por crime anterior, cuja pena, 
somada ao restante da pena em execução, torne 
incabível o regime (artigo 111). 

e) ERRADA. 

STJ, Súmula 441 - A falta grave não interrompe o 
prazo para obtenção de livramento condicional. 
(Súmula 441, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
28/04/2010, DJe 13/05/2010) 

 

55. Considerando as disposições da Constituição 
Federal de 1988 (CF) e de Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional (LOMAN), assinale a 
opção que indica cargos vitalícios a partir da 
posse.  

A) ministro do STF; juiz federal; membro do 
Ministério Público 

B) ministro do STF, ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST); desembargador  

C) juiz do trabalho; membro do Ministério 
Público; ministro do STJ  

D) ministro do STF; ministro do STJ; juiz do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)  

(E) desembargador; juiz de tribunal regional do 
rabalho; juiz de tribunal regional eleitoral 

Gabarito: B 

Comentários:  Segundo o art. 22 da lei orgânica 
da magistratura (LOMAN): 

Art. 22 - São vitalícios: 

I - a partir da posse: 

a) os Ministros do Supremo Tribunal Federal; 

b) os Ministros do Tribunal Federal de Recursos 
(atual STJ); 

c) os Ministros do Superior Tribunal Militar; 

d) os Ministros e Juízes togados do Tribunal 
Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais 
do Trabalho;         

e) os Desembargadores, os Juízes dos Tribunais 
de Alçada e dos Tribunais de segunda instância 
da Justiça Militar dos Estados;   

Os conselheiros dos Tribunais de Contas e os 
Ministros do TCU também adquirem a 
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vitaliciedade desde a posse, sendo correta a letra 
B. 

 

56.  A competência para aprovar o estado de 
defesa é exclusiva do  

A) presidente da República.  

B) Senado Federal.  

C) Congresso Nacional.  

D) Conselho da República.  

E) Conselho da Defesa Naciona    

Gabarito: C 

Comentários: Nos termos do artigo 49 da CF: 

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

I - resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou atos internacionais que acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional; 

II - autorizar o Presidente da República a 
declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que 
forças estrangeiras transitem pelo território 
nacional ou nele permaneçam temporariamente, 
ressalvados os casos previstos em lei 
complementar; 

(...) 

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção 
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender 
qualquer uma dessas medidas; 

 

57. De acordo com a Lei n.º 11.107/2005, o 
consórcio público  

A) não integra a administração pública direta 
nem a indireta, independentemente da sua 
personalidade jurídica.  

B) integra a administração indireta do ente da 
Federação de maior hierarquia com 
competência territorial sobre a sua sede, salvo se 
houver previsão contrária no contrato de 
consórcio.  

C) integra a administração indireta de todos os 
entes da Federação consorciados, desde que 
tenha personalidade jurídica de direito público.  

D) integra a administração direta de todos os 
entes da Federação consorciados, 

independentemente da sua personalidade 
jurídica.  

E) integra a administração pública do ente da 
Federação indicado como coordenador no 
contrato de consórcio. 

Gabarito: C 

Comentários: Consoante o art. 6º da lei 
11107/05: 

O consórcio público adquirirá personalidade 
jurídica:  

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;  

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.  

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a 
administração indireta de todos os entes da 
Federação consorciados. 

§ 2º O consórcio público, com personalidade 
jurídica de direito público ou privado, observará 
as normas de direito público no que concerne à 
realização de licitação, à celebração de 
contratos, à prestação de contas e à admissão de 
pessoal, que será regido pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

O item c é reprodução do § 1º do artigo em 
epígrafe, sendo, portanto, a resposta da questão. 

 

58. A Constituição do Estado do Pará prevê que 
compete ao Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará processar e julgar os secretários de estado 
que comentam crimes comuns. De acordo com a 
posição majoritária do STF, se secretário de 
estado cometer homicídio doloso,  

A) o foro por prerrogativa de função afasta a 
competência do tribunal do júri, 
independentemente do foro por prerrogativa de 
função estar estabelecido na Constituição 
Federal ou na estadual. 

B) o foro por prerrogativa de função afasta a 
competência do tribunal do júri, 
independentemente de o crime ter sido 
praticado antes ou depois da investidura no 
cargo. 



 

 

 

 Simulado TJ-PA 

 

   42 
71 

C) a competência constitucional do tribunal do 
júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de 
função, uma vez que a hipótese se refere a foro 
privilegiado estabelecido exclusivamente pela 
Constituição estadual. 

Gabarito: C 

Comentários: a) ERRADA. 

STF, Súmula Vinculante 45. A competência 
constitucional do Tribunal do Júri prevalece 
sobre o foro por prerrogativa de função 
estabelecido exclusivamente pela constituição 
estadual. 

b) ERRADA. O foro por prerrogativa de função, 
segundo entendimento dos Tribunais 
Superiores, somente se aplica aos crimes 
cometidos durante o exercício do cargo e 
relacionados às funções. 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO 
POLICIAL. FORO POR PRERROGATIVA DE 
FUNÇÃO. APLICAÇÃO APENAS AOS CRIMES 
COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO 
E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES 
DESEMPENHADAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE 
FIRMADO PELO PLENÁRIO QUE AUTORIZA O 
JULGAMENTO IMEDIATO DAS CAUSAS COM O 
MESMO TEMA, INDEPENDENTE DE 
PUBLICAÇÃO OU TRÂNSITO EM JULGADO. 
TÉRMINO DO MANDATO PARLAMENTAR 
(2018) DO INVESTIGADO. NECESSIDADE DE 
REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE 
PARA O PROSSEGUIMENTO DAS 
INVESTIGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO. I – O foro por 
prerrogativa de função aplica-se apenas aos 
crimes cometidos durante o exercício do cargo e 
relacionados às funções desempenhadas. II – 
Entendimento consolidado nesta Corte 
Constitucional de que precedente firmado pelo 
Plenário autoriza o julgamento imediato das 
causas que apresentam o mesmo tema, 
independente de publicação ou trânsito em 
julgado. (Inq 4528 AgR, Relator(a):  Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 
julgado em 06/08/2019, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-08-2019 
PUBLIC 14-08-2019) 

c) CORRETA. 

STF, Súmula Vinculante 45. A competência 
constitucional do Tribunal do Júri prevalece 

sobre o foro por prerrogativa de função 
estabelecido exclusivamente pela constituição 
estadual. 

d) ERRADA. Considerando que o foro por 
prerrogativa de função está previsto na 
Constituição Estadual, a competência do 
Tribunal do Júri é que deverá prevalecer. 

e) ERRADA. Caso o crime tenha sido cometido 
antes da investidura no cargo, sequer haverá 
foro por prerrogativa de função; este que, 
inclusive, não prevaleceria. 

 

59. Segundo posição majoritária e atual do STF, 
no caso de coexistência de duas ações diretas de 
inconstitucionalidade, uma ajuizada no tribunal 
de justiça local e a outra, no STF, o julgamento da 
ação na justiça estadual prejudicará o 
julgamento da ação em curso no STF se  

A) a repercussão geral da ação for negada pelo 
STF sob o argumento de a inconstitucionalidade 
alegada dever-se à incompatibilidade com 
preceito da Constituição do estado que 
meramente repita preceito da CF.  

B) a inconstitucionalidade alegada basear-se na 
incompatibilidade com preceito da Constituição 
do estado sem correspondência na CF e o 
tribunal de justiça estadual tiver se negado a 
conhecer da ação.  

C) a decisão do tribunal de justiça for pela 
procedência da ação e a inconstitucionalidade 
for por incompatibilidade com preceito da 
Constituição do estado sem correspondência na 
CF.  

D) a decisão do tribunal de justiça for pela 
improcedência da ação e a alegação de 
inconstitucionalidade for por incompatibilidade 
com preceito da Constituição do estado que 
meramente repita preceito da CF.  

E) a ação não tiver sido conhecida pelo STF sob 
o argumento de a inconstitucionalidade alegada 
dever-se à incompatibilidade com preceito da 
Constituição do estado sem correspondência na 
CF. 

Gabarito: C 

Comentários: a) A repercussão geral não é 
analisada via controle difuso de 
constitucionalidade e não em ADI´s. 
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      b,c,d,e) Consoante novo entendimento do 
STF, coexistindo duas ações diretas de 
inconstitucionalidade, uma ajuizada no Tribunal 
de Justiça local e outra no Supremo Tribunal 
Federal, o julgamento da primeira só prejudica o 
da segunda se preenchidas duas condições 
cumulativas: se a decisão do TJ for pela 
procedência da ação e se a inconstitucionalidade 
for por incompatibilidade com a Constituição do 
estado, sem correspondência na Constituição 
Federal. Caso o parâmetro do controle de 
constitucionalidade tenha correspondência na 
CF, cabe ao Supremo essa atribuição. 

 

60. Considera-se Constituição cesarista aquela 
que é  

A) elaborada por assembleia constituinte, mas 
que depende da ratificação pelo chefe de Estado 
para ser promulgada.  

B) promulgada por assembleia constituinte 
composta por representantes do povo a partir de 
texto elaborado por comissão de notáveis  

C) elaborada sem a participação popular, mas 
que, posteriormente, é submetida a consulta 
popular para ser ratificada.  

D) elaborada e outorgada sem a participação 
popular e que depende da ratificação do chefe de 
Estado para ser promulgada.  

E) iniciada a partir de consulta popular, mas cujo 
texto final é elaborado e aprovado por comissão 
de notáveis indicados exclusivamente para esse 
fim. 

Gabarito: C 

Comentários: Constituição Cesarista é aquela 
comum em estados totalitários, onde o detentor 
do Poder (e.g, um ditador ) elabora um projeto 
constitucional sem a participação popular, mas 
que depois é ratificada pelo povo, que 
simplesmente corrobora a vontade desse 
detentor. 

 

61. No que se refere aos direitos políticos, é 
correto afirmar que o direito de sufrágio  

A) corresponde a um dos aspectos da 
alistabilidade, estando exclusivamente 
relacionado à capacidade eleitoral ativa.  

B) compreende dois aspectos: a elegibilidade, 
que é o direito de ser votado; e a alistabilidade, 
que é o direito de votar.  

C) compreende dois aspectos: a alistabilidade, 
que é o direito de ser votado; e a elegibilidade, 
que é o direito de votar.  

D) corresponde a uma capacidade eleitoral ativa, 
distinguindo-se nesse ponto da elegibilidade, 
que é uma capacidade eleitoral passiva.  

E) corresponde a uma capacidade eleitoral 
passiva, distinguindo-se nesse ponto da 
alistabilidade, que é uma capacidade eleitoral 
ativa. 

Gabarito: B 

Comentários: Sucintamente, sufrágio é o direito 
de votar e de ser votado. Dessa forma, o direito 
de sufrágio contempla a alistabilidade e a 
elegibilidade. A alistabilidade consiste em 
dimensão da capacidade eleitoral ativa pela 
participação do indivíduo na formação de 
vontade estatal por meio do voto (eleição do 
candidato de sua predileção). A elegibilidade, 
por sua vez se relaciona à capacidade eleitoral 
passiva, e consiste no direito de se candidatar a 
cargos públicos. 

 

62. De acordo com a jurisprudência atual e 
majoritária do STF, os municípios podem legislar 
em matéria de direito ambiental e controle de 
poluição quando  

A) houver peculiar interesse dos municípios na 
questão, aspecto que não equivale ao conceito de 
interesse local.  

B) a norma local contiver a devida motivação e 
se tratar de interesse local, caso em que se 
entende como preponderante o interesse da 
esfera local.  

C) a norma contiver a devida motivação e não for 
mais restritiva que a legislação da União e dos 
estados-membros. 

D) não houver norma geral, desde que 
comprovado o interesse local, entendido este 
como exclusivo do município sobre o objeto da 
norma.  

E) a norma local não for mais restritiva que a da 
União e se tratar de questão de interesse 
exclusivo do município. 
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Gabarito: B 

Comentários: Para a maioria da doutrina, a 
expressão peculiar interesse das constituições 
anteriores é idêntica à expressão interesse local. 
Diverso é o entendimento, por exemplo, de 
Manoel Gonçalves Filho, ao afirmar que “forçoso 
é concluir, pois, que a Constituição restringiu a 
autonomia municipal e retirou de sua 
competência as questões que, embora de seu 
interesse também, são de interesse dos outros 
entes. Dessa forma, incorreta a letra a. 

Segundo a doutrina, o município tem 
competência para legislar sobre questões de 
”interesse local”, compreendendo-se por 
“interesse local” toda matéria que seja de 
preponderante relevância para o Município, em 
relação à União e ao Estado. Correto o item B. 

O STF já decidiu que o município pode ter 
legislação mais restritiva que os demais entes, 
sendo incorretas as letras C e E: 

Os Municípios podem legislar sobre direito 
ambiental, desde que o façam 
fundamentadamente. (...) A Turma afirmou que 
os Municípios podem adotar legislação 
ambiental mais restritiva em relação aos 
Estados-membros e à União. No entanto, é 
necessário que a norma tenha a devida 
motivação (ARE 748.206 AgR, rel. min. Celso de 
Mello, j. 14-3-2017). 

O Município é competente para legislar sobre 
meio ambiente com União e Estado, no limite de 
seu interesse local e desde que tal regramento 
seja e harmônico com a disciplina estabelecida 
pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, 
I e II, da CRFB) (RE 586.224, rel. min. Luiz Fux, j. 
5-3-2015). 

Segundo Celso Bastos, interesse exclusivamente 
municipal é inconcebível, inclusive por razões de 
ordem lógica: sendo o município parte de uma 
coletividade maior, o benefício trazido a uma 
parte do todo acresce a este próprio todo. Assim, 
incorreto o item D. 

 

63. Assinale a opção correta referente à 
Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência. 

A) O Brasil é signatário dessa convenção, porém 
o governo brasileiro ainda não a ratificou.  

B) A recusa de adaptação razoável de produtos e 
serviços é considerada discriminação por 
motivo de deficiência, quando necessários para 
o exercício de liberdades fundamentais em 
igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas.  

C) Desenho universal refere-se à concepção de 
produtos e serviços passíveis de adaptação para 
uso por pessoas com deficiência.  

D) O governo brasileiro ratificou a referida 
convenção, todavia não aderiu ao seu protocolo 
facultativo  

E) A promulgação do decreto que internalizou 
essa convenção permitiu a assunção, pelo Poder 
Executivo, de encargos financeiros adicionais 
relacionados ao objeto da convenção, sem 
necessidade de nova aprovação do Congresso 
Nacional. 

Gabarito: B 

Comentários: a) O Brasil ratificou a convenção 
por meio do Decreto Legislativo no 186, de 9 de 
julho de 2008 e promulgou a suscitada norma 
por meio do decreto 6949. Ressalte-se que tal 
norma foi internalizada como emenda 
constitucional, conforme §3º do art. 5º da CF. 

b) Segundo a Convenção, discriminação por 
motivo de deficiência” significa qualquer 
diferenciação, exclusão ou restrição baseada em 
deficiência, com o propósito ou efeito de impedir 
ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute 
ou o exercício, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos 
âmbitos político, econômico, social, cultural, civil 
ou qualquer outro. Abrange todas as formas de 
discriminação, inclusive a recusa de adaptação 
razoável; Item correto. 

c) Desenho universal” significa a concepção de 
produtos, ambientes, programas e serviços a 
serem usados, na maior medida possível, por 
todas as pessoas, sem necessidade de adaptação 
ou projeto específico. O “desenho universal” não 
excluirá as ajudas técnicas para grupos 
específicos de pessoas com deficiência, quando 
necessárias. Item incorreto 

d) O governo também ratificou o protocolo 
facultativo da Convenção. Item incorreto. 

e) Segundo o art. 49. É da competência exclusiva 
do Congresso Nacional resolver definitivamente 
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sobre tratados, acordos ou atos internacionais 
que acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional; Dessa forma, 
necessária nova aprovação pelo Congresso para 
a assunção de encargos financeiros adicionais. 

 

64. A respeito das limitações constitucionais ao 
poder de tributar, assinale a opção correta, de 
acordo com as disposições da CF.  

A) É vedada a instituição de tributo que não seja 
uniforme em todo o território nacional, além de 
proibida a concessão de incentivos fiscais 
diversos em distintas regiões do país.  

B) Os entes federativos não podem cobrar 
tributos sobre patrimônio, renda ou serviços uns 
dos outros.  

C) A União não pode cobrar empréstimo 
compulsório decorrente de calamidade pública 
no mesmo exercício fiscal em que tenha sido 
publicada a lei que o tiver instituído.  

D) As entidades beneficentes de assistência 
social gozam de imunidade tributária em relação 
a todos os tipos de impostos.  

E) O responsável pelo pagamento de imposto 
cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente 
tem assegurada a restituição da quantia paga se 
o fato gerador presumido não ocorrer. 

Gabarito: E 

Comentários:  a) Segundo o Art. 151, da CF: 

É vedado à União: 

 I - instituir tributo que não seja uniforme em 
todo o território nacional ou que implique 
distinção ou preferência em relação a Estado, ao 
Distrito Federal ou a Município, em detrimento 
de outro, admitida a concessão de incentivos 
fiscais destinados a promover o equilíbrio do 
desenvolvimento sócio-econômico entre as 
diferentes regiões do País; Item incorreto. 

b) A vedação é relativa a impostos, segundo o art. 
150, VI, “a”, da CF. Item incorreto. 

c) Conforme o texto constitucional: 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, 
poderá instituir empréstimos compulsórios:  

I - para atender a despesas extraordinárias, 
decorrentes de calamidade pública, de guerra 
externa ou sua iminência; 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 

(...) 

III - cobrar tributos:  

(...) 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja 
sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou;  

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos 
tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e 
V; e 154, II; 

Nesse contexto, a União pode cobrar 
empréstimo compulsório decorrente de 
calamidade pública no mesmo exercício fiscal 
em que tenha sido publicada a lei que o tiver 
instituído. Item incorreto. 

d) Segundo o art. 195, § 7º da CF § 7º, são isentas 
de contribuição para a seguridade social as 
entidades beneficentes de assistência social que 
atendam às exigências estabelecidas em lei. Item 
incorreto. 

e) Segundo o art. 150,§ 7º, a lei poderá atribuir a 
sujeito passivo de obrigação tributária a 
condição de responsável pelo pagamento de 
imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva 
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e 
preferencial restituição da quantia paga, caso 
não se realize o fato gerador presumido.Item 
correto. 

 

DIREITO ELEITORAL  

65. Com relação ao domicílio eleitoral, assinale a 
opção correta.  

A) O eleitor que se mudar de domicílio deverá 
requerer sua transferência de domicílio eleitoral 
ao juiz da residência onde morava 
anteriormente. 

B) O eleitor transferido não poderá votar no 
novo domicílio eleitoral em eleição suplementar 
à que tiver sido realizada antes de sua 
transferência. 

C) Para concorrer em eleição, o candidato deve 
possuir domicílio eleitoral na respectiva 
circunscrição pelo prazo mínimo de um ano 
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antes do pleito, contado a partir da data do seu 
cadastro ou de sua transferência. 

D) O domicílio eleitoral, para efeito de inscrição 
do eleitor, será o lugar de sua residência ou 
moradia; no caso de haver mais de um, será o da 
residência mais recente. 

E) A fixação do domicílio eleitoral não pode ser 
motivada pela constituição de vínculo políticos, 
sociais, afetivos, patrimoniais ou de negócios do 
eleitor em determinado local. 

Gabarito: B 

Comentários: A alternativa A está incorreta, 
pois segundo o art. 55 do Código Eleitoral, o 
pedido de transferência será realizado ao JUIZ 
DO NOVO DOMICÍLIO.  

A alternativa B está correta e é o gabarito da 
questão, uma vez que reproduz o que consta do 
artigo 60 do Código Eleitoral:  

  Art. 60. O eleitor transferido não poderá votar 
no nôvo domicílio eleitoral em eleição 
suplementar à que tiver sido realizada antes de 
sua transferência. 

Já a alternativa C está incorreta, pois com a 
alteração do art. 9º da Lei das Eleições pela Lei 
13.488/2017, os prazos mencionados na 
questão passaram a ser de SEIS MESES. Veja: 

Art. 9º  Para concorrer às eleições, o candidato 
deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva 
circunscrição pelo prazo de seis meses e estar 
com a filiação deferida pelo partido no mesmo 
prazo.     

A alternativa D está incorreta porque contraria o 
disposto no art. 42, parágrafo único do Código 
Eleitoral. Segundo esse artigo, caso o eleitor 
possua mais de uma moradia, qualquer uma 
delas será considerada seu domicílio eleitoral. 

Por fim, a alternativa E está incorreta,  pois o TSE 
tem entendimento no sentido de que o domicílio 
eleitoral não se confunde com o domicílio civil. 
Assim, o domicílio eleitoral pode estar 
conectado com diversos fatores, sejam eles 
políticos, sociais, afetivos ou patrimoniais (Ac. 
de 18.2.2014 no REspe nº 37481, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. designado Min. Dias Toffoli.) 

 

66. Em determinado processo eleitoral, o 
presidente da mesa receptora, sob a justificativa 
de falha do sistema biométrico, encerrou a 

respectiva seção eleitoral durante o horário de 
almoço e promoveu a votação em nome de 
eleitores faltantes. 

Tendo como referência a situação hipotética 
apresentada, assinale a opção correta, com base 
no entendimento recente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) acerca de fraude em processo 
eleitoral e do ajuizamento de AIME para apurá-
la. 

A) A judicialização do incidente por meio de 
AIME implicaria a extinção do processo sem 
julgamento do mérito, reconhecendo-se a 
preclusão da apuração da suposta fraude. 

B) A apuração do caso por meio de AIME não 
seria possível, visto que o conceito de fraude, 
para fins de cabimento de AIME, é restritivo. 

C) Caberia o ajuizamento de AIME, haja vista a 
não submissão do instrumento processual aos 
prazos preclusivos previstos na legislação 
eleitoral. 

D) A não admissão de AIME não representaria 
ofensa ao direito de ação, pois a legislação 
eleitoral prevê outros instrumentos aptos a 
impugnar fraude no momento da sua ocorrência. 

E) A jurisprudência do TSE não prevê a 
requalificação jurídica do enquadramento do 
fato objeto da apuração como fraude, o que, 
impede, portanto, o ajuizamento de AIME para 
apurá-lo. 

Gabarito: C 

Comentários: A questão trata de recente 
julgamento realizado pelo TSE, publicado no 
Informativo de nº 8 do TSE (Agravo Regimental 
no Recurso Especial Eleitoral nº 1-
56.2017.6.05.0061, Cocos/BA, rel. Min. Og 
Fernandes, julgado em 25.6.2019) 

Na oportunidade, o Tribunal afirmou que o 
conceito de fraude para a apuração de fatos por 
meio  de Ação de Impugnação de Mandato 
Eletivo pode ser apurado de forma ampla para 
enquadrar diversos casos.  Assim, a situação 
mencionada na questão pode ser apurada via 
AIME. 

Dessa forma, não são aplicados os prazos 
preclusivos do Código Eleitoral, mas sim aquele 
previsto no texto constitucional. Veja:  

Art. 14, § 10 - O mandato eletivo poderá ser 
impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 
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quinze dias contados da diplomação, instruída a 
ação com provas de abuso do poder econômico, 
corrupção ou fraude. 

Assim, a alternativa C é a correta e o gabarito da 
questão. 

A alternativa A está incorreta, pois conforme 
explicado não haverá a preclusão, devendo-se 
utilizar do prazo constitucional. 

Já a alternativa B está incorreta, já que é TSE 
entendeu pela possibilidade de ampliação do 
conceito de fraude. 

A alternativa D está incorreta, pois no 
julgamento mencionado o TSE entendeu que a 
“inadmissão da AIME, na espécie, acarretaria 
ofensa ao direito de ação e à inafastabilidade da 
jurisdição”. 

Por fim, a alternativa E está incorreta, pois no 
Julgamento o TSE verificou a possibilidade de 
requalificação dos fatos para que fossem 
caracterizados como fraude, sendo possível o 
ajuizamento de AIME para apuração. 

 

67. Acerca dos prazos de filiação partidária para 
candidaturas a cargos eletivos, assinale a opção 
correta. 

A) A legislação eleitoral autoriza os partidos 
políticos a proceder, em ano eleitoral, a alteração 
estatutária que estabeleça aumento do prazo 
mínimo de filiação. 

B) Além da lista de filiados apresentada aos 
juízes eleitorais, são admitidos outros meios de 
prova para comprovação do tempo de filiação, 
inclusive conversas em aplicativo de mensagens 
instantâneas. 

C) Os partidos políticos são impedidos de 
diminuir estatutariamente os prazos mínimos 
de filiação no ano da eleição, mesmo observado 
o prazo mínimo legal. 

D) Os partidos políticos são impedidos de 
diminuir estatutariamente os prazos mínimos 
de filiação no ano da eleição, mesmo observado 
o prazo mínimo legal. 

E) A legislação eleitoral autoriza os partidos 
políticos a estabelecer em seu estatuto 
quaisquer prazos mínimos de filiação partidária 
com vistas a candidaturas a cargos eletivos. 

Gabarito: B 

Comentários: O Gabarito da questão está na 
alternativa B, que reproduz entendimento de 
julgamento mencionado no informativo de nº 
02/2019 do TSE. Confira: 

Prova de filiação partidária e aplicativo de 
mensagem 

É admitida a prova de filiação partidária por 
meio de conversa em aplicativo de mensagens 
instantânea. Esse foi o entendimento deste 
Tribunal ao julgar recurso especial interposto de 
acórdão do Regional que indeferiu a inclusão do 
recorrente na lista de filiados de determinado 
partido político. 

O recorrente juntou aos autos, no intuito de 
provar sua filiação ao partido em data anterior 
ao prazo legal de seis meses, ficha de filiação e 
cópia de mensagens escritas em aplicativo de 
conversa instantânea, contemporâneas ao 
requerimento de filiação. 

O Ministro Jorge Mussi, relator, lembrou o teor 
da Súmula-TSE nº 20, que possibilita prova de 
filiação partidária daquele cujo nome não 
constou da lista de filiados de que trata o art. 19 
da Lei nº 9.096/1995 por outros elementos de 
convicção, salvo quando se tratar de 
documentos produzidos unilateralmente, 
destituídos de fé pública. 

Nesse contexto, considerou válida prova 
produzida por meio de aplicativo de mensagens, 
que reproduz conversa cujo teor confirma a 
filiação do requerente à época. Ressaltou que, 
tanto na origem como na forma de produção do 
conteúdo, os dados objetos de registro 
eletrônico surgem da interação entre duas ou 
mais pessoas, daí advindo a natureza bilateral 
desse meio de prova (Agravo Regimental no 
REspe n° 6-75, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
12.2.2019.) 

As demais assertivas tratam das regras previstas 
na Lei das Eleições para a fixação do prazo 
minimo de filiação partidária para que o 
candidato possa concorrer às eleições. Esse 
prazo mínimo é de SEIS MESES, conforme o art. 
da Lei 9.504/1997. 

Ocorre que o art. 20 da Lei dos Partidos Políticos 
permite que os partidos políticos AUMENTEM os 
prazos mínimos de filiação. Em outras palavras, 
deve ser respeitado o prazo mínimo de seis 
meses. 
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Art. 20. É facultado ao partido político 
estabelecer, em seu estatuto, prazos de filiação 
partidária superiores aos previstos nesta Lei, 
com vistas a candidatura a cargos eletivos. 

 Parágrafo único. Os prazos de filiação 
partidária, fixados no estatuto do partido, com 
vistas a candidatura a cargos eletivos, não 
podem ser alterados no ano da eleição. 

Assim, a alternativa A está incorreta, pois 
conforme o parágrafo único citado, os prazos 
não podem ser alterados no ano da eleição. 

As alternativas C e D estão incorretas, já que os 
prazos podem ser alterados, desde que 
respeitado o mínimo legal. 

Por fim, a alternativa E está incorreta já que, 
conforme explicado, os partidos não poderão 
simplesmente fixar qualquer prazo. 

 

68. Acerca da prova de captação ilícita de 
sufrágio, assinale a opção correta. 

A) Prova testemunhal não deve ser aceita para 
provar captação ilícita de sufrágio, por ser este 
um ilícito eleitoral forte. 

B) É possível provar a captação ilícita de sufrágio 
por meio de prova testemunhal apenas; o que 
não se admite é a perda de mandato com base 
exclusivamente no depoimento de uma única 
pessoa. 

C) A prova testemunhal singular, quando 
exclusiva, deve ser aceita nos processos que 
possam levar à perda de mandato. 

D) A prova testemunhal, mesmo que conjugada 
com outros elementos de prova, não pode ser 
admitida para provar ilícitos eleitorais. 

E) Não se admite condenação lastreada 
exclusivamente em prova testemunhal, mesmo 
que colhidos depoimentos consistentes e 
uníssonos de várias testemunhas, sem notícia de 
vínculo entre elas. 

Gabarito: B 

Comentários: Questão cuja resposta se 
encontra em um julgado mencionado no 
informativo 02/2019 do TSE.  REspe nº 721-28, 
Meridiano/SP, rel. Min. Admar Gonzaga, julgado 
em 12.2.2019. Veja: 

Captação ilícita de sufrágio e prova 
exclusivamente testemunhal 

É admissível condenação por captação ilícita de 
sufrágio lastreada exclusivamente em prova 
testemunhal consistente. 

Esse foi o entendimento do Tribunal ao julgar 
recurso especial eleitoral contra acórdão que 
reformou a sentença de piso e cassou os 
diplomas dos recorrentes pela prática de 
captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 
41-A da Lei nº 9.504/1997. 

O Ministro Admar Gonzaga afirmou que a 
condenação dos recorridos está calcada no 
depoimento  de várias testemunhas, sem notícia 
de vínculo entre si, cujas narrativas foram 
consideradas uníssonas, consistentes, 
detalhadas e seguras pelo Tribunal a quo, a 
quem cabe a última palavra em matéria fática. 

Assim, a alternativa A e alternativa D estão 
incorretas, pois é admitida prova testemunhal 
nesse contexto. 

A Alternativa B é a correta e o gabarito da 
questão, pois em conformidade com o julgado 
mencionado. 

Já alternativa C está incorreta, já que contraria o 
disposto no art. 368-A do Código Eleitoral. 

Art. 368-A.  A prova testemunhal singular, 
quando exclusiva, não será aceita nos processos 
que possam levar à perda do mandato.    

Por fim, a alternativa E está incorreta, já que no 
julgado citado o TSE possibilitou a condenação 
com base em prova unicamente testemunhal. 

 

69. O juiz eleitoral de determinada comarca 
recebeu representação que alega a prática de 
propaganda eleitoral extemporânea. Na 
demanda, pede-se a condenação da pessoa que 
veiculou, em período vedado pela legislação 
eleitoral e em grupo restrito de mensagens 
instantâneas, pedido de votos a determinado 
candidato. 

Com base na jurisprudência atual do TSE, é 
correto afirmar que a citada representação 
deverá ser julgada 

A) improcedente, pois pedidos de votos 
divulgados em grupos de mensagens 
instantâneas ou em redes sociais podem ser 
realizados a qualquer tempo. 
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B) procedente, haja vista o potencial de difusão 
dos diálogos do grupo de mensagens 
instantâneas. 

C) improcedente, haja vista a prevalência, no 
caso concreto, da liberdade de expressão frente 
à proteção da igualdade de oportunidades entre 
candidatos. 

D)procedente, haja vista a prevalência, no caso 
concreto, da proteção à igualdade de 
oportunidade entre candidatos frente à 
liberdade de expressão e opinião. 

E) improcedente, pois a ausência de tipificação 
do ato na legislação eleitoral impede a 
caracterização da conduta como propaganda 
eleitoral antecipada. 

Gabarito: C 

Comentários: Outra questão que demandava o 
conhecimento de informativos!! Dessa vez, o 
julgado se encontra no informativo 6/2019 do 
TSE: 

Propaganda antecipada, mensagens em grupo de 
WhatsApp e liberdade de expressão 

Trata-se de recurso especial interposto contra 
acórdão do TRE/SE que manteve a sentença de 
procedência parcial da representação por 
propaganda eleitoral antecipada ajuizada pelo 
Ministério Público Eleitoral, sendo aplicada 
multa no valor mínimo previsto no art. 36, § 3º, 
da Lei nº 9.504/1997. 

A controvérsia cinge-se na verificação de 
existência ou não de propaganda eleitoral 
antecipada pela veiculação, em grupo restrito de 
WhatsApp, de pedido de votos a determinado 
candidato, durante período vedado pela 
legislação eleitoral. 

A relatora, Ministra Rosa Weber, deu 
provimento ao recurso por entender não 
caracterizada a propaganda eleitoral 
extemporânea, devendo prevalecer a liberdade 
de expressão e opinião no Estado democrático 
brasileiro. 

Ressaltou a relatora que: “O pedido de votos 
realizado pela recorrente em ambiente restrito 
do aplicativo WhatsApp não objetivou o público 
em geral, de modo a macular a igualdade de 
oportunidade entre os candidatos, mas apenas 
os integrantes daquele grupo, enquanto 
conversa circunscrita aos seus usuários, 

alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo 
da liberdade de expressão”. 

Destacou ainda não haver na hipótese 
informações concretas, com sólido 
embasamento probatório, que pudessem 
amparar o entendimento da Corte Regional 
sobre a possibilidade em abstrato de eventual 
“viralização” instantânea das mensagens 
veiculadas pela recorrente no grupo de 
WhatsApp, razão por que não se pode penalizar 
condutas sob argumentos calcados em 
conjecturas e presunções. 

Vencidos os Ministros Edson Fachin e Og 
Fernandes, que entenderam caracterizada a 
propaganda eleitoral antecipada, ao argumento 
de que o WhatsApp constitui mídia com poder de 
difusão significativo, apto a ser utilizado como 
instrumento de propaganda extemporânea. 
Recurso Especial Eleitoral nº 133-51, 
Itabaianinha/SE, rel. Min. Rosa Weber, julgado 
em 7.5.2019. 

Dessa forma, a alternativa C está correta e é o 
gabarito da questão. 

A alternativa B e a alternativa D estão incorretas, 
já que a demanda foi julgada IMPROCEDENTE 
pelo TSE. 

A alternativa A está incorreta, pois os pedidos de 
votos não podem ser realizados de qualquer 
forma. Inclusive, os ministros só julgaram a ação 
improcedente porque, no caso concreto, a 
propaganda foi restrita a um grupo fechado de 
whatsapp. 

Por fim, a alternativa E está incorreta, uma vez 
que a propaganda antecipada é proibida 
expressamente pelo Código Eleitoral: 

Art. 240.  A propaganda de candidatos a cargos 
eletivos somente é permitida após o dia 15 de 
agosto do ano da eleição.    

 

70. Tales interpôs recurso ordinário contra o 
indeferimento do registro de sua candidatura ao 
cargo de deputado estadual por tribunal 
regional eleitoral (TRE) em razão de 
inelegibilidade atraída por condenação em 
crime contra a administração pública. O 
recorrente afirma que a condenação pelo TRE se 
deu em ação penal originária decorrente do foro 
de prerrogativa de função, por exercer, à época 
dos fatos, o mandato de deputado estadual. Ele 
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alega que a condenação originária não tinha o 
condão de atrair a inelegibilidade prevista na 
legislação eleitoral. 

A) Não assiste razão ao recorrente, pois a 
condenação por órgão colegiado enseja 
inelegibilidade, ainda que proferida em sede de 
competência originária. 

B) O recurso ordinário não deve ser admitido, 
visto que o recurso eleitoral cabível no caso 
concreto é o recurso especial eleitoral. 

C) O TSE deverá examinar o acerto ou o 
desacordo da condenação pelo TRE que deu 
ensejo à inelegibilidade em questão. 

D) Havendo a possibilidade de reversão da 
condenação que ensejou a inelegibilidade, será 
viável o deferimento de pedido de 
sobrestamento do processo de registro de 
candidatura. 

E) Assiste razão ao recorrente, porque a 
legislação eleitoral considera inelegíveis apenas 
os condenados em duas instâncias por crimes 
contra a administração pública. 

Gabarito> A 

Comentários: Por fim, mais uma questão que 
trata de entendimento do TSE organizado em 
informativo, desta vez o Info. Nº 4/2019 

Condenação criminal em competência originária 
e inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I 
do art. 1º da LC nº 64/1990 

 A decisão criminal condenatória proferida por 
órgão judicial colegiado no exercício de sua 
competência originária atrai a incidência da 
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, 
da Lei Complementar nº 64/1990. 

Trata-se de recurso ordinário interposto do 
indeferimento do registro de candidato ao cargo 
de deputado estadual, em razão da 
inelegibilidade atraída pela condenação em 
crime contra a administração pública (art. 316 
do Código Penal). 

O recorrente afirmou que foi condenado pelo 
TRE em ação penal originária decorrente do foro 
de prerrogativa de função, por exercer, à época 
dos fatos, o mandato de deputado estadual. 
Alegou que essa condenação em ação originária 
pelo Colegiado não teria o condão de atrair a 
inelegibilidade da referida alínea e, sob o 

argumento de que representaria ofensa à ampla 
defesa. 

O Ministro Admar Gonzaga, relator, asseverou 
que não se pode confundir colegialidade com 
duplo grau de jurisdição. Assim, frisou que 
condenação por órgão colegiado enseja 
inelegibilidade, ainda que proferida em sede de 
competência originária. 

Em contraponto ao que alegado pelo recorrente, 
ao acompanhar o relator, o Ministro Tarcisio 
Vieira de Carvalho Neto afirmou que a legislação 
prevê como requisito para incidência da 
inelegibilidade apenas que a decisão 
condenatória seja proferida por órgão colegiado, 
não fazendo alusão a duplo grau de jurisdição. 
Agravo Regimental no RO nº 060095391, Porto 
Alegre/RS, rel. Min. Admar Gonzaga, julgado em 
12.3.2019. 

Dessa forma, entendeu o TSE, que uma decisão 
condenatória proferida por ÓRGÃO colegiado é 
suficiente para caracterizar a inelegibilidade do 
art. 1º, I, e, da LC 64/1990, sendo desnecessário 
o duplo grau de jurisdição. Veja o dispositivo 
mencionado pelo TSE. 

      Art. 1º São inelegíveis: 

e) os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão 
judicial colegiado, desde a condenação até o 
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 
cumprimento da pena, pelos crimes:   

 1. contra a economia popular, a fé pública, a 
administração pública e o patrimônio público;   

Temos, dessa forma que a alternativa A é a 
correta e o gabarito da questão. Ao mesmo 
tempo, a alternativa E, por contrariar o julgado, 
está incorreta. 

Já a alternativa B está incorreta, pois o recurso 
ordinário deve ser admitido, já que está hipótese 
está prevista no art. 276, II, do Código Eleitoral:  

Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais 
são terminativas, salvo os casos seguintes em 
que cabe recurso para o Tribunal Superior: 

         I - especial: 

         a) quando forem proferidas contra expressa 
disposição de lei; 

         b) quando ocorrer divergência na 
interpretação de lei entre dois ou mais tribunais 
eleitorais. 
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         II - ordinário: 

         a) quando versarem sôbre expedição de 
diplomas nas eleições federais e estaduais; 

         b) quando denegarem habeas corpus ou 
mandado de segurança 

Já a alternativa C está incorreta, uma vez que o 
acórdão não trata do mérito da questão, mas sim 
da possibilidade da configuração da 
inelegibilidade com base em condenação em 
uma única instância. 

Por fim, a alternativa D está incorreta, uma vez 
que o TSE já decidiu que, em regra, o 
sobrestamento do processo do registro de 
candidatura contraria o princípio da celeridade 
(Agravo Regimental no Recurso Especial nº 65-
40.2016.26.0183). 

 

DIREITO EMPRESARIAL  

71. João, maior de idade e capaz, detém 60% do 
capital social da sociedade comercial Delta 
Comércio de Autopeças Ltda., com poderes de 
administrador. Com trinta anos nessa atividade 
empresarial, João deseja incluir, de imediato, no 
quadro social da sociedade, seu filho Pedro, de 
dezessete anos de idade, registrando a alteração 
contratual perante o registro público de 
empresas mercantis. Nessa situação hipotética, 
Pedro  

A) poderá se tornar sócio da empresa e exercer 
a administração desta, desde que seja assistido e 
mediante prévia autorização judicial.  

B) poderá se tornar sócio da empresa, mediante 
prévia autorização judicial, desde que 
devidamente assistido e desde que o capital 
social esteja totalmente integralizado, porém, 
não poderá exercer a administração da 
sociedade.  

C) poderá se tornar sócio da empresa na 
hipótese de estar regularmente emancipado por 
concessão dos pais, mediante instrumento 
público; nesse caso, dispensa-se averbação ou 
inscrição da prova do ato emancipatório no 
registro público de empresas mercantis.  

D) poderá se tornar sócio da empresa e também 
exercer a administração desta, desde que o 
capital social esteja totalmente integralizado e 
devidamente assistido na prática dos atos 
societários.  

E) não poderá se tornar sócio da empresa, em 
razão de sua incapacidade para a prática de atos 
empresariais. 

Gabarito: X 

Comentários: Pessoal, sócio não é empresário 
individual. Logo, deve-se seguir, exclusivamente, 
a disposição do § 3º do art. 974 do Código Civil: 
“Art. 974, § 3º, CC. O Registro Público de 
Empresas Mercantis a cargo das Juntas 
Comerciais deverá registrar contratos ou 
alterações contratuais de sociedade que envolva 
sócio incapaz, desde que atendidos, de forma 
conjunta, os seguintes pressupostos: I – o sócio 
incapaz não pode exercer a administração da 
sociedade; II – o capital social deve ser 
totalmente integralizado; III – o sócio 
relativamente incapaz deve ser assistido e o 
absolutamente incapaz deve ser representado 
por seus representantes legais.”. Vejamos, então, 
os erros.  

A alternativa A está incorreta por permitir 
administração da sociedade. 

A alternativa B está incorreta por exigir 
autorização judicial, que somente é requisito 
para empresário individual incapaz continuar a 
empresa (art. 974, § 1º, CC). Há, de fato, posição 
minoritária (Gladston Mamede) que exige 
autorização judicial, mas, ainda assim, apenas 
para as sociedades de responsabilidade limitada, 
o que não é o caso. 

A alternativa C está incorreta por exigir 
emancipação. 

A alternativa D está incorreta por permitir 
administração da sociedade. 

A alternativa E está incorreta por não permitir a 
figura do sócio incapaz. 

 

72. Determinado grupo de acionistas de uma 
sociedade anônima de capital aberto deseja 
responsabilizar civilmente o administrador da 
sociedade em razão de ele ter agido com culpa 
no exercício de suas funções e ter causado 
prejuízos à sociedade.  

Com referência a essa situação hipotética, 
assinale a opção correta, a respeito da ação de 
responsabilidade prevista na Lei nº 6.404/1976. 

A) Nenhum acionista poderá promover a ação 
contra o administrador, mesmo que, três meses 
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após a deliberação favorável da assembleia 
geral, a ação de responsabilidade civil contra o 
administrador não tenha sido proposta.  

B) Não será possível responsabilizar civilmente 
o administrador: as hipóteses previstas na 
referida lei restringem-se a prejuízos causados 
por ele com violação da lei ou do estatuto, ou 
quando proceder, dentro de suas atribuições ou 
poderes, como dolo.  

C) A legitimidade para promover a ação de 
responsabilidade contra o administrador, além 
de ser concorrente entre os acionistas e a 
própria sociedade prejudicada, independe de 
prévia deliberação da assembleia geral.  

D) Proposta a ação de responsabilidade civil 
mediante prévia deliberação da assembleia 
geral, o juiz, certo de que o administrador agiu 
de boa-fé e visando ao interesse da companhia, 
poderá reconhecer a exclusão da 
responsabilidade do administrador.  

E) Dada a vigência da business judgment rule na 
citada lei, o juiz competente para o julgamento 
da ação de responsabilidade civil, mesmo 
convencido de que o administrador agiu visando 
ao interesse da companhia, não poderá 
reconhecer a exclusão da responsabilidade do 
administrador. 

Gabarito: D. 

Comentários: Questão aborda os arts. 158 e 159 
da Lei nº 6.404/76. Sabe? Aquela lei baca para 
caramba que tem 300 artigos... Novinha também, 
de 1976. Bom esses são artigos bastante 
cobrados. Logo, na sua reta final, releia-os: “Art. 
158 Lei nº 6.404/76. O administrador não é 
pessoalmente responsável pelas obrigações que 
contrair em nome da sociedade e em virtude de 
ato regular de gestão; responde, porém, 
civilmente, pelos prejuízos que causar, quando 
proceder: I - dentro de suas atribuições ou 
poderes, com culpa ou dolo; II - com violação da 
lei ou do estatuto. § 1º O administrador não é 
responsável por atos ilícitos de outros 
administradores, salvo se com eles for 
conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, 
deles tendo conhecimento, deixar de agir para 
impedir a sua prática. Exime-se de 
responsabilidade o administrador dissidente 
que faça consignar sua divergência em ata de 
reunião do órgão de administração ou, não 
sendo possível, dela dê ciência imediata e por 

escrito ao órgão da administração, no conselho 
fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia-
geral. § 2º Os administradores são 
solidariamente responsáveis pelos prejuízos 
causados em virtude do não cumprimento dos 
deveres impostos por lei para assegurar o 
funcionamento normal da companhia, ainda que, 
pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos 
eles. § 3º Nas companhias abertas, a 
responsabilidade de que trata o § 2º ficará 
restrita, ressalvado o disposto no § 4º, aos 
administradores que, por disposição do estatuto, 
tenham atribuição específica de dar 
cumprimento àqueles deveres. § 4º O 
administrador que, tendo conhecimento do não 
cumprimento desses deveres por seu 
predecessor, ou pelo administrador competente 
nos termos do § 3º, deixar de comunicar o fato a 
assembléia-geral, tornar-se-á por ele 
solidariamente responsável. § 5º Responderá 
solidariamente com o administrador quem, com 
o fim de obter vantagem para si ou para outrem, 
concorrer para a prática de ato com violação da 
lei ou do estatuto.” e “Art. 159 Lei nº 6.404/76. 
Compete à companhia, mediante prévia 
deliberação da assembléia-geral, a ação de 
responsabilidade civil contra o administrador, 
pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. § 1º 
A deliberação poderá ser tomada em 
assembléia-geral ordinária e, se prevista na 
ordem do dia, ou for conseqüência direta de 
assunto nela incluído, em assembléia-geral 
extraordinária. § 2º O administrador ou 
administradores contra os quais deva ser 
proposta ação ficarão impedidos e deverão ser 
substituídos na mesma assembléia. § 3º 
Qualquer acionista poderá promover a ação, se 
não for proposta no prazo de 3 (três) meses da 
deliberação da assembléia-geral. § 4º Se a 
assembléia deliberar não promover a ação, 
poderá ela ser proposta por acionistas que 
representem 5% (cinco por cento), pelo menos, 
do capital social. § 5° Os resultados da ação 
promovida por acionista deferem-se à 
companhia, mas esta deverá indenizá-lo, até o 
limite daqueles resultados, de todas as despesas 
em que tiver incorrido, inclusive correção 
monetária e juros dos dispêndios realizados. § 6° 
O juiz poderá reconhecer a exclusão da 
responsabilidade do administrador, se 
convencido de que este agiu de boa-fé e visando 
ao interesse da companhia. § 7º A ação prevista 
neste artigo não exclui a que couber ao acionista 
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ou terceiro diretamente prejudicado por ato de 
administrador.” 

Alternativa A está incorreta, pois os §§3º e 4º do art. 159 da Lei nº 6.404/76 reconhecem legitimidade 
extraordinária aos acionistas. 

Alternativa B está incorreta, pois também será responsabilizado por culpa (art. 158, caput e incisos, da 
Lei nº 6.404/76). 

A alternativa C está incorreta. Não é concorrente, mas sim extraordinária, como já pontuou o STJ (REsp 
1778629/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 
06/08/2019, DJe 14/08/2019). 

A alternativa D está correta, vide § 6º do art. 159 da Lei nº 6.404/76. Trata-se, justamente, da business 
judgment rule. 

A alternativa E está incorreta. No campo da responsabilidade civil dos administradores das sociedades 
anônimas, aplica-se a business judgment rule, prevista no art. 159, § 6º, da Lei nº 6.404/76, ou seja, o 
administrador estará isento de responsabilidade se agir corretamente na condução dos negócios, ainda 
que o resultado seja prejudicial à companhia. 

Vejamos um quadro resumo: 

AÇÕES DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA ADMINISTRADOR DE COMPANHIA 

(SOCIEDADE ANÔNIMA) 

Tipo de Ação 
Dispositivo 

correspondente 
Legitimidade 

Beneficiário 

direto 

Precisa de 

autorização 

da 

assembleia? 

AÇÃO UT 

UNIVERSI 

“Art. 159 da Lei nº 

6.404/76. Compete à 

COMPANHIA, mediante 

prévia deliberação da 

assembleia-geral, a ação de 

responsabilidade civil contra o 

administrador, pelos 

prejuízos causados ao seu 

patrimônio.  

§ 1º A deliberação poderá ser 

tomada em assembleia-geral 

ordinária e, se prevista na 

ordem do dia, ou for 

consequência direta de 

assunto nela incluído, em 

assembleia-geral 

extraordinária.” 

ORDINÁRIA COMPANHIA 

SIM 

(pressuposto 

processual) 

AÇÃO UT 

SINGULI 

DERIVADA 

“Art. 159, § 3º, da Lei nº 

6.404/76. QUALQUER 

ACIONISTA poderá 

promover a ação, se não for 

proposta no prazo de 3 (três) 

meses da deliberação 

[positiva] da assembleia-

geral.  

EXTRAORDINÁRIA COMPANHIA 

SIM 

(pressuposto 

processual) 
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§ 5° Os resultados da ação 

promovida por acionista 

deferem-se [revertem-se] à 

companhia, mas esta deverá 

indenizá-lo, até o limite 

daqueles resultados, de todas 

as despesas em que tiver 

incorrido, inclusive correção 

monetária e juros dos 

dispêndios realizados.”  

AÇÃO UT 

SINGULI 

ORIGINÁRIA 

“Art. 159, § 4º, da Lei nº 

6.404/76. Se a assembleia 

deliberar não promover a 

ação, poderá ela ser proposta 

por ACIONISTAS QUE 

REPRESENTEM 5% (CINCO 

POR CENTO), PELO MENOS, 

DO CAPITAL SOCIAL.  

§ 5° Os resultados da ação 

promovida por acionista 

deferem-se [revertem-se] à 

companhia, mas esta deverá 

indenizá-lo, até o limite 

daqueles resultados, de todas 

as despesas em que tiver 

incorrido, inclusive correção 

monetária e juros dos 

dispêndios realizados.”  

EXTRAORDINÁRIA COMPANHIA NÃO 

AÇÃO 

INDIVIDUAL 

“Art. 159, § 7º, da Lei nº 

6.404/76. A ação prevista 

neste artigo não exclui a que 

couber AO ACIONISTA OU 

TERCEIRO diretamente 

prejudicado por ato de 

administrador.” 

ORDINÁRIA 

ACIONISTA 

OU 

TERCEIRO 

NÃO 
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73. O conjunto de bens materiais ou imateriais 
cujo destino comum é o desenvolvimento da 
atividade empresarial, constituindo um 
instrumento para o seu exercício. Pode-se, ainda, 
dizer que é o conjunto de coisas singulares, 
simples ou compostas, agrupadas pela vontade 
da pessoa, tendo destinação comum, podendo 
ser tratada em conjunto, dando aos bens uma 
unidade de tratamento decorrente da vontade 
do empresário. 

É correto afirmar que o texto apresentado 
corresponde ao conceito doutrinário de: 

A) estabelecimento empresarial como 
organização  

B) estabelecimento empresarial como 
universalidade de fato.  

C) estabelecimento empresarial sob a visão da 
teoria atomista.  

D) estabelecimento empresarial como 
universalidade de direito.  

E) estabelecimento empresarial como 
patrimônio autônomo. 

Gabarito: B. 

Comentários: Galera, à exceção de posição 
micro, ou melhor, nano de CARVALHO DE 
MENDONÇA, todo o restante da doutrina, 
inclusive o Super Trunfo a respeito do tema 
(Oscar Barreto Filho), aponta que 
estabelecimento empresarial é uma 
universalidade de fato. Mas qual é a diferença 
entre uma e outra? 

“Tá, mas o que raios é teoria atomista?” Então, de 
acordo com MARCELO M. BERTOLDI e MARCIA 
CARLA PEREIRA RIBEIRO:”(...) as teorias 
atomistas, que relegam a existência do 
estabelecimento a uma unidade autônoma, pois 
se trata de mera coordenação dos vários 
elementos de produção em torno de um objetivo 
em comum, fato este que não retira deles suas 
características individuais peculiares. Para os 
atomistas, os elementos do estabelecimento, 
muito embora reunidos, são e continuam a ser 
bens singulares. Por fim, vislumbramos as 
teorias universalistas, cujos defensores 
entendem tratar-se o estabelecimento de uma 
universalidade de fato ou de direito, na medida 
em que os seus vários elementos são reunidos 
mediante um objetivo econômico comum. A 
universalidade aqui é entendida como a 
destinação unitária de um conjunto de coisas ou 
bens com objetivos empresariais. (...).” 

 

74. De acordo com a legislação em vigor, 
determinada sociedade empresária brasileira 
que pretende implantar um sistema de franquia 
empresarial para atuação no território nacional 
deverá fornecer ao interessado em tornar-se 
franqueado uma: 

A) proposta de contrato de franquia, por escrito 
e em linguagem clara e acessível, que deverá ser 
entregue em qualquer momento antes do 
pagamento de qualquer tipo de taxa pelo 
interessa ao franqueador ou à empresa ou a 
pessoa ligada a ele.  

B) circular de oferta de franquia, na forma verbal 
ou escrita, em linguagem clara e acessível, que 
deverá ser instrumentalizada no momento da 
assinatura do contrato de franquia, ou do pré-
contrato, ou, ainda, antes do pagamento de 
qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao 
franqueador ou à empresa ligada a ele.  

C) circular de oferta de franquia, por escrito e em 
linguagem clara e acessível, que deverá ser 
entregue em no mínimo dez dias antes da 
assinatura do contrato de franquia, ou do pré-
contrato, ou, ainda, antes do pagamento de 
qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao 
franqueador ou à empresa ou pessoa ligada a ele.  

D) proposta de oferta de franquia, por escrito e 
em linguagem clara e acessível, que deverá ser 
entregue após o pagamento de taxa de reserva 

UNIVERSALIDADE DE 

FATO 

UNIVERSALIDADE 

DE DIREITO 

(a) um conjunto de coisas 

autônomas, simples ou 

compostas, materiais ou 

imateriais;  

(b) formado pela vontade 

do sujeito (portanto, uma 

relação infinita em sua 

variedade); e  

(c) para uma destinação 

unitária. 

(a) um complexo de 

relações jurídicas 

ativas e passivas; 

(b) formado por força 

de lei (portanto, uma 

relação de número 

fechado); e 

(c) para unificação 

das mesmas 

relações. 

Exemplos: biblioteca, 

galeria de quadros. 

Exemplos: herança, 

massa falida. 
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de franquia pelo futuro franqueado ao 
franqueador ou à empresa ligada a ele.  

E) circular de oferta de franquia, por escrito e em 
linguagem clara e acessível, que deverá ser 
entregue antes de iniciadas as tratativas para a 
assinatura do contrato de franquia, ou do pré-
contrato, ou, ainda, no momento de início das 
atividades empresariais do franqueado. 

Gabarito: C. 

Comentários: Caro(a), se um dia você for se 
tornar franqueador(a), não se esqueça da 
circular de oferta de franquia (COF, para os 
íntimos). Por quê? A regra é clara, esqueceu dela, 
o franqueado pode arguir a anulabilidade do 
contrato: “Art. 3º, caput, Lei nº 8.955/94. 
Sempre que o franqueador tiver interesse na 
implantação de sistema de franquia empresarial, 
deverá fornecer ao interessado em tornar-se 
franqueado uma circular de oferta de franquia, 
por escrito e em linguagem clara e acessível, 
contendo obrigatoriamente as seguintes 
informações: (...)” e “Art. 4º Lei nº 8.955/94. A 
circular oferta de franquia deverá ser entregue 
ao candidato a franqueado no mínimo 10 (dez) 
dias antes da assinatura do contrato ou pré-
contrato de franquia ou ainda do pagamento de 
qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao 
franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a 
este. Parágrafo único. Na hipótese do não 
cumprimento do disposto no caput deste artigo, 
o franqueado poderá arguir a anulabilidade do 
contrato e exigir devolução de todas as quantias 
que já houver pago ao franqueador ou a terceiros 
por ele indicados, a título de taxa de filiação e 
royalties, devidamente corrigidas, pela variação 
da remuneração básica dos depósitos de 
poupança mais perdas e danos.” 

 

75. A transferência de um título de crédito a 
outra pessoa significa a transferência da 
titularidade do crédito, de modo que a 
apresentação do documento é essencial para o 
exercício do direito de crédito. O negócio 
jurídico que deu origem ao título de crédito é 
irrelevante, isto é, questões relativas a esse 
negócio jurídico subjacente não afetam o 
cumprimento da obrigação do título de crédito.  

Esses dois conceitos dizem respeito, 
respectivamente, aos princípios cambiários  

A) abstração e literalidade.  

B) cartularidade e abstração.  

C) abstração e autonomia.  

D) literalidade e abstração.  

E) cartularidade e autonomia. 

Gabarito: B. 

Comentários: Bom, questão conceitua os 
princípios da cartularidade e abstração. 
Importante! Não está claro no enunciado, mas se 
lembre que a abstração, subprincípio integrante 
do princípio da autonomia junto ao subprincípio 
da inoponibilidade de exceções pessoais a 
terceiros de boa-fé, exige circulação do título de 
crédito. Quanto ao princípio da literalidade, “(...) 
literal quer dizer que vale apenas o que está 
escrito, ou seja, o que efetivamente está 
estampado no título. Assim, somente produzem 
efeitos jurídicos-cambiários os atos lançados no 
próprio título de crédito, pois apenas o conteúdo 
do título é que possui valor.” (Tarcísio Teixeira) 

 

76. No entendimento do STJ, a criação de 
subclasses entre os credores da recuperação 
judicial é:  

A) impossível, em razão da incidência do 
princípio da paridade entre os credores.  

B) possível, devendo cada subclasse abranger 
credores de classes diferentes, com interesses 
heterogêneos, desde que o valor total do crédito 
da subclasse não afete a temporalidade nos 
pagamentos descritos no plano de recuperação 
judicial.  

C) possível, desde que estabelecido um critério 
objetivo, justificado no plano da recuperação 
judicial, devendo cada subclasse abranger 
credores com interesses homogêneos.  

D) possível, desde que estabelecido um critério 
objetivo, justificado na decisão que concede a 
recuperação judicial, devendo cada subclasse 
abranger credores com interesses homogêneos 
e garantir a possibilidade de contestar o crédito 
de eventuais devedores, mesmo que isolados.  

E) possível, desde que estabelecido um critério 
subjetivo, justificado no plano de recuperação 
judicial, devendo cada subclasse abranger 
credores com interesse homogêneos em razão 
de seus portes econômicos. 
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Gabarito: C. 

Comentários: Caro(a), essa questão envolve a 
aplicação ou não do princípio da par conditio 
creditorum (princípio da paridade entre 
credores) à recuperação judicial, sendo bastante 
complexa. De todo modo, o STJ entende que: “(...) 
2. A criação de subclasses entre os credores da 
recuperação judicial é possível desde que seja 
estabelecido um critério objetivo, justificado no 
plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando 
vedada a estipulação de descontos que 
impliquem em verdadeira anulação de direitos 
de eventuais credores isolados ou minoritários. 
(...).” (STJ, REsp 1700487/MT, Rel. p/ Acórdão 
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 
26/04/2019) e “[Trecho do corpo do acórdão:] 
Conclui-se, portanto, que é possível a criação de 
subclasses entre os credores da recuperação 
judicial, desde que estabelecido um critério 
objetivo, justificado no plano de recuperação 
judicial, abrangendo credores com interesses 
homogêneos, ficando vedada a estipulação de 
descontos que impliquem verdadeira anulação 
de direitos de eventuais credores isolados ou 
minoritários.” (STJ, REsp 1700487/MT, Rel. 
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 
26/04/2019). Em resumo, o STJ permite, na 
recuperação judicial, que sejam criadas 
subclasses nas classes de credores da 
assembleia geral de credores previstas no art. 41 
da Lei nº 11.101/05. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

77. Segundo entendimento do STF, as espécies 
tributárias incluem 

A) as contribuições, as taxas, as tarifas e os 
preços públicos. 

B) os impostos, as taxas, as contribuições e os 
empréstimos compulsórios. 

C) as contribuições, os empréstimos 
compulsórios, as tarifas e os preços públicos.  

D) os impostos, as taxas, as tarifas e as 
contribuições. 

E) os impostos, as taxas, os preços públicos e os 
empréstimos compulsórios.  

Gabarito: B 

Comentários: O STF entende que existem cinco 
espécies tributárias: impostos, taxas, 
contribuições de melhoria, empréstimos 
compulsórios e contribuições especiais.  

No entanto, não foi essa pergunta formulada.  

O que o examinador perguntou foi qual das 
alternativas continham apenas espécies 
tributárias.  

A letra a está equivocada, porque tarifas e preços 
públicos não são tributos.  

A letra b está correta.  

A letra c está errada, porque tarifas e preços 
públicos não são tributos.  

A letra d está equivocada porque as tarifas não 
são tributos.  

A letra e está equivocada porque os preços 
públicos não são tributos. 

 

78. Conforme a Constituição Federal de 1988 e o 
entendimento do STF, é admissível a cobrança 
de taxa  

A) para custeio do Poder Judiciário, desde que 
parte da receita seja destinada a entidades de 
classe.  

B) para custeio do Poder Judiciário, desde que 
destine recursos das custas processuais para a 
OAB, por meio de lei estadual.  

C) para o custeio de serviço de iluminação 
pública. 

D) para o custeio de coleta de lixo, sendo 
proibida sua aplicação na destinação do lixo.  

E) para o custeio de universidade pública, 
independentemente de prévia autorização 
orçamentária.  

Gabarito: X 

Comentários: A e B) Afirmativas incorretas.  A 
jurisprudência do STF veda a destinação da 
receita da taxa judiciária a entidades de classe.  

C) Afirmativa incorreta, conforme Súmula 
Vinculante nº 41. 

D) Afirmativa incorreta. A Súmula Vinculante nº 
19 respalda a cobrança da taxa de coleta de lixo. 
Até aqui, portanto, a afirmativa está correta. O 
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erro reside na afirmação de que é “proibida a sua 
aplicação na destinação do lixo”. Os valores 
arrecadados por meio de taxa podem ser 
afetados ao custeio do serviço público que 
justificou a sua instituição.  

e) A Súmula Vinculante nº 12 obsta a cobrança 
de taxa de matrícula nas universidades públicas. 
E o Custeio da Universidade pública, como regra 
geral, deve se dar por meio da arrecadação dos 
impostos.  

Portanto, do nosso ponto de vista, todas as 
afirmativas estão equivocadas.  

Trata-se de questão que deveria ser anulada. 

 

79. A atribuição de alíquota zero do imposto 
sobre produtos industrializados (IPI) a 
determinado produto  

A) é hipótese de não incidência do imposto. 

B) consiste em isenção do crédito tributário. 

C) constitui remissão do tributo. 

D) pode ser determinada por decreto 
presidencial, atendidos os limites da lei. 

E) implica a não ocorrência de fato gerador 
quando o produto sair do estabelecimento do 
produtor.  

Gabarito: D 

Comentários: Dispõe o artigo 153, inciso IV, da 
CF: 

Art. 153. Compete à União instituir impostos 
sobre: 

IV - produtos industrializados; 

§ 1o É facultado ao Poder Executivo, atendidas 
as condições e os limites estabelecidos em lei, 
alterar as aliq́uotas dos impostos enumerados 
nos incisos I, II, IV e V. 

 

80. Cada um dos itens a seguir apresenta crime 
de natureza tributária previsto na Lei no 
8.137/1990.  

I – Empregar fraude para eximir-se, total ou 
parcialmente, de pagamento de tributo. 

II – Omitir informações às autoridades 
fazendárias 

III – Deixar de recolher, no prazo legal, valor de 
tributo descontado na qualidade de sujeito 
passivo de obrigação e que deveria recolher aos 
cofres públicos. 

IV – Aplicar incentivo fiscal em desacordo com o 
estatuid́o. 

V – Utilizar programa informatizado que permita 
ao sujeito passivo da obrigação tributária obter 
informação contábil diversa daquela que é, por 
lei, fornecida à fazenda pública.  

Desse crimes, o que tem maior potencial 
ofensivo, sendo, portanto, punido com pena mais 
severa, é o apresentando no item 

A) I 

B) II  

C) III  

D) IV  

E) V  

Gabarito: B 

Comentários: O artigo 1º da Lei 8.137/90 
dispoe no seguinte sentido: 

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária 
suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição 
social e qualquer acessório, mediante as 
seguintes condutas:                (Vide Lei nº 9.964, 
de 10.4.2000) 

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa 
às autoridades fazendárias; 

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo 
elementos inexatos, ou omitindo operação de 
qualquer natureza, em documento ou livro 
exigido pela lei fiscal; 

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, 
duplicata, nota de venda, ou qualquer outro 
documento relativo à operação tributável; 

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou 
utilizar documento que saiba ou deva saber falso 
ou inexato; 

V - negar ou deixar de fornecer, quando 
obrigatório, nota fiscal ou documento 
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou 
prestação de serviço, efetivamente realizada, ou 
fornecê-la em desacordo com a legislação. 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos 
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O artigo 2º, por sua vez, tem a seguinte redação: 

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:                 
(Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) 

I - fazer declaração falsa ou omitir declaração 
sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra 
fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de 
pagamento de tributo; 

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de 
tributo ou de contribuição social, descontado ou 
cobrado, na qualidade de sujeito passivo de 
obrigação e que deveria recolher aos cofres 
públicos; 

III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o 
contribuinte beneficiário, qualquer 
percentagem sobre a parcela dedutível ou 
deduzida de imposto ou de contribuição como 
incentivo fiscal; 

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo 
com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de 
imposto liberadas por órgão ou entidade de 
desenvolvimento; 

V - utilizar ou divulgar programa de 
processamento de dados que permita ao sujeito 
passivo da obrigação tributária possuir 
informação contábil diversa daquela que é, por 
lei, fornecida à Fazenda Pública. 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa. 

Os itens I, III, IV e IV se amoldam a alguns dos 
tipos elencados pelo artigo 2º.  

O item II se amolda ao tipo previsto no inciso I 
do artigo 1º.  

Portanto, a alternativa correta é a letra B. 

 

81. Em conformidade com o entendimento do 
STJ, a base de cálculo do ICMS para mercadoria 
adquirida em loja será́ o preço  

A) livre do custo financeiro, no caso de venda a 
prazo. 

B) acrescido das taxas cadastrais, no caso de 
financiamento. 

C) acrescido do valor do IPI, quando a operação 
for realizada entre contribuintes do ICMS e a 
comercialização configurar fato gerador de 
ambos os impostos. 

D) total, independentemente da forma de 
pagamento. 

E) livre do custo financeiro, no caso de 
financiamento.  

Gabarito: E 

Comentários: O STJ diferencia venda a prazo de 
venda financiada, conforme se observa do 
seguinte julgado: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 
535, II, DO CPC/1973 E 166 DO CTN. AUSÊNCIA 
DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. 
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CUSTO DE 
DEFASAGEM. ICMS. INCIDÊNCIA. VENDA A 
PRAZO E VENDA FINANCIADA. 

RECURSO REPETITIVO RESP 1.106.462/SP. 

1. A falta de argumentação ou sua deficiência 
implica não conhecimento do recurso especial 
quanto a questão deduzida, pois não permite a 
exata compreensão da controvérsia. Incidência 
da Súmula 284/STF. 2. A "venda financiada" e a 
"venda a prazo" são figuras distintas para o fim 
de encerrar a base de cálculo de incidência do 
ICMS, sendo certo que, sobre a venda a prazo, 
que ocorre sem a intermediação de instituição 
financeira, incide ICMS (REsp 1.106.462/SP, Rel. 
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 
23/9/2009, DJe 13/10/2009). 

3. Apenas os encargos referentes à venda 
financiada, com intermediação de instituição 
financeira, devem ser excluídos da base de 
cálculo do ICMS, e não, na venda a prazo, a taxa 
de administração cobrada pelas 
administradoras bem como os encargos 
relativos ao custo da defasagem de tempo entre 
a circulação da mercadoria e o efetivo 
recebimento dos valores 4. Agravo regimental 
não provido. 

(AgRg no REsp 1375913/DF, Rel. Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018) 
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82. Não havendo lei que disponha de forma 
diferente, caso um empregado de uma empresa 
infrinja a legislação tributária, a 
responsabilidade da empresa depende  

A) da efetividade dos efeitos do ato. 

B) da extensão dos efeitos do ato. 

C) da prática de ato ou omissão contrários à 
legislação tributária.  

D) de o agente ser sócio da empresa.  

E) da intenção do empregado.  

Gabarito: C 

Comentários: O artigo 136 do CTN dispõe no 
seguinte sentido: 

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a 
responsabilidade por infrações da legislação 
tributária independe da intenção do agente ou 
do responsável e da efetividade, natureza e 
extensão dos efeitos do ato. 

O artigo 137, por sua vez, tem a seguinte 
redação: 

Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: 

I - quanto às infrações conceituadas por lei como 
crimes ou contravenções, salvo quando 
praticadas no exercício regular de 
administração, mandato, função, cargo ou 
emprego, ou no cumprimento de ordem 
expressa emitida por quem de direito; 

II - quanto às infrações em cuja definição o dolo 
específico do agente seja elementar; 

III - quanto às infrações que decorram direta e 
exclusivamente de dolo espcífico: 

 

83. Determinado estado da Federação criou, por 
meio de lei, gratificação salarial para os 
servidores de uma carreira especif́ica. Mesmo 
sabendo que haverá aumento de despesas de 
pessoal, não foi elaborada uma estimativa de 
impacto orçamentário- financeiro para o 
exercićio em que a lei entrar em vigor nem para 
os dois exercićios subsequentes.  

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
essa lei 

A) somente vigorará a partir do exercićio 
financeiro seguinte ao de sua publicação. 

B) será considerada anulável, enquanto não for 
elaborada a referida estimativa. 

C) não sofrerá qualquer prejuiźo em sua 
validade, uma vez que a exigência não atinge 
despesa de pessoal. 

D) somente poderá entrar em vigor após a 
elaboração da referida estimativa. 

E) será considerada nula de pleno direito.  

Gabarito: E 

Comentários: A LC 101/2000 dispõe no 
seguinte sentido: 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento 
de ação governamental que acarrete aumento da 
despesa será acompanhado de: 

I - estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercićio em que deva entrar em 
vigor e nos dois subseqüentes; 

II - declaração do ordenador da despesa de que 
o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a 
lei de diretrizes orçamentárias. 

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que 
provoque aumento da despesa com pessoal e 
não atenda: 

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei 
Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 
37 e no § 1o do art. 169 da Constituição. 

 

DIREITO AMBIENTAL 

84. Segundo a Lei Complementar nº. 140/2011, 
a competência constitucional para a proteção 
das paisagens naturais notáveis e do meio 
ambiente, para o combate à poluição em 
qualquer de suas formas e para a preservação 
das florestas, da fauna e da flora é  

A) privativa dos municípios.  

B) concorrente entre a União, os estados, o 
Distrito Federal e os municípios.  

C) comum entre a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios.  

D) privativa da União.  

E) privativa dos estados.  
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Gabarito: C  

Comentário: A questão trata de competência 
administrativa em matéria ambiental, que é, 
segundo o artigo 23, III, IV, VI e VII da CF/88, 
comum a todos os entes da federação (União, 
Estados, DF e Municípios), ao contrário da 
competência legislativa em matéria ambiental, 
que é concorrente entre União, Estados e DF, 
conforme art. 24, VI, VII e VIII, da CF/88. A LC nº 
140/2011 trata, de forma mais detalhada, da 
repartição de competências administrativas 
ambientais.  

 

85.   Determinado estado federado editou norma 
exigindo autorização prévia da assembleia 
legislativa para o licenciamento de atividades 
que utilizassem recursos ambientais e que 
fossem consideradas efetiva e potencialmente 
poluidores, bem como capazes de causar 
degradação ambiental sob qualquer forma.  

Nessa situação hipotética, a norma editada pelo 
referido estado é  

A) inconstitucional, pois implica indevida 
interferência do Poder Legislativo local na 
atuação do Poder Executivo federal.  

B) inconstitucional, pois as normas de 
licenciamento ambiental são de competência 
exclusiva do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente.   

C) inconstitucional, pois o licenciamento 
ambiental só será exigido para atividades 
efetivamente poluidores, não se aplicando 
àquelas potencialmente poluidoras.  

D) constitucional, pois a definição 
administrativa sobre licenciamento ambiental 
está dentro da autonomia estadual.  

E) constitucional, pois estados federados podem 
editar normas específicas sobre licenciamento 
ambiental.  

Gabarito: A  

Comentário: A questão fundamentou-se em 
uma decisão do STF, mais especificamente na 
Medida Cautelar na ADI 3252, que fixou o 
entendimento de que “...condicionar a aprovação 
de licenciamento ambiental à prévia autorização 
da Assembleia Legislativa implica indevida 
interferência do Poder Legislativo na atuação do 
Poder Executivo, não autorizada pelo art. 2º da 

Constituição”. Lembrando que o licenciamento 
ambiental de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras é um dos 
instrumentos da Política Nacional do Meio 
Ambiente, descrito no artigo 9º, IV, da Lei nº 
6.938/81, e pode ser normatizado por cada ente 
da Federação (cada ente licenciador), desde que 
respeitadas as normas gerais editadas na esfera 
federal). 

 

86. Segundo a jurisprudência do STF, o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado 
constitui um direito fundamental de  

A) quarta geração, pautado na igualdade.  

B) quinta geração, pautado na igualdade.  

C) primeira geração, pautado na liberdade.  

D) segunda geração, pautado na coletividade.  

E) terceira geração, pautado na solidariedade.  

Gabarito: E  

Comentário: Os direitos de primeira geração, 
que tem como marco as revoluções liberais do 
século XVIII, são os direitos de liberdade em 
sentido amplo, sendo os primeiros a constarem 
dos textos normativos constitucionais, a saber, 
os direitos civis e políticos. São direitos a 
prestações preponderantemente negativas, nas 
quais o Estado deve proteger a esfera de 
autonomia do indivíduo. São denominados 
também “direitos de defesa”, pois protegem o 
indivíduo contra intervenções indevidas do 
Estado (dever de abstenção). Dentre eles, estão 
os direitos às liberdades, à vida, à igualdade 
perante a lei, à propriedade, à intimidade, etc. Os 
direitos de segunda geração, por sua vez, 
nasceram a partir do início do século XX, 
introduzidos pelo constitucionalismo do Estado 
social (Constituição Mexicana de 1917 e de 
Weimar de 1919) e compõem-se dos direitos de 
igualdade em sentido amplo, a saber, os direitos 
econômicos, sociais e culturais, cujo 
adimplemento impõe ao poder público a 
satisfação de um dever de prestação 
preponderantemente positiva, consistente num 
facere. São os reconhecidos direitos à saúde, à 
educação, à previdência, etc. Os direitos de 
terceira geração são os direitos da comunidade, 
ou seja, têm como destinatário todo o gênero 
humano, como os difusos e coletivos, que se 
assentam na fraternidade ou solidariedade. 
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Dentre eles, destaque-se o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, assim 
como os direitos ao desenvolvimento, ao 
patrimônio comum da humanidade e à paz. 

 

87. O prefeito de um município pretende criar 
uma estação ecológica municipal, com o objetivo 
de promover a preservação da natureza e a 
realização de pesquisas científicas.   

 Nessa situação hipotética, a criação da estação 
ecológica municipal   

A) isentará o município do pagamento de 
eventuais indenizações decorrentes de 
desapropriações de áreas de propriedade 
privada necessárias à instalação do 
empreendimento.  

B) depende da realização de estudos técnicos, 
podendo-se dispensar a realização de audiência 
pública.  

C) depende da realização de audiência pública 
em que se forneçam informações adequadas e 
inteligíveis à população local.  

D) deve ser prevista em lei aprovada pela 
câmara municipal.  

E) pode ser determinada por decreto do prefeito, 
que poderá auferir recursos com a exploração do 
turismo ecológico no empreendimento.  

Gabarito: B  

Comentário: A questão trata de requisitos para 
a criação de unidades de conservação, matéria 
tratada no artigo 22 da Lei nº 9.985/2000. As 
unidades de conservação podem ser criadas por 
ato do poder público (decreto, lei, medida 
provisória), mas só podem ser extintas por meio 
de lei em sentido estrito. Todas as unidades de 
conservação necessitam de estudos técnicos e 
consulta pública, com exceção, quanto à consulta 
pública, da estação ecológica e da reserva 
biológica. Eventual desapropriação necessitará, 
por óbvio, da respectiva indenização ao 
proprietário. Na estação ecológica é proibida a 
visitação pública, exceto quando com objetivo 
educacional, de acordo com o que dispuser o 
Plano de Manejo da unidade ou regulamento 
específico. 

 

 

88. Maria é proprietária de um terreno de 100 
hectares no bioma cerrado, no estado do Pará, 
com sua vegetação original preservada. Ela 
pretende utilizar o imóvel para o plantio de soja.   

 De acordo com as disposições do Código 
Florestal quanto à delimitação de área de 
reserva legal, assinale a opção que indica a área 
máxima da propriedade de Maria que poderá ser 
utilizada para o plantio de soja.  

A) 80 hectares  

B) 20 hectares  

C) 35 hectares  

D) 50 hectares  

E) 65 hectares  

Gabarito: E  

Comentário: A questão trata da reserva legal, 
ponto disciplinado no Código Florestal. Segundo 
o artigo 12 do CFlo “Todo imóvel rural deve 
manter área com cobertura de vegetação nativa, 
a título de Reserva Legal, sem prejuízo da 
aplicação das normas sobre as Áreas de 
Preservação Permanente, observados os 
seguintes percentuais mínimos em relação à 
área do imóvel:  

I - localizado na Amazônia Legal:  

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em 
área de florestas;  

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel 
situado em área de cerrado;  

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em 
área de campos gerais;  

II - localizado nas demais regiões do País: 20% 
(vinte por cento).  

Como a área de reserva legal no caso em questão 
será de 35%, sobrará para a proprietária 65 
hectares (65%) para poder cultivar a soja. 
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89. Uma indústria com sede no município X do 
estado de Mato Grosso despejou minérios no rio 
Tapajós, que nasce nesse estado e banha parte 
do estado do Pará. Com isso, o município X teve 
graves prejuízos, como a falta de abastecimento 
de água. A associação civil W, com sede no 
município Z do estado do Pará, também afetado, 
pretende propor ação civil pública contra a 
indústria mato-grossense, para deter e reparar o 
dano ambiental regional em curso.  

 Nessa situação hipotética, segundo a 
jurisprudência do STJ, tem competência para o 
processamento e julgamento da ação civil 
pública pelos danos ao meio ambiente o juízo  

A) de quaisquer dos foros atingidos, por ser o 
dano regional.  

B) de Brasília, porque o dano atingiu mais de um 
estado.  

C) do município Z, sede da associação civil W, 
proponente da ação.  

D) do município X, sede da indústria poluidora e 
ente que sofreu os prejuízos mais graves.  

E) de Cuiabá, capital do Mato Grosso, estado 
onde está localizada a indústria poluidora.  

Gabarito: B  

Comentário: O STJ tem entendimento de que em 
caso de dano ambiental regional ou nacional o 
juízo competente para processar a ação civil 
pública é o do foro da capital dos Estados 
envolvidos ou o Distrito Federal, conforme 
prescreve o artigo 93 do CDC (Resp. 
1.018.214/PR). A alternativa “e” poderia ser 
considerada correta caso se entenda que a parte 
final da alternativa seja apenas uma referência 
ao local da indústria, e não uma relação de 
consequência, ou seja, Cuiabá, como capital, 
poderia ser o foro competente, mas não porque 
é o local da sede da indústria.   

 

90. Nas proximidades da residência de João, uma 
siderúrgica será construída pela empresa X. 
Publicado o EIA/RIMA, João o leu e pretende 
exigir a realização de audiência pública no bojo 
do licenciamento ambiental, para sugerir ajustes 
nos estados.  

Nessa situação hipotética, a solicitação da 
audiência pública deverá ser feita  

A) por João diretamente ao órgão de meio 
ambiente do município sede da empresa X.  

B) pelo Ministério Público à empresa X, desde 
que provocado por João.  

C) por, no mínimo, cem cidadãos residentes no 
município sede da futura siderúrgica e 
direcionada ao órgão de meio ambiente.  

D) por, no mínimo, cinquenta cidadãos ao órgão 
de meio ambiente.  

E) por João diretamente à empresa X.  

Gabarito: D  

Comentário: Segundo o art. 2º da RES. CONAMA 
009/87: “Sempre que julgar necessário, ou 
quando for solicitado por entidade civil, pelo 
Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou 
mais cidadãos, o Órgão de Meio Ambiente 
promoverá a realização de audiência pública.”. 
Lembrando que o MP não precisa ser instado 
pelo cidadão para requerer a realização de 
audiência pública. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO  

TEXTO 1 A 12-1 

A crise da lei administrativa é uma manifestação 
setorial e potencializada da crise da lei formal. 
Em nenhum outro segmente jurídico, como no 
direito administrativo, o papel da lei formal 
sofreu tantas transformações. [...] vivemos um 
momento em que as considerações dogmáticas 
sobre o direito administrativo ameaçam ruir 
diante daquilo que as discussões zetéticas 
afirmam que ele deve ser. Nesse sentido, 
Jacqueline Morand-Deviller anota que, embora o 
direito administrativo já tenha atravessado 
outras crises, a ameaça atual é mais grave, 
porquanto o que agora se encontra em xeque é a 
sua própria autonomia e os “poderosos pilares 
sobre os quais se assentava a catedral: poder 
público (as prerrogativas do poder estatal) e 
serviço público”.  

Gustavo Binenbojm. Uma teoria do direito administrativo: 
direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 
3ª ed. Revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, 
p. 327-35 (com adaptações). 
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91. Considerando o fragmento de texto 
apresentado – texto 1 A 12-I, julgue os itens a 
seguir.  

I - A dogmática administrativa se estruturou a 
partir de premissas teóricas comprometidas 
com a preservação do princípio da autoridade, e 
não com a promoção das conquistas liberais e 
democráticas.  

II - Com o passar do tempo, reafirma-se que a 
construção teórica do direito administrativo tem 
como razão o advento do Estado de direito e a 
premissa do princípio da separação dos poderes.  

III – Um dos problemas teóricos identificados em 
relação à tradicional concepção do interesse 
público encontra-se em sua concepção 
pluralista.  

Assinale a opção correta.  

A) Apenas o item I está certo.  

B) Apenas o item III está certo.  

C) Apenas os itens I e I estão certos.  

D) Apenas os itens II e III estão certos.  

E) Todos os itens estão certos.  

Gabarito: A 

Comentários: Correto o item “I”. De acordo com 
o texto de autoria de Gustavo Binenbojm, para 
justificar a manutenção do status quo e do poder 
do Antigo Regime, o direito administrativo e 
seus princípios basilares, dentre os quais se 
inclui a supremacia do interesse público sobre o 
interesse particular, foram ferramentas vitais 
para a preservação do princípio da autoridade 
pública. 

Incorreto o item “II”. O estado de direito surge a 
partir da Revolução Francesa, com poder 
administrativo limitado. Contudo, a construção 
teórica do direito administrativo, na verdade, vai 
de encontro à premissa da separação dos 
poderes. Ao se introduzir o contencioso 
administrativo, segundo a doutrina, a 
Administração passou a julgar a si própria, 
dispondo de funções típicas e características do 
Poder Judiciário. 

Incorreto o item “III”.  Os princípios servem de 
instrumento para uma percepção unitária e 
sistemática do direito, estabelecendo suas 
diretrizes e conferindo a ele um sentido lógico, 
harmonioso e racional, o que possibilita uma 

adequada compreensão de sua estrutura. Isso 
baliza a interpretação e a própria produção 
normativa. Tal raciocínio deve ser levado em 
consideração ao se refletir sobre a concepção do 
interesse público, que deve se dar sobre uma 
base unitária, e não pluralista, conforme 
aventado pela assertiva. 

 

92. Ainda tendo como referência o texto 1 A 12-
I, julgue os próximos itens.  

I – O reconhecimento da centralidade dos 
direitos fundamentais viabiliza a determinação 
antecipada de uma regra de supremacia 
absoluta dos interesses públicos sobre os 
interesses privados.  

II – Sempre que a Constituição ou a lei não 
houver esgotado os juízos possíveis de 
ponderação entre interesse públicos e privados, 
caberá à administração se utilizar da 
juridicidade administrativa para ponderar os 
interesses em conflito.  

III – A emergência de um modelo de ponderação 
como critério de racionalidade do direito serve 
de instrumento para demonstrar a 
inconsistência da supremacia abstrata do 
público sobre o privado.  

Assinale a opção correta.  

A) Apenas o item I está certo.  

B) Apenas o item II está certo.  

C) Apenas os itens I e III estão certos.  

D) Apenas os itens II e III estão certos.  

E) Todos os itens estão certos. 

Gabarito: D 

Comentários: Incorreto o item “I”.  A 
supremacia do interesse público vem sofrendo 
releitura ao longo dos últimos anos, como 
ressaltado pelo próprio autor do texto: “o 
reconhecimento da centralidade do sistema dos 
direitos fundamentais instituído pela 
Constituição e a estrutura maleável dos 
princípios constitucionais inviabiliza a 
determinação a priori de uma regra de 
supremacia absoluta dos interesses públicos 
sobre os privados”. 

Correto o item “II”.  O juízo de ponderação serve 
como limitador à atuação discricionária do 
administrador, que deve se guiar pelo princípio 
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da proporcionalidade. Nesse cenário, sempre 
que a lei ou até mesmo a Constituição deixarem 
margem de ponderação ao administrador, ele 
deve se valer do juízo de ponderação ao caso 
concreto, de acordo com suas peculiaridades. 

Correto o item “III”. Somente ao se avaliar o caso 
concreto é que é possível verificar qual interesse 
deve predominar. Dessa forma, a supremacia do 
interesse público sobre os interesses 
particulares deixa de estar ao inteiro arbítrio do 
administrador, passando a depender de juízos 
de ponderação proporcionais entre os direitos 

 

93. A respeito da revisão de atos 
administrativos, assinale a opção correta.  

A) Para pedido de pensão por morte, a revisão 
do ato de concessão está pautada na prescrição 
do fundo do direito daqueles que não 
requereram o benefício em cinco anos.  

B) Se inexistente norma estadual sobre o prazo 
decadencial para a anulação de ato, deve o 
administrador considerar a razoabilidade para a 
fixação de limites temporais.  

C) Se inexistente norma estadual sobre o prazo 
decadencial para a anulação de ato, pode o 
administrador, subsidiariamente, utilizar norma 
federal que trate do assunto.  

D) Para atos de que decorram efeitos favoráveis 
aos seus destinatários, mesmo que eivados má-
fé, o prazo para anulação é de cinco anos.  

E) Nos atos autorizativos de acumulação de 
cargos públicos de profissionais de saúde, a 
revisão está pautada no limite de sessenta horas 
semanais de trabalho. 

Gabarito: C 

Comentários: Incorreta a alternativa “a”.  Há 
prescrição que atinge apenas parcelas vencidas 
antes do quinquênio anterior à propositura da 
ação. Nesse sentido, temos a Súmula nº 85 do 
STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo 
em que a Fazenda Pública figure como devedora, 
quando não tiver sido negado o próprio direito 
reclamado, a prescrição atinge apenas as 
prestações vencidas antes do quinquênio 
anterior à propositura da ação”. 

Incorreta a alternativa “b”. Em caso de omissão 
de Lei Estadual ou Municipal, conforme recente 
entendimento do STJ (Súmula 633), a Lei Federal 

nº 9.784/99 pode ser aplicada subsidiariamente 
para suprir o prazo decadencial. Eis o teor da 
Súmula 633: “A Lei 9.784/1999, especialmente 
no que diz respeito ao prazo decadencial para a 
revisão de atos administrativos no âmbito da 
Administração Pública federal, pode ser 
aplicada, de forma subsidiária, aos estados e 
municípios, se inexistente norma local e 
específica que regule a matéria”. 

Correta a alternativa “c”.  A alternativa aborda 
corretamente o teor da recente Súmula nº 633, 
do STJ, descrita no comentário da alternativa 
anterior. 

Incorreta a alternativa “d”.  De acordo com o art. 
54 da Lei Federal nº 9.784/1999, “o direito da 
Administração de anular os atos administrativos 
de que decorram efeitos favoráveis para os 
destinatários decai em cinco anos, contados da 
data em que foram praticados, salvo 
comprovada má-fé”. 

Incorreta a alternativa “e”.  Desde que haja 
compatibilidade de horários, o entendimento do 
STF é no sentido de que é lícita a cumulação de 
cargos. Transcrevemos um julgado que contém 
esse entendimento: 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM 
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nestes autos, 
o Superior Tribunal de Justiça aplicou 
entendimento de sua 1ª Seção no sentido da (a) 
“impossibilidade de cumulação de cargos de 
profissionais da área de saúde quando a jornada 
de trabalho for superior a 60 horas semanais” e 
(b) validade do “limite de 60 (sessenta) horas 
semanais estabelecido no Parecer GQ-145/98 da 
AGU nas hipóteses de acumulação de cargos 
públicos, não havendo o esvaziamento da 
garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição 
Federal”. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
tem entendimento consolidado no sentido de 
que, havendo compatibilidade de horários, 
verificada no caso concreto, a existência de 
norma infraconstitucional limitadora de jornada 
semanal de trabalho não constitui óbice ao 
reconhecimento da cumulação de cargos.”  

(RE 1176440 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE 
DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 
09/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 
DIVULG 10-05-2019 PUBLIC 13-05-2019) 
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94. A expressão “direito administrativo do 
espetáculo” é utilizada para: 

A) identificar a especial preferência do direito 
administrativo por regras em detrimento de 
princípios.  

B) indicar a proliferação de institutos e 
interpretações vinculados à produção de cenário 
imaginário destinado a produzir entretenimento 
dos indivíduos, antes da efetiva implantação de 
valores fundamentais.  

C) diferenciar a função do direito administrativo 
contemporâneo do Estado de direito.  

D) reafirmar a imagem de controle das ações do 
administrador, traduzindo-se em efetiva 
interferência nos atos administrativos 
praticados.  

E) reafirmar a importância do ser humano como 
protagonista dos processos decisórios do 
administrador. 

Gabarito: B 

Comentários: Incorreta a alternativa “a”.  Em 
suma, direito administrativo do espetáculo se 
refere a manifestações, por parte da 
Administração, de ações imaginárias para sua 
própria promoção a fim de ludibriar os 
administrados em relação a suas atividades 
desvinculadas da realidade.  

Correta a alternativa “b”. A expressão foi criada 
por Marçal Justen Filho. Em sua definição, 
Direito Administrativo do Espetáculo se trata de 
“um conjunto de manifestações estatais 
destinadas a criar imagens de progresso, 
dedicação dos governantes e promoção do 
interesse público. A atividade administrativa de 
Espetáculo consiste essencialmente na 
demonstração pública de grande azáfama 
governativa. Os administradores públicos 
produzem permanente informação à Plateia 
relativamente às ações imaginárias que 
desenvolvem”. Essa atividade administrativa 
espetacular se produz por meio da utilização de 
conceitos aptos a manter o espectador na 
condição de um elemento passivo. Segundo o 
mesmo autori, “Trata-se de prender a atenção 
dos indivíduos comuns, neutralizando o seu 
senso crítico e impedindo qualquer comparação 
entre a ação administrativa e o mundo real não 
imaginário”. 

Incorreta a alternativa “c”. O direito 
administrativo do espetáculo não se trata de 
diferenciações com o Estado de direito, mas sim 
se refere a manifestações, por parte da 
Administração, de ações imaginárias para sua 
própria promoção a fim de ludibriar os 
administrados em relação às suas atividades, 
desvinculadas da realidade.  

Incorreta a alternativa “d”.  O direito 
administrativo do espetáculo não se trata de 
reafirmar a imagem de controle das ações do 
administrador, visto que, segundo Marçal Justen 
Filho, a atividade administrativa de espetáculo 
consiste essencialmente na demonstração 
pública de grande azáfama (confusão) 
governativa. 

Incorreta a alternativa “e”.  O direito 
administrativo do espetáculo, por sua definição, 
é o contrário do que afirma a assertiva (que o ser 
humano é o protagonista dos processos 
decisórios do administrador), visto que os 
administrados são mantidos como sujeitos 
passivos, criando-se a ilusão de que o 
administrador está guiando suas decisões de 
acordo com os interesses dos indivíduos e de 
que esses influem efetivamente na tomada de 
decisões. 

 

95. Acerca do procedimento de manifestação de 
interesse social, assinale a opção correta. 

A) É vedado condicionar a realização de 
chamamento público ou a celebração de parceria 
à realização prévia do referido procedimento.  

B) A sua realização dispensa a convocação por 
meio de chamamento público para a celebração 
de parceria.  

C) Esse procedimento é obrigatório para a 
celebração de parcerias entre organizações da 
sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos e 
o poder público.  

D) A instauração desse procedimento implica na 
necessidade de execução do chamamento 
público correspondente.  

E) A proposição ou a participação de 
organização da sociedade civil na sua 
instauração, a impede de participar de eventual 
chamamento público subsequente. 
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Gabarito: A 

Comentários: Correta a alternativa “a”. 
Conforme texto expresso na Lei Federal nº Lei 
13.019/2014, art. 21, §3º: “É vedado condicionar 
a realização de chamamento público ou a 
celebração de parceria à prévia realização de 
Procedimento de Manifestação de Interesse 
Social”. 

Incorreta a alternativa “b”. A realização do 
Procedimento de Manifestação de Interesse 
Social não dispensa a convocação por meio de 
chamamento público para a celebração de 
parceria, de acordo com Lei Federal nº 
13.019/2014, em seu art. 21, §1º: “A realização 
do Procedimento de Manifestação de Interesse 
Social não dispensa a convocação por meio de 
chamamento público para a celebração de 
parceria”. 

Incorreta a alternativa “c”. De acordo com o art. 
18, da Lei Federal nº Lei 13.019/2014, o 
Procedimento de Manifestação de Interesse 
Social é um instrumento por meio do qual as 
organizações da sociedade civil, movimentos 
sociais e cidadãos poderão apresentar propostas 
ao poder público para que este avalie a 
possibilidade de realização de um chamamento 
público objetivando a celebração de parceria. 
Dessa forma, ele não é obrigatório, mas uma 
faculdade. 

Incorreta a alternativa “d”. Em concordância 
com o disposto no art. 21 da Lei Federal nº Lei 
13.019/2014, a realização do Procedimento de 
Manifestação de Interesse Social não implicará 
necessariamente na execução do chamamento 
público, que acontecerá de acordo com os 
interesses da administração.  

Incorreta a alternativa “e”.  A proposição ou a 
participação no Procedimento de Manifestação 
de Interesse Social não impede a organização da 
sociedade civil de participar no eventual 
chamamento público subsequente, conforme 
art. 21, §2º, da Lei Federal nº Lei 13.019/2014: 
“A proposição ou a participação no 
Procedimento de Manifestação de Interesse 
Social não impede a organização da sociedade 
civil de participar no eventual chamamento 
público subsequente”. 

 

 

96. O juiz de determinada vara da fazenda 
pública recebeu mandado de segurança 
impetrado por dois candidatos aprovados em 
determinado concurso público. Um deles, 
aprovado dentro do número de vagas previsto 
no edital, alega que o concurso perderá a 
validade em seis meses e, por isso, teria direito 
subjetivo à imediata nomeação. O outro, 
aprovado, mas fora do número de vagas, alega 
que em razão da desistência de outro candidato 
aprovado dentro do número de vagas, passou a 
ter direito subjetivo à imediata nomeação.  

Na situação apresentada, de acordo com o 
posicionamento do STF, o magistrado 
competente para julgar o caso deverá  

A) conceder a segurança ao impetrante 
aprovado dentro do número de vagas, e ao outro 
candidato, caso ele prova que há manifestação 
inequívoca da administração sobre a 
necessidade do provimento da vaga que ficará 
livre.  

B) denegar a segurança a ambos os candidatos, 
haja vista não possuírem direito à nomeação no 
momento indicado.  

C) denegar a segurança a ambos os impetrantes; 
não há direito subjetivo à nomeação de 
candidatos aprovados em concursos públicos.  

D) conceder a segurança ao candidato aprovado 
dentro do número de vagas, e denegar a 
segurança ao impetrante aprovado fora do 
número de vagas.  

E) conceder a segurança a ambos os candidatos, 
considerando a proximidade do fim da validade 
do certame e o direito superveniente à 
nomeação do impetrante aprovado fora do 
número de vagas.  

Gabarito: A 

Comentários: Correta a alternativa “a”. Está 
correto conceder a segurança ao aprovado 
dentro do número de vagas em sintonia com a 
jurisprudência do STF manifestada por meio do 
Recurso Extraordinário 598.099 de Repercussão 
Geral, julgado pelo STF: “Dentro do prazo de 
validade do concurso, a Administração poderá 
escolher o momento no qual se realizará a 
nomeação, mas não poderá dispor sobre a 
própria nomeação, a qual, de acordo com o 
edital, passa a constituir um direito do 
concursando aprovado e, dessa forma, um dever 
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imposto ao poder público. Uma vez publicado o 
edital do concurso com número específico de 
vagas, o ato da Administração que declara os 
candidatos aprovados no certame cria um dever 
de nomeação para a própria Administração e, 
portanto, um direito à nomeação titularizado 
pelo candidato aprovado dentro desse número 
de vagas”.  

Trata-se do Tema 161 da Repercussão Geral, 
cuja tese é a seguinte: “O candidato aprovado em 
concurso público dentro do número de vagas 
previsto no edital possui direito subjetivo à 
nomeação”. 

Já o candidato aprovado fora do número de 
vagas, possuirá direito à nomeação caso ocorra 
nova vaga em virtude da desistência de 
candidato classificado anterior a ele, conforme 
Recurso Extraordinário 916.425, julgado pelo 
STF: “O direito à nomeação também se estende 
ao candidato aprovado fora do número de vagas 
previstas no edital, mas que passe a figurar entre 
as vagas em decorrência da desistência de 
candidatos classificados em colocação superior. 
Precedentes.” 

Incorreta a alternativa “b”. Ambos os candidatos 
possuem direito à nomeação. Conforme o 
entendimento do STF adotado no julgamento do 
RE 598.099, o aprovado em concurso dentro das 
vagas tem direito à nomeação. O direito à 
nomeação também se estende ao candidato 
aprovado fora do número de vagas previstas no 
edital, desde ele que passe a figurar entre as 
vagas em decorrência da desistência de 
candidatos classificados em colocação superior, 
conforme RE 916.425. 

Incorreta a alternativa “c”. O juiz não poderá 
denegar a segurança, visto que ambos os 
candidatos possuem direito à nomeação. 

Incorreta a alternativa “d”. O juiz não poderá 
denegar a segurança ao candidato aprovado fora 
do número de vagas, visto que ele alegou que, em 
razão da desistência de outro candidato 
aprovado dentro do número de vagas, passou a 
ter direito subjetivo à imediata nomeação, 
conforme RE 916.425: “O direito à nomeação 
também se estende ao candidato aprovado fora 
do número de vagas previstas no edital, mas que 
passe a figurar entre as vagas em decorrência da 
desistência de candidatos classificados em 
colocação superior.” 

Incorreta a alternativa “e”. A concessão da 
segurança proposta pela assertiva está 
equivocada pelos fundamentos apresentados. Os 
motivos corretos seriam que o aprovado em 
concurso dentro das vagas tem direito à 
nomeação e o direito à nomeação também se 
estende ao candidato aprovado fora do número 
de vagas previstas no edital, pois figura entre as 
vagas em decorrência da desistência de 
candidatos classificados em colocação superior 
(REs 598.099 e 916.425, respectivamente). 

 

97. A respeito da reintegração de posse de bem 
público, assinale a opção correta.  

A) A ocupação indevida de bem público 
configura mera detenção, de natureza precária, 
insuscetível de retenção ou indenização por 
acessões e benfeitorias.  

B) A indenização por benfeitorias está 
condicionada à demonstração da inequívoca 
boa-fé do ocupante de bem público.  

C) Ainda que não configure posse, será possível 
o reconhecimento do direito à indenização por 
benfeitorias, caso se comprove que a parte 
desconhecia a titularidade pública do bem 
ocupado.  

D) Embora não seja possível o reconhecimento 
do direito à indenização por benfeitorias, 
admite-se o reconhecimento do direito à 
retenção do bem.  

E) A ocupação indevida configura posse 
precária, insuscetível de retenção ou 
indenização por acessões e benfeitorias.  

Gabarito: A 

Comentários: Correta a alternativa “a”. A 
assertiva está correta conforme o enunciado da 
Súmula nº 619 do STJ: “a ocupação indevida de 
bem público configura mera detenção, de 
natureza precária, insuscetível de retenção ou 
indenização por acessões e benfeitorias”. 

Incorreta a alternativa “b”. Conforme 
entendimento sumulado pelo STJ, as 
benfeitorias feitas pelos ocupantes do imóvel, 
não poderão ser passíveis de indenização ou 
retenção do bem, mesmo se comprovada a boa-
fé, por se tratar de bem público. 

Incorreta a alternativa “c”. Em se tratando de 
bem público, não há que se falar em posse, mas 
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mera detenção, de natureza precária, o que 
afasta, por conseguinte, o direito de retenção por 
benfeitorias, ainda que à luz de alegada boa-fé. 

Incorreta a alternativa “d”. Conforme Súmula nº 
619 do STJ, o ocupante não tem o direito de 
retenção por benfeitorias e o almejado pleito 
indenizatório à luz da alegada boa-fé, visto que a 
ocupação indevida de bem público se trata de 
mera detenção, de natureza precária. 

Incorreta a alternativa “e”. A alternativa 
contraria o entendimento sumulado do STJ. 

 

98. Na discussão de contratos administrativos, a 
arbitragem  

A) é possível, pois não há incompatibilidade 
entre o procedimento arbitral no edital de 
licitação.  

B) é possível, desde que haja previsão de 
cláusula arbitral no edital de licitação.  

C) é possível, desde que a convenção de 
arbitragem seja realizada por autoridade 
hierarquicamente superior à competente para 
realizar acordos ou transações.  

D) é possível, desde que arbitragem seja direito.  

E) é impossível, dada a indisponibilidade do 
interesse público.  

Gabarito: B 

Comentários: Incorreta a alternativa “a”. A Lei 
Federal nº 9.307/96 dispõe, em seu art. 1º, §1º, 
o que segue: “A administração pública direta e 
indireta poderá utilizar-se da arbitragem para 
dirimir conflitos relativos a direitos 
patrimoniais disponíveis.” Como se nota, a 
arbitragem é uma possibilidade assegurada pela 
lei à Administração. Contudo, quando nosso 
ordenamento jurídico faz referências à 
arbitragem em relação a atos praticados pela 
Administração Pública, o faz em relação aos 
contratos administrativos, como no art. 23-A da 
Lei Federal nº 8.987/95: “O contrato de 
concessão poderá prever o emprego de 
mecanismos privados para resolução de 
disputas decorrentes ou relacionadas ao 
contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada 
no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da 
Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.” Nada 
se prevê para a utilização da arbitragem no curso 
do processo de licitação, tendo em vista que a 

realização de licitação é uma obrigação 
constitucional, insuscetível de ter característica 
de direito patrimonial disponível. 

Correta a alternativa “b”. A existência de cláusula 
arbitral no edital da licitação possibilita a 
utilização da arbitragem no contrato 
administrativo, que pode se dar por meio da 
cláusula compromissória e do compromisso 
arbitral, previstas respectivamente nos arts. 4º e 
9º da Lei Federal nº 9.307/96. 

Incorreta a alternativa “c”. Havendo previsão 
editalícia e no contrato administrativo, é 
possível a aplicação da arbitragem no âmbito 
dos contratos administrativos. A própria 
autoridade encarregada da elaboração do edital 
optará pela inclusão ou não da cláusula arbitral, 
sem a necessidade de submeter isso a alguma 
autoridade hierarquicamente superior. Não há 
qualquer previsão normativa nesse sentido 
citado pela alternativa. 

Incorreta a alternativa “d”. A arbitragem, 
conforme o art. 1º, § 1º, é uma possibilidade 
oferecida pelo ordenamento jurídico à 
Administração Pública. Não obstante isso, não se 
deve confundir o teor da alternativa com a 
arbitragem de direito que, pelo art. 2º, § 3º, da 
Lei Federal nº 9.307/96, é a única cabível à 
Administração Pública, em detrimento da 
arbitragem por equidade.  

Incorreta a alternativa “e”. Conforme o art. 1º, § 
1º, da Lei Federal nº 9.307/96, a arbitragem é de 
possível aplicação na Administração Pública, 
sem conflitar necessariamente com a noção da 
indisponibilidade d o interesse público. 

 

99. Em se tratando de ação de improbidade 
administrativa ajuizada em razão de ato 
praticado por particular em conjunto com 
servidor público, a prescrição  

A) terá como marco inicial a data do ato lesivo 
praticado contra a administração pública.  

B) terá como marco inicial a data de 
desligamento do agente público do cargo em 
comissão que ocupa.  

C) terá como marco inicial a data de 
desligamento do agente público do cargo que 
ocupa, desde que não se trata de mandado 
eletivo.  
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D) ocorrerá dentro do prazo previsto para faltas 
disciplinares puníveis com demissão a bem do 
serviço público quando o corréu ocupar cargo 
efetivo ou em comissão.  

E) ocorrerá dentro de prazos distintos para o 
particular e o servidor público.  

Gabarito: B 

Comentários: Incorreta a alternativa “a”. A Lei 
Federal nº 8.249/92, no art. 23, prevê as 
hipóteses da contagem da prescrição, quais 
sejam: (I) até cinco anos após o término do 
exercício de mandato, de cargo em comissão ou 
de função de confiança; (II) dentro do prazo 
prescricional previsto em lei específica para 
faltas disciplinares puníveis com demissão a 
bem do serviço público, nos casos de exercício de 
cargo efetivo ou emprego ou  (III) até cinco anos 
da data da apresentação à administração pública 
da prestação de contas final pelas entidades 
referidas no parágrafo único do art. 1º da lei. 
Além disso, conforme a Súmula nº 634-STJ, 
temos: “Ao particular aplica-se o mesmo regime 
prescricional previsto na Lei de Improbidade 
Administrativa para o agente público”. 

Correta a alternativa “b”. Assertiva correta em 
consonância com o art. 23 e seu inciso I, da Lei 
Federal nº 8.429/92: “As ações destinadas a 
levar a efeitos as sanções previstas nesta Lei 
podem ser propostas (I) até cinco anos após o 
término do exercício de mandato, de cargo em 
comissão ou de função de confiança”. 

Incorreta a alternativa “c”. A Lei Federal nº 
8.249/92 não faz distinção sobre a aplicação das 
sanções previstas aos ocupantes de cargos 
eletivos, conforme disposto no art. 2º: “reputa-
se agente público, para os efeitos desta Lei, todo 
aquele que exerce, ainda que transitoriamente 
ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função nas entidades mencionadas 
no artigo anterior.” 

Incorreta a alternativa “d”. De acordo com a Lei 
Federal nº 8.249/92, art. 23, inciso I, as ações 
destinadas a levar a efeitos as sanções previstas 
na referida lei podem ser propostas (I) até cinco 
anos após o término do exercício de mandato, de 
cargo em comissão ou de função de confiança. 

Incorreta a alternativa “e”. A alternativa 
contradiz o entendimento do STJ, consolidado na 

Súmula nº 634: Ao particular aplica-se o mesmo 
regime prescricional previsto na Lei de 
Improbidade Administrativa para o agente 
público. 

 

100. Assinale a opção correta, a respeito da 
administração temporária de concessionária de 
serviço público por seus financiadores e 
garantidores.  

A) As hipóteses de transferência temporária de 
ações e cotas em razão de má prestação do 
serviço público configuram esse tipo de 
administração temporária.  

B) Esse tipo de administração acarreta 
responsabilidade em relação à tributação e aos 
encargos da concessionária.  

C) Esse tipo de administração vista promover 
sua reestruturação financeira e assegurar a 
continuidade da prestação dos serviços.  

D) Para que a administração temporária seja 
autorizada, deve-se manter o vínculo societário 
com os garantidores e financiadores da 
concessionária.  

E) A autorização da assunção do controle 
temporário da concessionária pelo poder 
concedente independe das condições 
estabelecidas no contrato de concessão.  

Gabarito: C 

Comentários: Incorreta a alternativa “a”. 
Conforme disposto na Lei Federal nº 8.987/95, 
art. 27-A, §4º, “a administração temporária da 
concessionária por seus financiadores e 
garantidores configura-se sem a transferência 
da propriedade de ações ou quotas [...]”. 

Incorreta a alternativa “b”. Em consonância com 
o art. 27-A, §5º da Lei Federal nº 8.987/95, “a 
administração temporária autorizada na forma 
deste artigo não acarreta responsabilidade aos 
financiadores e garantidores em relação à 
tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações 
ou compromissos com terceiros, inclusive com o 
poder concedente ou empregados.”        

Correta a alternativa “c”. Conforme disposto no 
art. 27-A, caput, da Lei Federal nº 8.987/95: “Nas 
condições estabelecidas no contrato de 
concessão, o poder concedente autorizará a 
assunção do controle ou da administração 
temporária da concessionária por seus 
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financiadores e garantidores com quem não 
mantenha vínculo societário direto, para 
promover sua reestruturação financeira e 
assegurar a continuidade da prestação dos 
serviços”. 

Incorreta a alternativa “d”. Nas condições 
estabelecidas no contrato de concessão, o poder 
concedente autorizará a assunção do controle ou 
da administração temporária da concessionária 
por seus financiadores e garantidores com quem 
não mantenha vínculo societário direto, para 
promover sua reestruturação financeira e 
assegurar a continuidade da prestação dos 
serviços, em consonância com o dispositivo art. 
27-A, caput, da Lei Federal nº 8.987/95. 

Incorreta a alternativa “e”. Há condições 
estabelecidas no contrato de concessão, 
conforme texto do caput art. 27-A, da Lei Federal 
nº 8.987/95, “Nas condições estabelecidas no 
contrato de concessão, o poder concedente 
autorizará a assunção do controle ou da 
administração temporária da concessionária por 
seus financiadores e garantidores com quem não 
mantenha vínculo societário direto [...].” 
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