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Direito Administrativo 

Agentes Públicos 

Questão 1: CESPE - JE TJPR/TJ PR/2017 

Assunto: Concurso Público 

O ingresso na carreira de juiz se dá mediante concurso público de provas e títulos, com a 

participação da OAB em todas as fases, exigindo-se do candidato que ele seja bacharel em 

direito com, no mínimo, três anos de atividade jurídica. 

  

Nesse sentido, de acordo com o entendimento do STF, a exigência de comprovação do 

triênio de prática forense, quando houver ausência de especificação de data no edital, 

deverá ser cumprida 

 a) no ato de inscrição definitiva no concurso. 

 b) na data da nomeação. 

 c) na data da posse. 

 d) no ato de inscrição inicial no concurso. 

 

 

Questão 2: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Direitos sociais dos servidores públicos (art. 7º da CF) 

São direitos sociais atribuídos pela CF aos servidores públicos estatutários 

 a)  o fundo de garantia por tempo de serviço. 

 b)  a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento 

do valor normal. 

 c)  a participação, desvinculada da remuneração, nos lucros ou resultados e, 

excepcionalmente, a participação na gestão da organização pública. 

 d)  a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os 

profissionais respectivos. 

 e)  o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 

 

 

Questão 3: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Regime Previdenciário (Aposentadoria, Pensão, RPPS) 

Assinale a opção correta com relação ao regime jurídico constitucional e legal dos 

servidores públicos. 



  

 

 
  

 a)  O prazo prescricional da pretensão da administração para aplicação de punição 

disciplinar a servidor público distrital que tenha cometido fato tipificado na lei penal e 

como ato de improbidade administrativa é de cinco anos a contar da ciência do fato pela 

administração. 

 b)  Os servidores públicos abrangidos pelo regime próprio de previdência social da União, 

dos estados, do DF e dos municípios fazem jus a aposentadoria por invalidez permanente, 

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se a invalidez decorrer de 

acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na 

forma da lei. 

 c)  A perda do cargo de magistrado vitalício pode ocorrer em virtude de sentença judicial 

transitada em julgado ou de condenação em processo administrativo em que lhe seja 

assegurada ampla defesa, ou, ainda, em razão da extinção, por meio de lei ordinária, do 

cargo que ocupe. 

 d)  O servidor público federal, bem como o servidor distrital, faz jus a licença remunerada 

para acompanhar o cônjuge ou o companheiro deslocado para outro ponto do território 

nacional, para o exterior ou para exercício de mandato eletivo nos Poderes Executivo e 

Legislativo. 

 e)  Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, os servidores públicos federais e 

distritais farão jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a 

remuneração do cargo efetivo. 

 

 

Questão 4: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Do processo administrativo disciplinar (Lei 8.112 - arts. 143 a 182) 

Considerando o regime jurídico dos servidores públicos e as jurisprudências consolidadas 

do STF e do STJ, assinale a opção correta. 

 a)  A portaria de instauração de processo administrativo disciplinar dispensa a descrição 

minuciosa da imputação contra o servidor público, exigida na fase de indiciamento. 

 b)  Não se admite a aposentadoria especial do servidor público com deficiência. 

 c)  Ao profissional médico é permitida a cumulação de dois cargos públicos na área de 

saúde, sem limitação quanto à duração da jornada total de trabalho, desde que não haja 

comprometimento do princípio constitucional da eficiência. 

 d)  A falta de intervenção de advogado, em atos do processo administrativo disciplinar, 

impõe a nulidade absoluta. 

 e)  A fundamentação por referência (per relationem) no ato decisório que determina a 

demissão de servidor público é insuficiente para constituir a motivação de ato 

administrativo. 

 

 

Questão 5: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2018 



  

 

 
  

Assunto: Tópicos Mesclados de Agentes Públicos 

Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca dos princípios 

constitucionais e infraconstitucionais que regem a atividade administrativa, julgue os itens 

a seguir. 

  

I. Em obediência ao princípio da legalidade, a vedação à prática do nepotismo no 

âmbito da administração pública é condicionada à edição de lei formal. 

  

II. A publicidade é condição de eficácia dos atos administrativos, razão pela qual 

pode caracterizar prática de ato de improbidade administrativa a desobediência ao 

dever de publicação de atos oficiais. 

  

III. Viola o princípio da isonomia a previsão de critérios discriminatórios de idade em 

certame de concursos públicos, ressalvados os casos em que a natureza das 

atribuições do cargo justificar. 

  

IV. O princípio da proteção da confiança legítima não autoriza a manutenção em 

cargo público de servidor público empossado por força de decisão judicial de 

caráter provisório posteriormente revista, ainda que decorridos mais de cinco anos 

da investidura no cargo. 

  

Estão certos apenas os itens 

 a)  I e II. 

 b)  I e III. 

 c)  III e IV. 

 d)  I, II e IV. 

 e)  II, III e IV. 

 

 

Questão 6: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2015 

Assunto: Tópicos Mesclados de Agentes Públicos 

Com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ e do STF a respeito dos agentes 

públicos e do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, assinale a opção 

correta. 

 a) Os efeitos financeiros de decisão, proferida por magistrado em mandado de segurança, 

que acate o pedido de reintegração de servidor público no cargo devem incidir a partir da 

data da impetração do mandado, embora os efeitos funcionais devam retroagir à data do 

ato de demissão. 

 b) O servidor público federal que se valer do cargo ocupado para lograr proveito pessoal, 

em detrimento da dignidade da função pública, poderá receber pena diversa da demissão, 

de acordo com a discricionariedade do administrador. 



  

 

 
  

 c) Será correta a decisão proferida por magistrado que declare a nulidade de processo 

administrativo disciplinar no âmbito do qual tenha sido promovida a citação por edital de 

servidor público federal que se encontrava em lugar incerto e não sabido, visto que essa 

forma de citação é vedada pela Lei n.º 8.112/1990. 

 d) Será ilegítimo o ato da administração pública que desconte os dias não trabalhados da 

remuneração de servidores públicos participantes de movimento paredista, sendo 

obrigatório, em tal hipótese, que a administração pública promova a compensação dos 

dias paralisados. 

 e) A estabilidade típica do regime estatutário não se estende aos empregados públicos de 

sociedade de economia mista prestadora de serviço público, razão pela qual a demissão 

desses trabalhadores pode se dar mesmo que sem motivação ou justificativa. 

 

 

Questão 7: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2011 

Assunto: Tópicos Mesclados de Agentes Públicos 

No que concerne aos agentes públicos, assinale a opção correta. 

 a) Os notários e os registradores são titulares de cargo público efetivo, exercem atividade 

estatal e são, de acordo com entendimento do STF, considerados servidores públicos. 

 b) De acordo com o STF, o cargo de conselheiro do tribunal de contas, para efeitos da SV 

n.º 13, é de natureza política. 

 c) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto em empresas públicas 

e sociedades de economia mista, que se submetem ao regime celetista de direito privado, 

no qual predomina a autonomia de vontades. 

 d) A Lei n.º 9.962/2000, que disciplina o regime de emprego público, é aplicável apenas 

no âmbito da administração federal, não podendo ser utilizada pelos estados ou pelo DF, 

os quais, ao contratarem por esse regime, deverão obedecer ao disposto na Consolidação 

das Leis do Trabalho. 

 e) A vedação imposta pela SV n.º 13 do STF é direcionada tanto aos cargos administrativos 

quanto aos cargos e funções políticas. 

 

 

Direito Ambiental 

Introdução e Princípios 

Questão 8: CESPE - JE TJPR/TJ PR/2017 

Assunto: Princípios do Direito Ambiental 

O MP ajuizou ACP por dano ambiental contra um estado federado que permitiu a uma 

empresa agrícola reflorestar uma grande área degradada com mudas de árvores 

transgênicas. O MP alegou que, quando crescessem, tais árvores poderiam ter impacto na 



  

 

 
  

hidrologia da região, entre outras repercussões desconhecidas, por serem mudas 

modificadas. 

 

Na defesa, o réu alegou que a empresa agrícola tinha de ser citada em litisconsórcio 

necessário; que o MP não se desincumbiu do ônus de provar o dano à hidrologia do 

terreno; que a utilização das mudas transgênicas decorreu de força maior, por terem as 

nativas sido destruídas em um incêndio pouco antes da época própria para o plantio. 

 

Nessa situação hipotética, de acordo com a jurisprudência do STJ, 

 a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, mas será afastada se for comprovada 

a ocorrência da alegada excludente de responsabilidade civil do ente federado por motivo 

de força maior. 

 b) o valor a ser arbitrado para a reparação civil dos danos ambientais deverá ser alto o 

suficiente para caracterizar punição ao infrator. 

 c) é aplicável o princípio da precaução, impondo-se a inversão do ônus probatório. 

 d) procede o argumento de que a empresa privada deve ser incluída no polo passivo, por 

se tratar de litisconsórcio necessário. 

 

 

Questão 9: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2014 

Assunto: Princípios do Direito Ambiental 

João instalou, em terreno de sua propriedade, situado na região industrial de Brasília – DF, 

um depósito de determinado produto químico. Por descuido de um de seus funcionários, 

um galão do produto foi derramado no solo da propriedade. O funcionário decidiu não 

relatar o episódio aos seus superiores. Após quatro meses do ocorrido, em razão de dívidas 

contraídas com o investimento, João decidiu vender a propriedade e contratou uma 

empresa de auditoria ambiental para analisar se havia algum dano na propriedade. Os 

auditores afirmaram que havia risco de o produto atingir o lençol freático, o que ainda não 

ocorrera. O novo comprador, Pedro, por descuido na análise dos documentos referentes 

ao imóvel, não observou o laudo técnico, que apontava risco de contaminação do lençol 

freático, e continuou a desenvolver a mesma atividade que João. Após um ano da compra 

do imóvel, Pedro recebeu a visita de fiscais do órgão ambiental fiscalizador, que analisavam 

o solo da região. Após análise da qualidade do solo, foi constatado que o lençol freático 

que abastecia a região havia sido contaminado por derramamento de produto químico no 

solo. Pedro foi autuado por contaminação do lençol freático, conforme previsão das 

normas aplicáveis. 

 

Em face dessa situação hipotética e considerando as normas e a jurisprudência aplicáveis, 

assinale a opção correta. 

 a)  Pedro pode ser responsabilizado civilmente, pois a responsabilidade de reparar o dano 

pode ser atribuída ao novo proprietário, ainda que este não tenha dado diretamente causa 

ao dano. 



  

 

 
  

 b)  Pedro é responsável pela infração administrativa, mas não poderá ser responsabilizado 

a reparar civilmente o dano ambiental. 

 c)  O simples risco da ocorrência de dano ambiental não poderia justificar a aplicação de 

medidas preventivas pela administração pública. 

 d)  João pode mencionar o princípio da precaução como argumento para livrar-se da 

responsabilidade administrativa, civil e penal, visto que providenciou a auditoria ambiental 

antes de vender o imóvel. 

 e)  João não pode ser, ao órgão competente, responsabilizado pela infração 

administrativa ocorrida, pois não é mais o proprietário do imóvel. 

 

 

Questão 10: CESPE - JE TJMA/TJ MA/2013 

Assunto: Princípios do Direito Ambiental 

Considerando os princípios fundamentais que regem o direito ambiental, assinale a opção 

correta. 

 a) O princípio do poluidor-pagador determina a incidência do regime jurídico da 

responsabilidade civil objetiva por danos ambientais. 

 b) Uma aplicação estrita do princípio da prevenção inverte o ônus da prova e impõe ao 

poluidor provar, com anterioridade, que sua ação não causará degradação ambiental. 

 c) Segundo o princípio do desenvolvimento sustentável, é proibida a instalação de 

indústria que, conforme o EIA/RIMA, cause poluição. 

 d) A ação popular, ao contrário da ação civil pública, é instrumento de efetivação do 

princípio da participação democrática no direito ambiental. 

 

 

Questão 11: CESPE - JE TJAC/TJ AC/2012 

Assunto: Princípios do Direito Ambiental 

Com relação aos princípios do direito ambiental, assinale a opção correta. 

 a) Embora o princípio da prevenção esteja caindo em desuso com a emergência da 

chamada sociedade de risco, as medidas preventivas que com aquele não se confundem 

continuam sendo extremamente necessárias à proteção do meio ambiente. 

 b) O princípio da participação, veiculado, pela primeira vez, em 1972, durante a 

Conferência de Estocolmo, dispõe sobre a necessidade de se estabelecerem parâmetros 

que permitam a participação equitativa das populações carentes nos lucros da exploração 

econômica da biodiversidade. 

 c) O princípio da precaução é aplicado como garantia contra os potenciais riscos que, de 

acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados; 

consoante esse princípio, ausente a certeza científica formal, a existência de risco de um 



  

 

 
  

dano sério ou irreversível requer a implementação de medidas que possam prever esse 

dano. 

 d) O princípio do poluidor-pagador foi desenvolvido pelo racionalismo alemão, no século 

XIX, em decorrência do acelerado processo de industrialização da recém-unificada 

Alemanha, tendo alcançado status constitucional em 1919. 

 e) O princípio do usuário-pagador, desenvolvido por John Rawls na obra Uma Teoria da 

Justiça, fundamenta-se na ideia da maximização do mínimo, segundo a qual cabe àqueles 

que alcançam um maior nível de consumo a responsabilidade sobre os custos 

socioambientais da produção capitalista. 

 

 

Questão 12: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2011 

Assunto: Princípios do Direito Ambiental 

Com relação aos princípios de direito ambiental, assinale a opção correta. 

 a) A necessidade da educação ambiental é princípio consagrado pelas Nações Unidas e 

pelo ordenamento jurídico brasileiro, e, nesse sentido, a CF determina ao poder público a 

incumbência de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. 

 b) Na órbita repressiva do princípio do poluidor-pagador, incide a responsabilidade 

subjetiva caso a sanção resultante da poluição tenha caráter civil, penal ou administrativo. 

 c) Em face do princípio da precaução, o licenciamento, por órgão ambiental, para a 

construção, instalação e funcionamento de estabelecimentos utilizadores de recursos 

ambientais é exação discricionária do poder público, cabendo a este, a seu critério, 

enumerar as atividades potencialmente poluidoras e capazes de causar degradação ao 

ambiente. 

 d) Considerado o princípio do poluidor-pagador, o conceito do termo poluidor restringe-

se ao autor direto do dano ambiental, e não, àqueles que, de forma indireta, tenham 

contribuído para a prática do dano. 

 e) O princípio da prevenção é englobado pelo princípio da precaução, na medida em que 

ambos se aplicam a impactos ambientais já conhecidos e informam tanto o licenciamento 

ambiental como os próprios estudos de impacto ambiental. 

 

 

Competências  

Questão 13: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Competências Constitucionais em Matéria Ambiental 

Acerca do conceito de ambiente, da competência em matéria ambiental e dos 

instrumentos jurisdicionais de defesa do ambiente, assinale a opção correta. 



  

 

 
  

 a) A CF atribui competência legislativa concorrente à União, aos estados e ao DF para 

legislar acerca de proteção do ambiente, sendo vedado aos municípios editar leis desse 

teor. 

 b) O patrimônio histórico, artístico e cultural insere-se no âmbito do ambiente cultural, e 

os conjuntos urbanos e os sítios de valor arqueológico e paisagístico, na esfera do 

ambiente natural. 

 c) A proteção do ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas, assim 

como a preservação das florestas, da fauna e da flora, são matérias da competência 

material comum da União, dos estados, do DF e dos municípios. 

 d) O mandado de injunção tem por objeto a regulamentação das prerrogativas inerentes 

à nacionalidade, à soberania e à cidadania, não sendo, pois, instrumento aplicável a temas 

ambientais. 

 e) É cabível o mandado de segurança individual em matéria ambiental, mas não o coletivo, 

pois o objeto deste deve guardar vínculo com os fins próprios da categoria que a entidade 

impetrante represente, ou seja, o direito nele defendido deve estar compreendido nas 

atividades exercidas pelos associados da impetrante. 

 

 

Licenciamento e EIA/RIMA 

Questão 14: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Resolução CONAMA nº 237/1997 - Licenciamento Ambiental 

Com base nas disposições do Decreto n.º 99.274/1990 e da Resolução CONAMA n.º 237, 

assinale a opção correta acerca do licenciamento ambiental. 

 

 a) O relatório de impacto ambiental deve estar integralmente acessível ao público, sendo 

vedado nele incluir matéria sigilosa que impeça sua total ou parcial divulgação. 

 b) A licença prévia, a ser concedida na fase preliminar do planejamento de atividade, deve 

conter os requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e 

operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo. 

 c) O órgão ambiental competente deve estabelecer prazos análogos para cada 

modalidade de licença − prévia, de instalação e de operação −, assim como para a 

formulação de exigências complementares, observado o prazo improrrogável de seis 

meses, a contar do protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento. 

 d) O licenciamento dos estabelecimentos destinados a produzir materiais nucleares ou a 

utilizar energia nuclear compete ao IBAMA, mediante parecer da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear. 

 e) A concessão de licença ambiental é ato vinculado que não comporta suspensão ou 

cancelamento, salvo no caso de violação de quaisquer condicionantes ou normas legais. 

 

Questão 15: CESPE - JE TJPA/TJ PA/2012 



  

 

 
  

Assunto: Resolução CONAMA nº 237/1997 - Licenciamento Ambiental 

As obras para a construção de uma usina hidrelétrica na região amazônica, financiadas por 

entidades governamentais brasileiras, afetarão mais três estados-membros da Federação, 

dado o alagamento de uma área superior a dois mil hectares na Amazônia Legal, onde se 

localizam imóveis rurais particulares. 

 

Considerando a situação hipotética acima e o disposto na Política Nacional de Meio 

Ambiente e nas Resoluções n.º 1, n.º 237 e n.º 378 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), assinale a opção correta. 

 a) Conforme determinação do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) expressa 

na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o licenciamento ambiental cabe aos órgãos 

ambientais competentes dos três estados afetados. 

 b) O empreendimento não está sujeito a licenciamento ambiental, por serem as 

hidrelétricas fontes de energia renovável, não incluídas, portanto, entre as atividades 

utilizadoras de recursos naturais consideradas poluentes. 

 c) Compete ao IBAMA o licenciamento ambiental do empreendimento, já que o impacto 

ambiental, nesse caso, é regional. 

 d) O licenciamento ambiental deverá ser feito pelo órgão ambiental competente de 

apenas um dos estados-membros afetados pelo empreendimento. 

 e) Poderá ser dispensado o estudo de impacto ambiental da obra se a energia a ser gerada 

pela usina for indispensável para a economia do país. 

 

 

Questão 16: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2014 

Assunto: Resolução CONAMA nº 01/1986 - EIA/RIMA 

Uma empresa concessionária de serviço público de aproveitamento hidráulico de um rio 

federal, para garantir que seu projeto era ambientalmente móvel, apresentou, ao órgão 

competente, estudo de impacto ambiental acompanhado de requerimento de licença 

prévia que, efetivamente, lhe foi concedida com base no referido estudo. Para obter a 

licença de instalação, a empresa deverá conciliar suas atividades com a existência de cinco 

comunidades ribeirinhas e uma comunidade indígena que desenvolvem a pesca artesanal 

na região. A empresa deverá, ainda, recompor ou compensar a supressão de vegetação 

nativa em razão do alagamento de determinada área, nos termos do Código Florestal. 

 

Em face dessa situação hipotética e considerando as normas e a jurisprudência pertinentes, 

assinale a opção correta. 

 a)  O direito de participação das comunidades ribeirinhas e indígena afetadas pelas 

atividades da empresa é garantido por meio de instrumentos infraconstitucionais que 

preveem tanto a participação dessas comunidades nas audiências públicas decorrentes do 

processo de licitação quanto no processo decisório político da exploração dos potenciais 

hidráulicos. 



  

 

 
  

 b)  Mencionado na situação hipotética em apreço, o estudo de impacto ambiental deve 

contemplar todas as alternativas tecnológicas, tanto para a implantação quanto para a 

localização do projeto. 

 c)  O princípio do poluidor-pagador permite que, por meio de contrapartida financeira, a 

empresa possa poluir mediante o pagamento de indenização pelos possíveis danos 

ambientais causados à região. 

 d)  A competência para fiscalizar a empresa é apenas do órgão ambiental fiscalizador 

federal, pois o rio é federal. 

 e)  A obrigação de implementação de políticas que estimulem a produção de energia 

renovável está prevista na Política Nacional do Meio Ambiente e na CF. 

 

 

Questão 17: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2011 

Assunto: Resolução CONAMA nº 01/1986 - EIA/RIMA 

Acerca do EIA, assinale a opção correta. 

 a) O empreendedor e os profissionais que subscrevam os estudos necessários ao processo 

de licenciamento ambiental serão responsáveis pelas informações apresentadas, 

sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais em caso de estudos que 

apresentem dados falsos ou incorretos. 

 b) Ao determinar a execução do EIA, o órgão estadual competente ou o IBAMA deverão 

obrigatoriamente convocar, de ofício, audiência pública para informação sobre o projeto 

e seus impactos ambientais. 

 c) O EIA deve ser realizado por equipe multidisciplinar habilitada e não dependente direta 

ou indiretamente do proponente do projeto, a qual assumirá a responsabilidade técnica 

pelos resultados apresentados. 

 d) Como parte integrante do EIA, o RIMA deve ser amplamente divulgado e colocado à 

disposição da população, vedada qualquer imposição de sigilo ao documento. 

 e) Os municípios não têm competência para exigir o EIA, que está na esfera de atribuição 

do órgão ambiental federal e dos estaduais. 

 

 

Unidades de Conservação 

Questão 18: CESPE - JE TJMA/TJ MA/2013 

Assunto: Conceitos de Unidades de Conservação (arts. 1º e 2º da Lei nº 9.985/00) 

Em relação ao SNUC, assinale a opção correta. 

 a)  As unidades de conservação integral são fundamentadas no ideário socioambientalista, 

ao passo que as unidades de uso sustentável se fundamentam no pensamento 

conservacionista. 



  

 

 
  

 b) A lei que regula o SNUC regulamenta o dever do poder público de preservar os 

processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas, ao passo que a Lei de Biossegurança dispõe sobre a preservação da 

diversidade e da integralidade do patrimônio genético do país. 

 c) As unidades de conservação são espécies do gênero definido como espaço territorial 

especialmente protegido, que comporta, entre outros espaços protegidos, os territórios 

indígenas. 

 d) Constitui diretriz do SNUC a busca do apoio de organizações não governamentais e de 

organizações privadas para a realização de pesquisas, sendo vedada a colaboração de 

pessoas físicas sem vínculo organizacional. 

 

 

Questão 19: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Categorias de Unidades de Conservação (arts. 7º a 21 da Lei nº 9.985/00) 

De acordo com a Lei n.º 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNU), assinale a opção correta. 

 a)  Pode haver área particular localizada em unidade de conservação designada como 

Monumento Natural; nessas áreas, no entanto, não pode haver criação de animais 

domésticos nem plantio de qualquer espécie, sendo vedada essa autorização, se houver, 

no plano de manejo. 

 b)  O parque nacional, a reserva de fauna, a estação ecológica e o refúgio de vida silvestre 

constituem exemplos, nos termos da lei, de unidades de proteção integral. 

 c)  A presença de habitantes é inadmissível na floresta nacional, área com cobertura 

florestal de espécies predominantemente nativas e de posse e domínio públicos. 

 d)  As pesquisas científicas, realizadas em estação ecológica, que gerem impacto superior 

à simples observação ou à coleta controlada de componentes dos ecossistemas devem 

ocorrer em área correspondente a, no máximo, 3% da extensão total da unidade e até o 

limite de 1.500 hectares. 

 e)  O subsolo e o espaço aéreo também integram os limites das unidades de conservação, 

e se consideram incluídos na proteção ambiental conferida à unidade, ainda que não 

constem no ato de criação ou no plano de manejo. 

 

 

Questão 20: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2011 

Assunto: Categorias de Unidades de Conservação (arts. 7º a 21 da Lei nº 9.985/00) 

Considerando a disciplina legal das unidades de conservação, assinale a opção correta. 

 a) As unidades de conservação de proteção integral, mas não as de uso sustentável, 

devem dispor de plano de manejo disponível para consulta do público na sede da unidade 

de conservação e no centro de documentação do órgão executor. 



  

 

 
  

 b) Inseridas no grupo das unidades de conservação de uso sustentável, as áreas de 

proteção ambiental podem ser constituídas tanto por terras públicas quanto por terras 

privadas. 

 c) As áreas particulares incluídas nos limites de floresta nacional podem permanecer nas 

mãos dos seus proprietários, somente sendo necessária a desapropriação se não houver 

aquiescência do dono às condições propostas pelo órgão público responsável pela 

administração da unidade. 

 d) Sendo o objetivo básico das unidades de proteção integral manter os ecossistemas 

livres de alterações causadas por interferência humana, não se admite o uso, mesmo 

indireto, dos recursos naturais nelas situados. 

 e) As unidades de conservação de uso sustentável são criadas por ato do poder público, 

e as de proteção integral, em razão dos limites que impõem ao direito de propriedade, 

somente podem ser criadas por lei específica. 

 

 

Questão 21: CESPE - JE TJPR/TJ PR/2017 

Assunto: Criação e Gestão das UCs (arts. 22 a 36 da Lei nº 9.985/00 e arts. 2º a 40 

do Dec. nº 4.340/02) 

Com base na Lei n.º 9.985/2000, que instituiu o SNUC, assinale a opção correta, acerca do 

Parque Nacional do Iguaçu, unidade de conservação localizada no extremo oeste do 

estado do Paraná. 

 a) Eventual redução dos limites originais do referido parque só poderá ser feita mediante 

lei específica. 

 b) Por ser unidade de conservação já constituída como parque nacional por ato do poder 

público, o parque em apreço não pode integrar reserva da biosfera. 

 c) O parque em apreço classifica-se como unidade de uso sustentável. 

 d) Áreas particulares dentro do perímetro do parque em consideração podem ser 

exploradas economicamente, desde que se observe o plano de manejo da unidade. 

 

 

Direito Civil 

LINDB 

Questão 22: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2011 

Assunto: Continuidade e Revogação das Leis (Art. 2º - continuidade, derrogação, 

ab-rogação, repristinação) 

À luz das disposições legais e da jurisprudência acerca da vigência e da eficácia da lei, 

assinale a opção correta. 



  

 

 
  

 a) A norma declarada inconstitucional é nula ab origine e, em regra, não se revela apta à 

produção de efeito algum, sequer o de revogar a norma anterior, que volta a viger 

plenamente nesse caso. 

 b) As regras de direito intertemporal, segundo as quais as obrigações devem ser regidas 

pela lei vigente ao tempo em que se constituíram, não são aplicáveis quando a obrigação 

tiver base extracontratual. 

 c) O fato de, antes da entrada em vigor de determinada lei, haver nova publicação de seu 

texto para simples correção não é capaz, por si só, de alterar o prazo inicial de vigência 

dessa lei. 

 d) Como, em regra, a lei vigora até que outra a modifique ou revogue, lei nova que 

estabeleça disposições especiais a par das já existentes revoga ou modifica a lei anterior. 

 e) A repristinação ocorre com a revogação da lei revogadora e, salvo disposição em 

contrário, é amplamente admitida no sistema normativo pátrio. 

 

 

Questão 23: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Obrigatoriedade, Aplicação, Interpretação e Integração das Leis (Art. 3º 

a 5º) 

A respeito da hermenêutica e da aplicação do direito, assinale a opção correta. 

 a)  Diante da existência de antinomia entre dois dispositivos de uma mesma lei, à solução 

do conflito é essencial a diferenciação entre antinomia real e antinomia aparente, porque 

reclamam do interprete solução distinta. 

 b)  Os tradicionais critérios hierárquico, cronológico e da especialização são adequados à 

solução de confronto caracterizado como antinomia real, ainda que ocorra entre princípios 

jurídicos. 

 c)  A técnica da subsunção é suficiente e adequada à hipótese que envolve a denominada 

eficácia horizontal de direitos fundamentais nas relações privadas. 

 d)  Diante da existência de antinomia entre dois dispositivos de uma mesma lei, o conflito 

deve ser resolvido pelos critérios da hierarquia e(ou) da sucessividade no tempo. 

 e)  A aplicação do princípio da especialidade, em conflito aparente de normas, afeta a 

validade ou a vigência da lei geral. 

 

 

Questão 24: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Obrigatoriedade, Aplicação, Interpretação e Integração das Leis (Art. 3º 

a 5º) 

O fato de um juiz, transcendendo a letra da lei, utilizar de raciocínio para fixar o alcance e 

a extensão da norma a partir de motivações políticas, históricas e ideológicas caracteriza 

o exercício da interpretação 



  

 

 
  

 

 a) teleológica. 

 b) sistemática. 

 c) histórica. 

 d) lógica. 

 e) doutrinária. 

 

Questão 25: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2011 

Assunto: Obrigatoriedade, Aplicação, Interpretação e Integração das Leis (Art. 3º 

a 5º) 

Com relação aos institutos da interpretação e da integração da lei, assinale a opção 

correta. 

 a) Segundo a doutrina, os princípios gerais do direito expressam-se nas máximas jurídicas, 

nos adágios ou brocardos, sendo todas essas expressões fórmulas concisas que 

representam experiência secular, com valor jurídico próprio. 

 b) A interpretação histórica tem por objetivo adaptar o sentido ou a finalidade da norma 

às novas exigências sociais, em atenção às demandas do bem comum. 

 c) Implícito no sistema jurídico civil, o princípio segundo o qual ninguém pode transferir 

mais direitos do que tem é compreendido como princípio geral de direito, podendo ser 

utilizado como meio de integração das normas jurídicas. 

 d) No direito civil, não há doutrina que admita a hierarquia nautilização dos mecanismos 

de integração das normas jurídicas constantes no Código Civil. 

 e) Não há distinção entre analogia legis e analogia juris, uma vez que ambas se 

fundamentam em um conjunto de normas para a obtenção de elementos que permitam 

sua aplicação em casos concretos. 

 

 

Questão 26: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Eficácia das leis no espaço (Art. 7º a 19 - normas de direito internacional 

privado) 

A respeito da eficácia da lei no tempo e no espaço, assinale a opção correta conforme a 

LINDB. 

 a)  Para ser aplicada, a norma deverá estar vigente e, por isso, uma vez que ela seja 

revogada, não será permitida a sua ultratividade. 

 b)  Tendo o ordenamento brasileiro optado pela adoção, quanto à eficácia espacial da lei, 

do sistema da territorialidade moderada, é possível a aplicação da lei brasileira dentro do 



  

 

 
  

território nacional e, excepcionalmente, fora, e vedada a aplicação de lei estrangeira nos 

limites do Brasil. 

 c)  Quando a sucessão incidir sobre bens de estrangeiro residente, em vida, fora do 

território nacional, aplicar-se-á a lei do país de domicílio do defunto, quando esta for mais 

favorável ao cônjuge e aos filhos brasileiros, ainda que todos os bens estejam localizados 

no Brasil. 

 d)  Não havendo disposição em contrário, o início da vigência de uma lei coincidirá com a 

data da sua publicação. 

 e)  Quando a republicação de lei que ainda não entrou em vigor ocorrer tão somente para 

correção de falhas de grafia constantes de seu texto, o prazo da vacatio legis não sofrerá 

interrupção e deverá ser contado da data da primeira publicação. 

 

 

Questão 27: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2015 

Assunto: Eficácia das leis no espaço (Art. 7º a 19 - normas de direito internacional 

privado) 

Acerca da eficácia da lei no tempo e no espaço, assinale a opção correta. 

 a) O direito brasileiro veda o denominado efeito repristinatório das normas, mesmo que 

previsto expressamente, de modo que uma lei nova não pode prever a recuperação da 

vigência de lei já revogada. 

 b) Caso uma lei cujo prazo de vigência não se tenha iniciado seja novamente publicada 

para correção de erro material constante da publicação anterior, o prazo davacatio legis 

será contado a partir da primeira publicação, salvo se outra data nela vier expressa. 

 c) A contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam período de 

vacância deve ser feita nos termos da regra geral do direito civil, de modo a se excluir a 

data da publicação da lei e se incluir o último dia do prazo. 

 d) No que se refere à eficácia espacial da lei, o ordenamento pátrio adotou o sistema da 

territorialidade moderada, de forma a permitir a aplicação de lei brasileira dentro do 

território nacional e, excepcionalmente, fora, sem, contudo, admitir a aplicação de lei 

estrangeira nos limites do Brasil. 

 e) Em razão da denominada ultratividade da norma, mesmo revogado, o Código Civil de 

1916 tem aplicação às sucessões abertas durante a sua vigência, ainda que o inventário 

tenha sido proposto após o advento do Código Civil de 2002. 

 

 

Pessoas 

Questão 28: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Da personalidade e da capacidade (arts. 1º a 10) 

Assinale a opção correta a respeito da pessoa natural e da pessoa jurídica. 



  

 

 
  

 a)  Será tido como inexistente o ato praticado por pessoa absolutamente incapaz sem a 

devida representação legal. 

 b)  Pelo critério da idade, crianças são consideradas absolutamente incapazes e 

adolescentes, relativamente incapazes. 

 c)  As fundações são entidades de direito privado e se caracterizam pela união de pessoas 

com o escopo de alcançarem fins não econômicos. 

 d)  Para se adquirir a capacidade civil plena, é necessário alcançar a maioridade civil, mas 

é possível que, ainda que maior de dezoito anos, a pessoa natural seja incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. 

 e)  O reconhecimento da morte presumida, quando for extremamente provável a morte 

de quem estava com a vida sob risco, independe da declaração da ausência. 

 

 

Questão 29: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2015 

Assunto: Da personalidade e da capacidade (arts. 1º a 10) 

Acerca das pessoas naturais, assinale a opção correta. 

 a) A emancipação voluntária depende de decisão judicial e de averbação no cartório do 

registro civil do lugar onde estiver registrada a pessoa emancipada. 

 b) A comoriência é a presunção de simultaneidade de óbitos e o seu reconhecimento 

depende da demonstração de que os comorientes faleceram nas mesmas condições de 

tempo e local, não se podendo comprovar qual morte precedeu às demais. 

 c) O registro civil das pessoas naturais é obrigatório e tem natureza constitutiva. 

 d) A legislação civil brasileira admite o reconhecimento de morte sem a existência de 

cadáver e sem a necessidade de declaração de ausência. 

 e) Os menores de dezesseis anos são absolutamente incapazes, de fato e de direito, e, 

mesmo que representados, não têm legitimação para determinados atos. 

 

 

Questão 30: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2011 

Assunto: Da personalidade e da capacidade (arts. 1º a 10) 

A respeito das pessoas naturais e das pessoas jurídicas, assinale a opção correta. 

 a) O Código Civil não prevê hipótese de convalescência de defeitos relativos ao ato de 

constituição de pessoa jurídica de direito privado. 

 b) De acordo com o que dispõe o Código Civil, se a administração da pessoa jurídica vier 

a faltar por ato voluntário ou involuntário do administrador, o juiz deverá nomear, de ofício, 

administrador provisório. 



  

 

 
  

 c) Para a aplicação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica, é imprescindível a 

demonstração de insolvência da pessoa jurídica. 

 d) O menor relativamente incapaz pode aceitar mandato, independentemente da 

presença de assistente. 

 e) Não se admite a invalidação de negócios jurídicos praticados pela pessoa antes de sua 

interdição. 

 

 

Questão 31: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2014 

Assunto: Dos Direitos da personalidade (arts. 11 a 21) 

Acerca da prescrição e da proteção jurídica à intimidade, assinale a opção correta. 

 a)  A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito 

ao esquecimento. 

 b)  O interesse público na divulgação de casos judiciais sempre deverá prevalecer sobre a 

privacidade ou intimidade dos envolvidos. 

 c)  A exibição não autorizada de imagem de vítima de crime amplamente noticiado à época 

dos fatos, ainda que uma única vez, gera, por si só, direito de compensação por danos 

morais aos seus familiares. 

 d)  À pretensão de cobrança de cotas condominiais aplica-se a regra geral da prescrição 

decenal, contada a partir do vencimento de cada parcela, conforme disposto no vigente 

Código Civil. 

 e)  A veracidade de uma notícia confere a ela inquestionável licitude, razão pela qual não 

há qualquer obstáculo à sua divulgação, dado o direito à informação e à liberdade de 

imprensa. 

 

 

Questão 32: CESPE - JE TJMA/TJ MA/2013 

Assunto: Da ausência das pessoas naturais (arts. 22 a 39) 

Assinale a opção correta no que se refere a disposições gerais do Código Civil. 

 a)  Caso um profissional que tenha negócios nas cidades A, B e C seja demandado 

judicialmente por fato ocorrido na cidade C e a demanda tenha relação com o exercício 

de sua profissão, essa cidade será considerada o domicílio do profissional para esse fim. 

 b) Devem ser registrados em registro público os nascimentos, casamentos e óbitos; a 

emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; a interdição por incapacidade 

absoluta ou relativa e a sentença declaratória do restabelecimento de sociedade conjugal 

e de ausência e de morte presumida. 

 c) Consideram-se interessados para o requerimento de declaração de ausência e de 

abertura provisória da sucessão, após três anos do desaparecimento da pessoa do seu 



  

 

 
  

domicílio, sem dela haver notícia, o cônjuge não separado judicialmente, os herdeiros 

necessários, legítimos ou testamentários; os que tiverem sobre os bens do ausente direito 

dependente de sua morte e os credores do ausente. 

 d) Entre os bens reciprocamente considerados, o bem principal é o que existe sobre si, 

absoluta e concretamente, e acessório, aquele cuja existência supõe a do principal; assim, 

quando se vende um imóvel, o vendedor, de acordo com essa regra, não pode retirar, por 

exemplo, o condicionador de ar instalado em um dos cômodos da casa se a retirada não 

estiver previamente pactuada, uma vez que o acessório segue o principal. 

 

 

Questão 33: CESPE - JE TJAC/TJ AC/2012 

Assunto: Das Fundações (arts. 62 a 69) 

Com base no que dispõem o Código Civil e a jurisprudência, assinale a opção correta 

acerca de títulos de crédito, bens e nome. 

 a) Considere que Cristóvão tenha passado a Dimas, em negociação com ele firmada, 

cheque de R$ 2.500,00 e que, no mês seguinte, seja surpreendido por cobrança informal 

de José, sob a alegação de ser portador de boa-fé e credor do mencionado título de 

crédito. Nessa situação, Cristóvão não poderá recusar-se ao adimplemento do cheque sob 

o argumento de não ter negociado com José. 

 b) Se o proprietário de fazenda de plantação de árvores de corte for um menor impúbere, 

então será obrigatória a prévia autorização judicial para que os pais do menor vendam o 

produto do corte das árvores. 

 c) A fundação, patrimônio ao qual a lei atribui personalidade jurídica, pode ter fins 

religiosos, culturais, morais ou de assistência e, eventualmente, fim lucrativo, devendo o 

lucro ser repartido entre os sócios. 

 d) Em ação de divórcio, em que o cônjuge feminino seja citado por edital e, revel, seja 

representado por curador especial, pode o juiz, de ofício, ao julgar procedente o pedido, 

determinar, no caso de ele haver adotado o nome do cônjuge masculino, que ele volte a 

usar o nome que usava antes do casamento. 

 e) O aval é, de acordo com o Código Civil, garantia cambiária típica, sendo permitido total 

ou parcialmente. 

 

 

Questão 34: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Questões Mescladas de Pessoas Jurídicas (arts. 40 a 78) 

No que se refere às pessoas, assinale a opção correta. 

 a)  A declaração de ausência é a condição eficiente ao recebimento da indenização do 

seguro de vida da pessoa desaparecida. 



  

 

 
  

 b)  Está consolidado o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, que a oposição de 

consciência ou de crença pode ser exercida por representante legal de adolescente para 

impedir transfusão de sangue, ainda que urgente e necessária. 

 c)  Dentre as pessoas jurídicas de direito público interno, estão as autarquias, as 

associações públicas, as entidades de caráter privado que se tenha dado estrutura de 

direito público. 

 d)  Conforme entendimento prevalente do STJ, a dissolução da sociedade comercial, 

ainda que irregular, não é causa que, isolada, baste à desconsideração da personalidade 

jurídica. 

 e)  A emancipação voluntária dos pais é ato revogável, com efeitos a partir do ato de 

revogação. 

 

 

Questão 35: CESPE - JE TJBA/TJ BA/2012 

Assunto: Questões Mescladas de Pessoas Jurídicas (arts. 40 a 78) 

A respeito das pessoas jurídicas, assinale a opção correta. 

 a) A quebra de affectio societatis mostra-se causa suficiente à exclusão de sócio 

minoritário. 

 b) As novas disposições sobre a desconsideração da personalidade jurídica constantes no 

Código Civil implicaram mudança nas disposições relativas a essa matéria constantes no 

CDC. 

 c) A fundação constituída inter vivos será extinta se o instituidor não lhe transferir a 

propriedade do bem dotado. 

 d) Na transformação, é extinta a personalidade anterior à alteração para o novo modelo 

societário. 

 e) Na interpretação das normas relativas à empresa, deve-se considerar o princípio da 

função social. 

 

Questão 36: CESPE - JE TJPA/TJ PA/2012 

Assunto: Domicílio das Pessoas Naturais e Jurídicas (arts. 70 a 78) 

A respeito do domicílio da pessoa natural, assinale a opção correta. 

 a) Se a pessoa possuir mais de um domicílio, o local onde ela exercer atividade profissional 

será considerado o domicílio para fins legais. 

 b) Para a lei, o elemento subjetivo mostra-se importante na definição do domicílio. 

 c) O domicílio profissional é tratado pela lei como residual. 

 d) É considerado especial o domicílio do itinerante. 

 e) A definitividade não é critério legal para se estabelecer o domicílio. 



  

 

 
  

 

 

Bens 

Questão 37: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2015 

Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97) 

Assinale a opção correta com relação a bens. 

 a) O entendimento sumulado pelo STF é no sentido de que, em regra, o adquirente de 

imóvel responde pelas benfeitorias realizadas pelo locatário. 

 b) A lei veda a instituição de bem de família por um dos cônjuges sem a outorga do outro. 

 c) A proteção dos bens corpóreos e dos incorpóreos pode ser realizada por meio de tutela 

possessória. 

 d) A infungibilidade de um bem pode decorrer da manifestação de vontade da parte. 

 e) Os produtos são acessórios produzidos com periodicidade, e sua retirada não prejudica 

a substância da coisa principal. 

 

 

Questão 38: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97) 

A respeito dos bens, assinale a opção correta à luz da jurisprudência pertinente. 

 a)  Os bens naturalmente divisíveis não se podem tornar indivisíveis. 

 b)  É possível a cobrança de retribuição pecuniária pelo uso comum dos bens públicos. 

 c)  Considera-se bem infungível a produção agrícola tanto de pessoa física quanto de 

pessoa jurídica. 

 d)  Com a abertura da sucessão, a herança incorpora-se ao patrimônio do herdeiro na 

qualidade de bem imóvel divisível. 

 e)  São considerados bens imóveis os direitos pessoais de caráter patrimonial e as 

respectivas ações. 

 

 

Questão 39: CESPE - JE TJMA/TJ MA/2013 

Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97) 

Com base na jurisprudência do STJ, assinale a opção correta. 



  

 

 
  

 a) A aplicação financeira de proventos de aposentadoria mantida por um dos consortes 

durante a vigência do matrimônio, sob o regime de comunhão universal de bens, não deve 

ser partilhada em inventário, dado o caráter alimentar do investimento. 

 b) A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para responder por vícios de construção 

nos casos em que ela, ao mesmo tempo, promova o empreendimento, tenha 

responsabilidade na elaboração do projeto com suas especificações, escolha a construtora 

e(ou) negocie os imóveis, visto que essas atividades, que visam garantir o sucesso do 

empreendimento, são inerentes à de agente financeiro em estrito senso. 

 c) A aplicação da sanção imposta pelo Código Civil em referência à demanda de repetição 

de indébito, consistente na exigência de pagamento em dobro por dívida já paga, 

pressupõe a existência de pagamento indevido, sendo prescindível a demonstração de má-

fé do credor. 

 d) A sucessão aberta é considerada bem imóvel, por isso a constituição de procurador 

com poder especial para renunciar a herança de valor superior a trinta vezes o maior salário 

mínimo só terá validade se realizada por instrumento público ou termo judicial. 

 

 

Questão 40: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2012 

Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97) 

Caso uma pessoa adquira um trator para melhor explorar sua propriedade rural, esse bem, 

de acordo com o Código Civil brasileiro, caracteriza-se como 

 a)  bem infungível. 

 b)  bem imóvel por determinação legal. 

 c)  bem imóvel por acessão industrial. 

 d)  benfeitoria. 

 e)  pertença. 

 

 

Fatos 

Questão 41: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2014 

Assunto: Negócio Jurídico. Classificações. Disposições Gerais (arts. 104 a 114) 

Assinale a opção correta, considerando as modalidades de obrigações, os contratos 

bancários e a responsabilidade civil. 

 a)  A suspensão indevida do abastecimento de água não configura dano moral in re ipsa, 

razão por que não cabe qualquer pedido de reparação de dano. 

 b)  Assim como ocorre com as taxas condominiais, o fornecimento de água é obrigação 

que se transmite imediatamente ao adquirente do serviço, concomitantemente com a 

transferência do domínio ou da posse da coisa a que se refere, sendo ele responsável pelo 



  

 

 
  

pagamento dos débitos do contrato de fornecimento de água, a despeito do fato de ter 

adquirido o imóvel após o faturamento do serviço. 

 c)  Não é exigida a constituição de renda para o pagamento de pensão vitalícia em 

decorrência de ação de indenização por danos materiais e morais, por se tratar de ônus 

exagerado ao devedor da obrigação de reparar. 

 d)  É legal a cobrança de tarifa de abertura de crédito e de tarifa de emissão de carnê, por 

instituição bancária, desde que haja previsão contratual específica. 

 e)  O contrato de fornecimento de água vincula apenas a concessionária e o solicitante do 

abastecimento, de modo que a contraprestação pela oferta do serviço não tem natureza 

jurídica de obrigação propter rem, na medida em que não se vincula à titularidade do 

imóvel. 

 

 

Questão 42: CESPE - JE TJAC/TJ AC/2012 

Assunto: Negócio Jurídico. Classificações. Disposições Gerais (arts. 104 a 114) 

A respeito de negócio jurídico, dívida de alimentos e dívida prescrita, assinale a opção 

correta de acordo com o que dispõem o Código Civil e a jurisprudência do STJ. 

 a) É incontroverso que o juiz possa, de ofício, decretar a prisão civil do devedor de 

alimentos, visto que ao magistrado cabe zelar pelo adimplemento das prestações 

alimentares. 

 b) O pagamento parcial de uma dívida prescrita a torna exigível pelo credor quanto ao 

débito remanescente. 

 c) A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, seja anterior ou posterior 

à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do 

imóvel. 

 d) É válido, porém ineficaz, o negócio jurídico praticado por ex-mandatário com terceiro 

de boa-fé que desconheça a extinção do mandato. 

 e) O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução, mas não as que vencerem no curso do 

processo. 

 

 

Questão 43: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2018 

Assunto: Da condição, termo e encargo (arts. 121 a 137) - Elementos Acidentais 

Elemento acidental do negócio jurídico, a condição possui, entre outras, as seguintes 

características: 

 a) impositividade e certeza. 

 b) acessoriedade e voluntariedade. 



  

 

 
  

 c) legalidade e futuridade. 

 d) involuntariedade e incerteza. 

 e) legalidade e brevidade. 

 

 

Questão 44: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Defeitos ou vícios do negócio jurídico (arts. 138 a 165) 

De acordo com a legislação de regência, a comissão de concessão de crédito cobrada por 

instituição financeira para fornecer crédito ao mutuário deve incidir apenas uma vez, no 

início do contrato. Caso haja qualquer outra cobrança do encargo, configura-se 

 a) reserva mental por parte da instituição, o que enseja a anulação da avença.  

 b) declaração de nulidade parcial, o que possibilita redução do negócio jurídico.  

 c) erro essencial, que enseja a anulação do negócio.  

 d) violação do princípio da boa-fé objetiva, que baliza a interpretação dos contratos.  

 e) lesão, o que acarretará a nulidade do contrato se a instituição não se abstiver da 

cobrança indevida. 

 

Questão 45: CESPE - JE TJAC/TJ AC/2012 

Assunto: Defeitos ou vícios do negócio jurídico (arts. 138 a 165) 

Considerando que os vícios incidentes sobre a vontade, regulados no Código Civil sob a 

denominação defeitos do negócio jurídico, estão relacionados à formação ou à origem do 

negócio e atuam no plano da validade, assinale a opção correta. 

 a) A finalidade da revisão judicial do negócio que culmine em lesão é proteger a pessoa 

que, ao contratar, esteja em uma situação de inferioridade em relação à outra parte e, por 

essa razão, se submeta a uma prestação desproporcional; presentes os requisitos legais da 

lesão, deve o juiz anular o negócio jurídico, e não incitar os contratantes a uma revisão 

judicial da avença. 

 b) Por não ser considerado erro acidental, o erro de cálculo serve como fundamento para 

invalidar o negócio jurídico. 

 c) Ainda que juridicamente relevante, a reticência não pode ser invocada para invalidar o 

negócio jurídico. 

 d) Os vícios de consentimento prejudicam a exteriorização do negócio jurídico, atuando 

sobre o consentimento; já os vícios sociais se mostram quando há uma divergência entre 

a vontade exteriorizada e a ordem legal. 

 e) A sistemática em relação aos defeitos do negócio foi alterada no novo Código Civil: 

além de serem incorporados ao sistema dois novos vícios, a lesão e o estado de perigo, 

ainda se considera a simulação como causa de anulação, e não mais de nulidade. 



  

 

 
  

 

 

Questão 46: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2018 

Assunto: Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 

Em um contrato, as partes pactuaram livremente o prazo de trinta dias para o exercício de 

eventual direito de arrependimento. Esse prazo possui natureza 

 a) prescricional e pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. 

 b) prescricional e somente pode ser suscitado pelas partes. 

 c) decadencial e pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. 

 d) decadencial e somente pode ser suscitado pelas partes. 

 e) diversa da prescricional ou decadencial. 

 

 

Questão 47: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 

Suponha que, entabulado contrato facultativo de seguro de vida e acidentes pessoais, em 

decorrência do sinistro, o segurado pleiteou da seguradora o respectivo pagamento. 

Assinale a opção correta no que se refere à prescrição. 

 a)  O prazo prescricional anual é interrompido com o pedido administrativo do 

pagamento, bem como com o pagamento parcial, diante da nova pretensão de 

complementação. 

 b)  O prazo prescricional anual é interrompido com o pedido administrativo do 

pagamento, voltando a correr por inteiro a partir de eventual negativa da seguradora. 

 c)  O prazo prescricional trienal é suspenso com o pedido administrativo de pagamento, 

voltando a correr a partir de eventual negativa da seguradora. 

 d)  O prazo prescricional anual é suspenso com o pedido administrativo do pagamento, 

voltando a correr pelo tempo restante a partir da eventual negativa da seguradora, mas se 

há pagamento parcial o prazo é interrompido voltando a correr por inteiro. 

 e)  Na hipótese de resseguro, o prazo prescricional é diverso do previsto para a ação do 

segurado contra o segurador. 

 

 

Questão 48: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 



  

 

 
  

No que se refere aos institutos da prescrição e da decadência no direito civil, assinale a 

opção correta. 

 a)  As causas suspensivas dos prazos prescricionais se justificam pela ausência da inércia 

do credor e envolvem, assim, uma atitude deliberada do credor em direção à preservação 

do seu direito. 

 b)  O rol das causas suspensivas da prescrição previstas na lei civil é, ao contrário do que 

ocorre com o das causas interruptivas, exemplificativo — numerus apertus. 

 c)  É admissível, por expressa convenção, renunciar previamente à prescrição, desde que 

a situação não envolva direito de pessoa incapaz. 

 d)  O juiz deve conhecer, de ofício, a decadência prevista em lei ou a convencionada 

livremente pelos interessados. 

 e)  Se, de negócio nulo, resultarem consequências patrimoniais capazes de ensejar 

pretensões, será possível a incidência, quanto a estas, da prescrição. 

 

 

Questão 49: CESPE - JE TJMA/TJ MA/2013 

Assunto: Prova do negócio jurídico (arts. 212 a 232) 

Em relação a fatos jurídicos, provas, prescrição e decadência, assinale a opção correta. 

 a) Suponha que Tiago, maior e portador de disfunção genética que impeça o seu 

desenvolvimento mental completo, e Mauro, maior e capaz, sejam credores de Caio, que 

lhes deva um cavalo. Nessa situação hipotética, a prescrição da pretensão de retomar a 

coisa devida não corre em relação a Tiago, circunstância que se estende a Mauro. 

 b) A pretensão de a vítima de acidente automobilístico acionar a seguradora pelo seguro 

DPVAT prescreve em um ano. 

 c) Nos casos em que a lei exclui a prova testemunhal, não se admitem as presunções, com 

exceção das legais, assim como é irrevogável a confissão, que pode ser anulada se 

decorrer de erro de fato ou de coação. 

 d) Considere que João, com a intenção de doar um imóvel a seu filho Pedro, tenha firmado 

contrato de compra e venda do referido bem sem ter havido pagamento da coisa e que, 

passados quatro anos da transação, Marina, filha de João, pleiteie a anulação do contrato. 

Nessa situação, de acordo com o Código Civil, o contrato de compra e venda é nulo de 

pleno direito, devendo o imóvel retornar ao patrimônio de João. 

 

 

Questão 50: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Prova do negócio jurídico (arts. 212 a 232) 

Em referência à prova no âmbito civil, assinale a opção correta. 

 



  

 

 
  

 a) Não havendo impugnação, não se discutirá a exatidão de cópia reprográfica de 

documento particular, ainda que não autenticada. 

 b) É lícito ao juiz exigir, em qualquer caso, para a instrução do processo, que o hospital 

forneça prontuário e arquivos médicos do réu. 

 c) Não se admite recusa de prestação de depoimento por testemunha, ainda que o fato a 

ser relatado possa causar desonra a amigo íntimo. 

 d) Caso acompanhe a realização da perícia que determinou, o juiz não poderá repelir as 

conclusões dela em momento posterior. 

 e) Reprodução de título de crédito por microfilme não tem o mesmo valor do original para 

fins de protesto, ainda que autenticada por tabelião. 

 

Questão 51: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2012 

Assunto: Prova do negócio jurídico (arts. 212 a 232) 

Acerca da prova, no âmbito civil, assinale a opção correta. 

 a)  No caso de fraude contra credor, a má-fé não pode ser presumida. 

 b)  Se a prova for obtida ilicitamente, será vedado ao juiz permitir sua utilização. 

 c)  O fato de uma pessoa ter sido testemunha em determinado contrato não constitui 

impedimento para ela testemunhar em juízo. 

 d)  Caso o declarante se equivoque sobre a natureza do negócio jurídico, a confissão 

poderá ser revogada. 

 e)  Cópia autenticada de título de crédito é considerada prova hábil quando perdido o 

título. 

 

 

Questão 52: CESPE - JE TJPR/TJ PR/2017 

Assunto: Questões Mesclados de fatos jurídicos (arts. 104 a 232) 

Assinale a opção correta em relação às pessoas naturais e à teoria geral do negócio 

jurídico. 

 a) É taxativa, ou seja, não conta com ressalva legal, a regra de que negócio jurídico 

existente, porém inválido, não gera efeitos, ainda que tenha sido celebrado de boa-fé 

pelos contratantes. 

 b) São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os 

excepcionais sem desenvolvimento mental completo. 

 c) A teoria da personalidade condicional define que haverá elemento acidental no negócio 

jurídico que subordine a validade dos direitos de nascituro a evento futuro e incerto. 

 d) Em algumas situações, o ato-fato jurídico praticado pelo menor absolutamente incapaz 

produz efeitos. 



  

 

 
  

 

 

Questão 53: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2015 

Assunto: Questões Mesclados de fatos jurídicos (arts. 104 a 232) 

Acerca da interpretação dos negócios jurídicos e do princípio da boa-fé objetiva, assinale 

a opção correta. 

 a) A boa-fé objetiva limita os direitos subjetivos e constitui fonte de obrigação aos 

contratantes, de forma a estabelecer deveres implícitos que não estão previstos 

expressamente no contrato. 

 b) Os negócios jurídicos que estabeleçam benefício devem ter interpretação ampla. 

 c) De acordo com o Código Civil de 2002, não é permitido que o silêncio de um dos 

participantes seja interpretado como caracterizador de concordância com o negócio. 

 d) A boa-fé objetiva importa para a interpretação dos contratos, mas não pode ser 

fundamento para relativização da força obrigatória das avenças. 

 e) O negócio jurídico celebrado com reserva mental de um dos contratantes, com ou sem 

conhecimento do outro, deve ser considerado inexistente. 

 

 

Questão 54: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Questões Mesclados de fatos jurídicos (arts. 104 a 232) 

À luz da legislação e da jurisprudência pertinentes, assinale a opção correta no que se 

refere aos fatos jurídicos. 

 a)  Na denominada simulação relativa, quando o negócio jurídico pactuado tem por objeto 

encobrir outro de natureza diversa, a legislação impede que o negócio jurídico dissimulado 

subsista. 

 b)  As declarações das partes que estejam consubstanciadas em documento público não 

podem ser elididas, razão pela qual o juiz, ao apreciar determinado negócio jurídico, estará 

impedido de formar sua convicção em sentido contrário ao que constar do documento 

registrado. 

 c)  Situação hipotética: O adquirente de determinado bem móvel, cento e vinte dias após 

a data da aquisição, constatou que o bem continha vício que, por sua própria natureza, 

somente poderia ser por ele conhecido com o decurso do tempo. Imediatamente após a 

constatação, o adquirente apresentou em juízo pretensão redibitória e a parte contrária 

invocou a ocorrência da decadência. Assertiva: Nessa situação, o juiz não poderá declarar 

a decadência, já que o autor exercitou o seu direito no prazo legal. 

 d)  Se, no âmbito de uma ação judicial, o indivíduo reconhecer voluntariamente filho 

havido fora do casamento, mediante manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda 

assim a validade do ato de reconhecimento dependerá de escritura pública ou particular 

arquivada em cartório. 



  

 

 
  

 e)  Caso a quitação de determinado negócio jurídico tenha sido dada em escritura pública 

e tenha sido objeto de questionamento judicial, não poderá o juiz afastar a validade do ato, 

já que a quitação dada em escritura pública gera a presunção absoluta do pagamento. 

 

 

Direito Constitucional 

Questão 55: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Tipos de Inconstitucionalidade (formal, material, jurídico, político) 

À luz da jurisprudência do STF, assinale a opção correta acerca da supremacia da CF e dos 

diferentes tipos de inconstitucionalidade. 

 a)  Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos 

preceitos da CF, ou seja, a torná-los efetivos, operantes e exequíveis, abstendo-se, em 

consequência, de cumprir o dever de prestação que a CF lhe impôs, incidirá em violação 

negativa do texto constitucional. Desse non facere ou non praestare, resultará a 

inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total ou parcial. 

 b)  Lei estadual que regule a comercialização de artigos de conveniência e prestação de 

serviços de utilidade pública em farmácias e drogarias do estado, editada no exercício de 

competência suplementar dos estados para legislar sobre a matéria, embora formalmente 

constitucional, incidirá em inconstitucionalidade material, embora observado o princípio 

da proporcionalidade. 

 c)  Lei estadual que imponha proibição ao Poder Executivo estadual de iniciar, renovar ou 

manter, em regime de exclusividade, em qualquer instituição bancária privada, as 

disponibilidades de caixa estaduais, com clara intenção de revogar o regime anterior e 

desconstituir todos os atos e contratos firmados com base em suas normas, violará o 

princípio da separação dos poderes e da segurança jurídica, padecendo de 

inconstitucionalidade formal. 

 d)  Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 

respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou 

ato normativo do poder público. Por isso, não viola a cláusula de reserva de plenário a 

decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no 

todo ou em parte. 

 e)  Lei estadual de iniciativa parlamentar que disponha sobre entidades municipais 

legitimadas a integrar órgão da administração pública estadual ou firmar convênios com o 

estado-membro, usurpando competência legislativa exclusiva do chefe do Poder 

Executivo, incidirá em inconstitucionalidade material, mas não formal. 

 

 

Questão 56: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Tipos de Inconstitucionalidade (formal, material, jurídico, político) 



  

 

 
  

Assinale a opção correta acerca do controle de constitucionalidade.  

 a) O STF entende que os governadores de estado e as demais autoridades referidas na CF 

como legitimadas à instauração do controle concentrado de constitucionalidade das leis e 

atos normativos, mediante ajuizamento de ação direta, não dispõem de capacidade 

postulatória, devendo estar representados no processo por profissional da advocacia.  

 b) A inconstitucionalidade formal caracteriza-se quando o conteúdo de leis ou atos 

normativos está em desconformidade com o conteúdo das normas constitucionais. 

 c) A inconstitucionalidade de lei federal, estadual, distrital ou municipal, reconhecida em 

controle concreto, pode ser examinada pelo STF por meio de recurso extraordinário, mas 

somente a ofensa direta, e não a reflexa, autoriza o recurso.  

 d) É pacífica, na jurisprudência do STF, a tese da abstrativização do controle difuso, pela 

qual os efeitos inter partes dessa espécie de controle devem ser excepcionalmente 

transformados em erga omnes, sem a necessidade de suspensão da execução da lei pelo 

Senado Federal.  

 e) Não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra decretos legislativos, atos 

normativos destinados a veicular matérias de competência exclusiva do Congresso 

Nacional, que não se submetem a sanção ou veto do presidente da República. 

 

Questão 57: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2011 

Assunto: Formas de Controle: jurisdicional e político, prévio e posterior, concreto 

e abstrato 

Acerca do controle de constitucionalidade, assinale a opção correta. 

 a) No controle difuso de constitucionalidade, os efeitos da decisão são, no aspecto 

temporal, ex tunc e, quanto aos atingidos, inter partes, não se admitindo exceções. 

 b) O controle judicial preventivo de constitucionalidade, que envolve vício no processo 

legislativo, deve ser exercido pelo STF via mandado de segurança, caracterizando-se como 

controle in concreto e efetivando-se de modo incidental. 

 c) Conforme entendimento do STF, não cabe controle de constitucionalidade contra leis 

ou atos normativos anteriores à CF, seja por via de controle concentrado, seja por controle 

difuso. 

 d) A inconstitucionalidade formal relaciona-se, sempre, com a inconstitucionalidade total, 

visto que o ato editado em desconformidade com as normas previstas constitucionalmente 

deve todo ele ser declarado inconstitucional. 

 e) Em atenção ao princípio da adstrição, o ordenamento jurídico brasileiro não admite a 

inconstitucionalidade por arrastamento, que consistiria na possibilidade de o STF declarar 

a inconstitucionalidade de uma norma objeto de pedido e também de outro ato normativo 

que não tenha sido objeto do pedido, em virtude de correlação, conexão ou 

interdependência entre uma e outro. 

 

 



  

 

 
  

Questão 58: CESPE - JE TJMA/TJ MA/2013 

Assunto: Controle Difuso (incidental ou incidenter tantum) 

A respeito do poder constituinte e do controle de constitucionalidade, assinale a opção 

correta. 

 a) O controle judicial preventivo de constitucionalidade é admitido no sistema brasileiro 

unicamente por meio do denominado controle in concreto, de modo incidental. 

 b) Embora o poder constituinte decorrente deva observar os limites materiais fixados pelo 

poder constituinte originário, a constituição estadual pode estabelecer a necessidade de 

edição de lei complementar para tratar de matérias em relação às quais a CF exija processo 

legislativo ordinário. 

 c) No Brasil, o denominado controle repressivo de constitucionalidade, também 

denominado sucessivo ou a posteriori, foi conferido com exclusividade ao Poder 

Judiciário. 

 d) No controle difuso de constitucionalidade, o Senado Federal tem a discricionariedade 

de suspender a lei declarada inconstitucional pelo STF, por intermédio de resolução que 

pode ser por ele posteriormente revogada, para restabelecer a eficácia da norma. 

 

 

Questão 59: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

À luz da legislação e da jurisprudência do STF pertinente ao tema, assinale a opção correta 

acerca do controle de constitucionalidade. 

 a)  Cabe medida cautelar em ADC que determine a suspensão de processos que envolvam 

a aplicação da norma em análise na ADC até que haja o julgamento definitivo do pedido 

principal. 

 b)  Se uma lei federal afetar diretamente certa política pública de um município e houver 

pertinência temática entre a lei federal e a política pública municipal prejudicada, o 

prefeito desse município poderá propor uma ADI perante o STF. 

 c)  Caso o DF promulgue lei que discipline matéria de competência legislativa exclusiva 

da União, essa norma deverá ser declarada inconstitucional por ausência de requisito 

material. 

 d)  Uma ADI por omissão não é instrumento cabível para se exigir do Poder Executivo a 

adoção de medida de índole administrativa necessária para o cumprimento de preceito 

constitucional, o que deve ser feito mediante mandado de injunção. 

 e)  O procurador-geral da República pode requerer ao presidente do STF a desistência de 

ADI por ele ajuizada, desde que o faça de forma fundamentada. 

 

 

Questão 60: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2012 



  

 

 
  

Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão (ADI por Omissão) 

No que se refere ao controle de constitucionalidade no ordenamento jurídico nacional, 

assinale a opção correta. 

 a)  De acordo com o STF, as resoluções e as respostas às consultas do Tribunal Superior 

Eleitoral podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 

 b)  Os sindicatos, entidades representativas de determinadas categorias profissionais, 

detêm legitimidade ativa para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. 

 c)  O CNJ, órgão do Poder Judiciário, tem competência para apreciar a 

constitucionalidade e a ilegalidade dos atos administrativos praticados pelos juízos e 

tribunais. 

 d)  Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, admite-se a participação do 

amicus curiae, bem como de peritos especializados na realização de audiências públicas. 

 e)  De acordo com a legislação de regência, admite-se, em ação declaratória de 

constitucionalidade, a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia das 

decisões proferidas nos julgamentos de processos que envolvam a aplicação da lei ou do 

ato normativo federal objeto da ação. 

 

 

Questão 61: CESPE - JE TJAC/TJ AC/2012 

Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão (ADI por Omissão) 

No que concerne ao sistema brasileiro de controle da constitucionalidade, assinale a 

opção correta. 

 a) No caso de lesão ou ameaça de lesão, por ato do poder público, a direito relacionado 

com a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho 

e o pluralismo político, qualquer pessoa atingida estará legitimada a ingressar com 

arguição de descumprimento de preceito fundamental junto ao STF, desde que faça prova 

concreta da ofensa, ou de sua iminente concreção. 

 b)  Mesmo nos tribunais judiciais que dispõem de órgão especial ou órgão fracionário, a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo só pode ser declarada pelo tribunal pleno, 

mediante o voto da maioria absoluta de seus membros. 

 c) A doutrina diverge sobre a obrigatoriedade de o Senado Federal suspender a execução 

de lei declarada inconstitucional pelo STF em um caso concreto e converge no 

entendimento de que a suspensão total só é cabível em relação a leis federais. 

 d) O STF pode conceder medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão, em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, por decisão da maioria 

absoluta de seus membros, após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela 

omissão inconstitucional. 

 e) Como as ações diretas de inconstitucionalidade têm como objeto leis ou atos 

normativos federais e estaduais, não é possível, no sistema jurídico brasileiro, a realização 

do controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face da CF. 

 



  

 

 
  

 

Questão 62: CESPE - JE TJMA/TJ MA/2013 

Assunto: Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 

À luz da jurisprudência do STF, assinale a opção correta em relação ao exercício do 

controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade. 

 a) Não é admitida a participação do amicus curiae na ADI por omissão. 

 b) É cabível a intervenção de terceiros na arguição de descumprimento de preceito 

fundamental. 

 c) De acordo com o STF, não é admissível o ajuizamento de ADI contra ato estatal de 

conteúdo derrogatório, ou seja, contra resolução administrativa normativa que incida 

sobre atos normativos. 

 d) Para ajuizar ação declaratória de constitucionalidade, o partido político com 

representação no Congresso Nacional deve estar representado por advogado. 

 

 

Questão 63: CESPE - JE TJPA/TJ PA/2012 

Assunto: Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) 

Considerando a jurisprudência do STF acerca do controle de constitucionalidade, assinale 

a opção correta. 

 a) Diferentemente do que ocorre na ação direta de inconstitucionalidade, não se exige, 

na ação declaratória de constitucionalidade, o instituto da pertinência temática, razão pela 

qual todos os legitimados são universais. 

 b) A inconstitucionalidade do processo legislativo pode ser objeto tanto do controle 

concentrado quanto do controle difuso de constitucionalidade. 

 c) Mesa de assembleia legislativa estadual não pode ajuizar ação direta de 

inconstitucionalidade cujo objeto seja lei ou ato normativo da própria assembleia 

legislativa. 

 d) Resoluções do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público podem ser objeto 

de controle concentrado por meio de ação direta de inconstitucionalidade, de ação 

declaratória de constitucionalidade e de arguição de descumprimento de preceito 

fundamental. 

 e) A arguição de descumprimento de preceito fundamental é cabível contra atos 

normativos e atos judiciais, mas não contra atos administrativos. 

 

 

Questão 64: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2014 



  

 

 
  

Assunto: Controle de Constitucionalidade pelos Tribunais de Justiça dos Estados 

Assinale a opção correta acerca do controle de constitucionalidade realizado pelo TJDFT. 

 a)  O TJDFT não pode realizar controle concentrado ou difuso de constitucionalidade de 

lei federal. 

 b)  Não é admitida ação direta de inconstitucionalidade por omissão perante o TJDFT para 

tornar efetiva norma inserta na LODF. 

 c)  Considere que uma lei distrital tenha sido objeto de ação direta de 

inconstitucionalidade perante o TJDFT e que do acórdão prolatado tenha sido interposto 

recurso extraordinário. Nessa situação, para que o recurso extraordinário seja conhecido 

pelo STF, é indispensável a demonstração de que a lei distrital afrontou dispositivo inserido 

na LODF que reproduziu norma prevista na CF, a qual é de observância obrigatória pelos 

demais entes da Federação. 

 d)  O TJDFT, ao realizar o controle abstrato de constitucionalidade, pode declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo distrital ao tomar por parâmetro de controle 

a CF ou a LODF. 

 e)  Se forem ajuizadas simultaneamente ações diretas de inconstitucionalidade contra a 

mesma lei distrital, uma perante o TJDFT e outra junto ao STF, as quais tenham como 

parâmetro de controle norma de reprodução obrigatória prevista na CF inserida na LODF, 

deverá ser primeiramente julgada a ação em trâmite no TJDFT, dada a natureza distrital da 

norma. 

 

 

Questão 65: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2018 

Assunto: Questões Mescladas de Controle de Constitucionalidade 

Considerando o entendimento do STF acerca dos modelos, dos instrumentos e dos efeitos 

das decisões no controle de constitucionalidade, assinale a opção correta. 

 a) Apenas no controle abstrato o STF admite a modulação dos efeitos temporais da 

declaração de inconstitucionalidade. 

 b) Embora seja ação típica do modelo concentrado, a arguição de descumprimento de 

preceito fundamental se presta, entre outros fins, ao controle concreto de 

constitucionalidade. 

 c) O STF admite a intervenção do amicus curiae na edição ex officio dos enunciados de 

súmula vinculante. 

 d) A admissão de reclamação constitucional ajuizada contra omissão do poder público 

que contrarie súmula vinculante independe do esgotamento da via administrativa. 

 e) O STF entende ser incabível a realização de audiência pública antes do julgamento de 

recurso extraordinário, por ser mecanismo típico do controle abstrato. 

 

 

Questão 66: CESPE - JE TJPR/TJ PR/2017 



  

 

 
  

Assunto: Questões Mescladas de Controle de Constitucionalidade 

O juiz constitucional já não interpreta, no processo constitucional, de forma isolada: muitos 

são os participantes do processo; as formas de participação se ampliam acentuadamente. 

Os instrumentos de informação dos juízes constitucionais — não apesar, mas em razão da 

própria vinculação à lei — devem ser ampliados e aperfeiçoados, especialmente no que se 

refere às formas gradativas de participação e à própria possibilidade de participação no 

processo constitucional (especialmente nas audiências e nas “intervenções”). Devem ser 

desenvolvidas novas formas de participação das potências públicas pluralistas como 

intérpretes em sentido amplo da Constituição. 

  

Peter Häberle. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2000, p. 47-8 (com adaptações). 

  

Tendo o texto precedente como referência inicial, assinale a opção correta acerca dos 

modelos e dos diversos instrumentos de controle de constitucionalidade do ordenamento 

jurídico brasileiro. 

 a) Será constitucional o processo legislativo em que assembleia legislativa aprove lei com 

idêntico conteúdo de norma declarada inconstitucional pelo STF em sede de controle 

abstrato. 

 b) Admite-se o ingresso do amicus curiae  em mandado de segurança no STF, desde que 

o litígio verse sobre a constitucionalidade de ato normativo de interesse geral. 

 c) O STF admite a declaração de inconstitucionalidade em ACP, cuja sentença produz 

efeitos erga omnes. 

 d) No procedimento das ações diretas de inconstitucionalidade, o STF tem admitido a 

interposição de embargos de declaração por terceiros. 

 

 

Questão 67: CESPE - JE TJBA/TJ BA/2012 

Assunto: Questões Mescladas de Controle de Constitucionalidade 

Com relação ao controle de constitucionalidade, assinale a opção correta. 

 a) No processo objetivo do controle de constitucionalidade, a intervenção do amicus 

curiae equivale à intervenção de terceiros, o que lhe garante a prerrogativa de interpor 

recurso para discutir a matéria objeto de análise na ação em que atua. 

 b) Contra lei estadual que desrespeitar princípios sensíveis da CF pode o procurador-geral 

da República impetrar, no STF, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que, 

acolhida, implicará a nulificação do ato impugnado e, ao mesmo tempo, determinará que 

o presidente da República decrete a intervenção no estado respectivo. 

 c) Todos os tribunais judiciários, com exceção do STF, estão obrigados a seguir a cláusula 

de reserva de plenário, que prevê que somente pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros, ou dos membros do respectivo órgão especial, poderá ser declarada a 

inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. 



  

 

 
  

 d) Embora lei municipal que contrarie a CF não possa ser objeto de ação direta de 

inconstitucionalidade perante o STF, cabe o controle difuso de constitucionalidade, ou 

mesmo o controle concentrado, dessa lei, por meio de arguição de descumprimento de 

preceito fundamental. 

 e) No âmbito do Poder Legislativo — federal e estadual —, são legitimados para propor, 

no STF, a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade 

as mesas do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e as 

mesas de assembleia legislativa e da Câmara Legislativa do DF. 

 

Direito do Consumidor 

Questão 68: CESPE - JE TJBA/TJ BA/2012 

Assunto: Características, Princípios e Disposições Gerais (arts. 1º ao 3º) 

A respeito dos integrantes e do objeto da relação de consumo, assinale a opção correta. 

 a) As normas consumeristas são aplicáveis à relação decorrente do serviço de 

fornecimento de água e esgoto, aos contratos de previdência privada e à relação 

estabelecida entre condomínio e condôminos. 

 b) Considera-se serviço qualquer atividade — salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista — fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, o que inclui as 

atividades de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. 

 c) A corrente maximalista ou objetiva considera consumidor o "não profissional", ou seja, 

de acordo com essa corrente, consumidor é somente aquele que adquire ou utiliza um 

produto para uso próprio ou de sua família. 

 d) Segundo a corrente finalista ou subjetiva, o destinatário final é o destinatário fático, não 

importando a destinação econômica dada ao bem nem se aquele que adquire o produto 

ou o serviço tem, ou não, finalidade de lucro. 

 e) Conforme entendimento pacificado pela jurisprudência do STJ, deve-se sempre adotar, 

considerando-se o disposto no CDC, a teoria finalista, independentemente de restar 

evidenciada a vulnerabilidade do adquirente do produto ou serviço. 

 

Questão 69: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2015 

Assunto: Dos Direitos Básicos do Consumidor (arts. 6º e 7º) 

Em relação ao conceito de consumidor e aos direitos básicos do consumidor, assinale a 

opção correta.  

 a) A vulnerabilidade, pressuposto de aplicação do CDC, é presumida para o consumidor 

pessoa física, ao passo que, para a pessoa jurídica, tal situação deve ser demonstrada e 

aferida casuisticamente.  

 b) Para se aplicar o conceito de consumidor equiparado, tem de haver prévio ajuste 

contratual com o fornecedor do produto ou serviço.  



  

 

 
  

 c) A inversão do ônus da prova depende da análise dos requisitos legais pelo juiz no caso 

concreto e de requerimento expresso da parte nesse sentido.  

 d) Os requisitos para a inversão do ônus da prova são alternativos, razão pela qual pode o 

juiz aplicar tal instituto quando presente a hipossuficiência do consumidor, ainda que o 

fato alegado seja inverossímil.  

 e) Segundo entendimento do STJ, o CDC incide na relação jurídica estabelecida entre o 

estudante e a pessoa jurídica responsável pelo gerenciamento do Fundo de Financiamento 

Estudantil do governo federal. 

 

 

Questão 70: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2018 

Assunto: Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos 

Danos (arts. 8ª ao 28) 

Após embarcar em um veículo de transporte público coletivo e pagado a passagem, João 

se desequilibrou, em razão de uma frenagem brusca, e se acidentou no interior do veículo, 

o que lhe causou diversas fraturas pelo corpo. Tendo como referência essa situação 

hipotética, assinale a opção correta, à luz do CDC e da jurisprudência do STJ. 

 a) A relação estabelecida entre João e a empresa de transporte público coletivo 

proprietária do veículo não se submete ao regime da legislação consumerista. 

 b) A ocorrência do acidente que lesionou o passageiro não configura defeito na prestação 

do serviço. 

 c) O prazo para o ajuizamento da ação de reparação de danos é decadencial. 

 d) A responsabilidade da empresa de transporte pelos danos causados no acidente deverá 

ser condicionada à demonstração da existência de culpa do prestador. 

 e) O prazo para o ajuizamento da ação de reparação de danos é de cinco anos. 

 

 

Questão 71: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos 

Danos (arts. 8ª ao 28) 

Acerca do tratamento dispensado pelo CDC à pessoa jurídica e à sua desconsideração e 

responsabilização penal, aos direitos básicos do consumidor e ao instituto do recall, 

assinale a opção correta à luz da legislação aplicável e da jurisprudência do STJ. 

 a)  Na desconsideração da personalidade jurídica, o CDC adotou a teoria maior, pois, para 

tal desconsideração, exige-se o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. 

 b)  Ao abordar as infrações penais de consumo, relativamente ao concurso de pessoas, o 

CDC não tratou da responsabilidade do diretor, do administrador ou do gerente da pessoa 

jurídica. 



  

 

 
  

 c)  O CDC, ao tratar da possibilidade de modificação e revisão de cláusulas contratuais 

que estabeleçam prestações desproporcionais ou fatos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas, adotou a teoria da imprevisão. 

 d)  O recall efetuado pelo fornecedor mediante anúncios publicitários não afasta a sua 

obrigação de reparar o consumidor na hipótese de fato do produto pretérito decorrente 

desse defeito. 

 e)  A pessoa jurídica tem a vulnerabilidade presumida no mercado de consumo na hipótese 

de relação jurídica estabelecida com empresa concessionária de serviço público essencial. 

 

 

Questão 72: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2015 

Assunto: Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos 

Danos (arts. 8ª ao 28) 

Assinale a opção correta à luz dos dispositivos do CDC e da jurisprudência do STJ.  

 a) Em um contrato de compra e venda decorrente de relação de consumo, será abusiva 

eventual cláusula contratual que reduza o prazo legal para que o vício seja sanado pelo 

fornecedor.  

 b) É possível indenização por danos morais e materiais causados pela privação do uso do 

produto durante o conserto, ainda que o vício seja sanado no prazo legal pelo fornecedor.  

 c) O comerciante que vender produto com vício sem saber do defeito não terá a obrigação 

de reparar danos ao consumidor, devendo tal obrigação ser assumida pelo fabricante.  

 d) Na compra de um produto, a garantia contratual de cobertura sobre defeitos do 

produto pode substituir as garantias previstas em lei.  

 e) Por expressa previsão no CDC, a responsabilidade do comerciante é subsidiária à do 

fabricante quanto a vício do produto. 

 

 

Questão 73: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2015 

Assunto: Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos 

Danos (arts. 8ª ao 28) 

A respeito da prescrição e da decadência nas relações de consumo, assinale a opção 

correta.  

 a) O juiz não pode reconhecer de ofício a prescrição e a decadência na relação de 

consumo, pois se trata de uma interpretação desfavorável ao consumidor.  

 b) Na ação ordinária em que o consumidor almeje a restituição em dobro das tarifas de 

água e esgoto, a perda da pretensão ocorre em cinco anos.  



  

 

 
  

 c) O prazo decadencial conferido ao consumidor para reclamar das inadequações dos 

produtos e serviços na hipótese de vício aparente ou de fácil constatação diverge daquele 

previsto para reclamações por vícios ocultos.  

 d) A reclamação verbal do vício do produto ou do serviço feita pelo consumidor ao 

fornecedor por telefone não obsta o prazo decadencial, pois o CDC exige que a 

comunicação seja comprovada por escrito.  

 e) Na demanda coletiva amparada em direitos difusos dos consumidores, bem como nas 

de direito coletivo em sentido estrito em que haja indisponibilidade do direito material 

tutelado, a pretensão é considerada imprescritível. 

 

 

Questão 74: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2014 

Assunto: Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos 

Danos (arts. 8ª ao 28) 

Determinado consumidor entrou com ação contra instituição financeira, pleiteando o 

recebimento de indenização por ter seu nome sido incluído em cadastro de inadimplentes 

em razão da utilização, por terceiros, de cheques de um talonário extraviado durante o 

processo de entrega, realizada por empresa terceirizada. 

 

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a)  De acordo com o entendimento do STJ, o consumidor terá direito a indenização por 

dano moral, ainda que preexista legítima inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplente. 

 b)  O direito de pleitear reparação pelos danos sofridos estará prescrito se o 

conhecimento do dano ou de sua autoria tiver ocorrido quatro anos após o extravio. 

 c)  Sendo a utilização indevida por terceiros causa excludente de causalidade, a instituição 

financeira não pode ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo consumidor. 

 d)  A obrigação de indenizar condiciona-se à comprovação de dolo ou culpa da instituição 

financeira, já que sua responsabilidade é subjetiva. 

 e)  A instituição financeira responderá pelos danos causados ao consumidor, ainda que 

haja cláusula contratual que impute integral responsabilidade à empresa terceirizada 

responsável pela entrega do talonário. 

 

 

Questão 75: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos 

Danos (arts. 8ª ao 28) 

Considerando que, em determinada festa, a explosão de uma garrafa de refrigerante cause 

danos a algumas pessoas, assinale a opção correta. 

 



  

 

 
  

 a) Para acionar judicialmente o fabricante, será necessária a demonstração da ocorrência 

de conduta culposa. 

 b) A ausência de comprovação de defeito na fabricação do produto excluirá a 

responsabilidade do fabricante. 

 c) Caso se trate de produto importado, o importador será considerado fornecedor 

presumido e responderá de forma objetiva pelos danos causados. 

 d) Se for comprovado que o dano decorreu de defeito de informação, a responsabilidade 

do comerciante será afastada. 

 e) Será solidária a responsabilidade do comerciante pelos danos causados às pessoas 

atingidas. 

 

Questão 76: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos 

Danos (arts. 8ª ao 28) 

Assinale a opção correta no que se refere ao vício de qualidade por insegurança. 

 

 a) Bens de consumo de periculosidade patente apresentam risco intrínseco associado à 

própria qualidade ou modo de funcionamento do produto. 

 b) As três modalidades básicas de periculosidade adquirida são os defeitos de fabricação, 

de concepção e de comercialização. 

 c) Os produtos ou serviços de periculosidade latente tornam-se perigosos em decorrência 

de defeito que, por qualquer razão, apresentem. 

 d) No que se refere aos bens de periculosidade adquirida, considerados defeituosos por 

ficção, a informação adequada acerca do problema aos consumidores não produz efeito 

significativo na mitigação dos riscos. 

 e) A característica principal da periculosidade exagerada de um bem consiste na 

imprevisibilidade de risco ao consumidor, sendo impossível qualquer modalidade de 

advertência relacionada ao defeito de comercialização apresentado. 

 

Questão 77: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos 

Danos (arts. 8ª ao 28) 

Conforme disposição expressa no CDC, as sociedades coligadas 

 

 a) são subsidiariamente responsáveis por danos causados aos consumidores. 

 b) só respondem por dolo, juntamente com as sociedades integrantes de grupos 

societários. 



  

 

 
  

 c) são solidariamente responsáveis com as consorciadas. 

 d) só respondem por culpa. 

 e) têm responsabilidade integral e solidária. 

 

Questão 78: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos 

Danos (arts. 8ª ao 28) 

De acordo com o disposto no CDC acerca da publicidade de bens e serviços de consumo, 

entende-se por teaser 

 

 a) a publicidade comum e socialmente aceita, a despeito dos exageros nela observados e 

da não observância do princípio da transparência da fundamentação em sua produção. 

 b) a propaganda abusiva, que enseja a responsabilização civil e administrativa do 

fornecedor dos bens ou serviços. 

 c) a mensagem que visa criar expectativa ou curiosidade no público, prescindindo da 

identificação do anunciante, do produto ou do serviço. 

 d) a técnica publicitária utilizada para veicular produtos e serviços de forma camuflada e 

inseri-los em programas de televisão, rádio ou cinema. 

 e) a publicidade enganosa por omissão. 

 

Questão 79: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos 

Danos (arts. 8ª ao 28) 

Com relação ao que dispõe o CDC acerca da prescrição e da decadência, e ao 

entendimento do STJ a esse respeito, assinale a opção correta. 

 

 a) Inicia-se a contagem do prazo prescricional para a reclamação contra vício constatado 

em produto ou serviço a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução 

dos serviços. 

 b) Obsta a decadência a reclamação formal formulada pelo consumidor perante a 

autoridade administrativa competente. 

 c) O prazo prescricional para a reparação de danos causados por fato do produto aos 

consumidores é de cinco anos, em se tratando de produtos duráveis, e de três anos, no 

caso de produtos não duráveis. 

 d) O prazo de decadência para a reclamação por vícios do produto não corre durante o 

período de garantia contratual em cujo curso o produto tenha sido reiteradamente 

apresentado com defeitos ao fornecedor, desde o primeiro mês da compra. 



  

 

 
  

 e) O consumidor que adquirir produto durável viciado perderá o direito de reclamar pelos 

vícios aparentes e de fácil constatação decorridos trinta dias da data de aquisição do bem. 

 

Questão 80: CESPE - JE TJBA/TJ BA/2012 

Assunto: Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos 

Danos (arts. 8ª ao 28) 

A respeito das relações de consumo, assinale a opção correta. 

 a) A concessão do prazo de 30 dias para sanar o vício do produto é um direito assegurado 

ao fornecedor e que obriga o consumidor. 

 b) A responsabilidade de uma fábrica pelos ferimentos sofridos por um empregado em 

decorrência da explosão de um produto nas suas dependências será dirimida pelas regras 

aplicáveis ao fornecedor de produtos. 

 c) Para que determinada relação seja considerada de consumo, não é necessária a 

habitualidade quanto ao fornecedor do produto. 

 d) Conforme entendimento do STJ, as entidades beneficentes não se enquadram no 

conceito de fornecimento, porquanto lhes falta a finalidade lucrativa. 

 e) Por disposição legal, a responsabilidade do comerciante pelo fato do produto é 

solidária com a do fabricante. 

 

Questão 81: CESPE - JE TJBA/TJ BA/2012 

Assunto: Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos 

Danos (arts. 8ª ao 28) 

Considerando que o aparelho celular novo adquirido por determinado consumidor, em um 

supermercado, pelo valor de R$ 800,00, pago à vista, tenha parado de funcionar após 

cinquenta dias de uso e que esse consumidor tenha, então, solicitado, nesse mesmo 

supermercado, a troca imediata do produto ou a devolução do valor pago, assinale a opção 

correta à luz das normas que regem as relações de consumo. 

 a) A troca do celular ou a devolução do valor pago pelo supermercado somente pode ser 

exigido no prazo legal de arrependimento, que é de sete dias, contado da venda. 

 b) O direito do consumidor de reclamar do defeito no aparelho caducou, pois ele não o 

exerceu no prazo legal de trinta dias. 

 c) O consumidor tem direito à substituição imediata do celular, uma vez que, em razão da 

extensão do vício, houve o comprometimento das características do aparelho. 

 d) Na hipótese de não sanar o defeito e não ter, em estoque, outro aparelho da mesma 

marca e modelo, o supermercado poderá, mediante autorização do consumidor, substituir 

o celular defeituoso por outro de marca ou modelo diverso, com a complementação ou 

restituição de eventual diferença de preço. 



  

 

 
  

 e) O consumidor não poderia acionar judicialmente o supermercado, porque, nesse caso, 

a responsabilidade é exclusiva do fabricante. 

 

Questão 82: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2018 

Assunto: Das Práticas Comerciais (arts. 29 a 45) 

A respeito dos bancos de dados e dos cadastros de consumidores, é correto afirmar que 

 a) são considerados entidades de caráter público. 

 b) não há distinção jurídica relevante entre eles, de acordo com a doutrina dominante. 

 c) incumbe ao próprio devedor requerer a exclusão do seu registro regular em cadastro 

de órgão de proteção ao crédito após o pagamento da dívida. 

 d) o direito a retificação ou correção de dados e cadastros do consumidor, embora 

admitido pela jurisprudência, não encontra previsão legal específica no CDC. 

 e) é incabível habeas data para se obter informações constantes dessas entidades em caso 

de o fornecimento dessas informações ter sido negado ao consumidor. 

 

 

Questão 83: CESPE - JE TJPR/TJ PR/2017 

Assunto: Das Práticas Comerciais (arts. 29 a 45) 

Determinada empresa que fabrica cervejas divulgou propaganda de sua nova bebida, de 

cor escura, e estampou uma mulher negra no anúncio, associando seu corpo às 

características do produto. O MP ajuizou ACP pleiteando a alteração do anúncio, sob o 

argumento de que ele era racista e sexista e que sua propagação violaria os direitos dos 

consumidores. Nessa ação, também foi requerido que o magistrado fixasse dano moral 

coletivo. 

 

Nessa situação hipotética, conforme a legislação aplicável ao caso e o entendimento 

doutrinário sobre o tema, 

 a) a alegação do MP é compatível com a tipificação de propaganda abusiva, pois, no caso, 

ocorreu discriminação a determinado segmento social. 

 b) o ônus da prova da veracidade e correção da informação publicitária incumbirá ao MP. 

 c) tipificou-se violação de direitos individuais homogêneos pela fabricante de cervejas. 

 d) o dano moral coletivo só estará configurado se tiver havido abalo à integridade 

psicofísica das mulheres negras. 

 

 

Questão 84: CESPE - JE TJPR/TJ PR/2017 



  

 

 
  

Assunto: Das Práticas Comerciais (arts. 29 a 45) 

Acerca da responsabilidade pelo vício do produto e do serviço, da oferta e publicidade e 

da proteção contratual, assinale a opção correta à luz do CDC, do entendimento 

doutrinário sobre o tema e da jurisprudência do STJ. 

 a) O direito de arrependimento concedido ao consumidor, dentro do prazo de reflexão 

obrigatório, deve ser motivado. 

 b) O serviço de transporte aéreo não é essencial, razão pela qual se admite solução de 

continuidade na sua prestação. 

 c) A malha aérea ofertada pela agência reguladora não vincula a concessionária de serviço 

de transporte aéreo a prestar o serviço concedido. 

 d) Para a incidência do princípio da vinculação, a oferta deve ser precisa, pois o simples 

exagero não obriga o fornecedor. 

 

 

Questão 85: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2015 

Assunto: Das Práticas Comerciais (arts. 29 a 45) 

A respeito da oferta e da publicidade de produtos e serviços, assinale a opção correta. 

 a) Cabe ao consumidor a prova da ausência da veracidade da informação ou comunicação 

publicitária veiculada pelo patrocinador. 

 b) A publicidade enganosa resultante de erro de terceiro não obriga a empresa por ela 

beneficiada. 

 c) Cessada a produção ou a importação de determinado produto, sua oferta deverá ser 

mantida pelo período de cinco anos. 

 d) Os fornecedores de produtos ou serviços são subsidiariamente responsáveis pelos atos 

de seus prepostos que não possuam vínculo trabalhista ou de subordinação. 

 e) Para que ocorra o reconhecimento da publicidade enganosa, exige-se que haja 

capacidade de indução a erro do consumidor, sem que seja necessária a comprovação de 

qualquer prejuízo. 

 

 

Questão 86: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Das Práticas Comerciais (arts. 29 a 45) 

Com relação às práticas comerciais reguladas no CDC, assinale a opção correta à luz da 

legislação aplicável e da jurisprudência do STJ. 

 a)  O estabelecimento comercial que vende veículos automotores de fabricação nacional 

está obrigado a assegurar ao consumidor a oferta de componentes e peças de reposição 

enquanto não cessar a fabricação do produto e, uma vez cessada a produção, a oferta 

deverá ser mantida por tempo razoável, na forma da lei. 



  

 

 
  

 b)  Os bancos de dados e de cadastros de proteção ao crédito podem manter em seus 

registros o nome de consumidor inadimplente por, no máximo, dez anos. 

 c)  O consumidor que alegar falsidade nas informações ou nas comunicações em uma 

relação jurídica de consumo que envolva publicidade deverá assumir o ônus da prova. 

 d)  Todas as pessoas potencialmente expostas às práticas comerciais previstas no CDC 

são equiparadas a consumidores para fins de aplicação do referido código. 

 e)  Cabe ao consumidor inadimplente, após o pagamento integral da dívida, requerer a 

exclusão de seu nome dos bancos de dados e de cadastros de consumidores de órgãos de 

proteção ao crédito. 

 

 

Questão 87: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2014 

Assunto: Das Práticas Comerciais (arts. 29 a 45) 

Assinale a opção correta a respeito dos direitos do consumidor e das práticas comerciais 

nas relações de consumo. 

 a)  Para ter direito à revisão de cláusulas contratuais em razão de fato superveniente, o 

consumidor deverá demonstrar a existência de evento extraordinário e imprevisível, que 

torne o adimplemento contratual excessivamente oneroso a ele. 

 b)  Conforme o CDC, toda propaganda capaz de induzir o consumidor a se comportar de 

forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança consiste em publicidade enganosa. 

 c)  A execução de serviços pelo fornecedor condiciona-se, em qualquer hipótese, à prévia 

elaboração de orçamento e à autorização expressa do consumidor. 

 d)  O valor do serviço, constante em orçamento prévio entregue pelo fornecedor ao 

consumidor, tem validade de dez dias, não podendo esse prazo ser alterado por acordo 

entre as partes. 

 e)  Salvo hipótese de engano justificável, o consumidor tem direito à repetição em dobro 

da quantia dele cobrada indevidamente, desde que demonstre o efetivo pagamento do 

valor cobrado em excesso. 

 

 

Questão 88: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Da Proteção Contratual (arts. 46 a 54) 

De acordo com as regras e os princípios previstos no CDC e com a jurisprudência do STJ, 

assinale a opção correta. 

 a)  As cláusulas previstas em contratos de adesão que limitem ou restrinjam direitos do 

consumidor aderente devem ser consideradas nulas de pleno direito. 



  

 

 
  

 b)  Não se aplica ao fornecedor de serviços a medida administrativa de cassação da 

concessão de serviço público por violação reiterada das normas de proteção ao 

consumidor. 

 c)  O envio de cartão de crédito a consumidor, sem a sua prévia e expressa solicitação, é 

considerado prática comercial abusiva, situação que caracteriza ato ilícito indenizável e 

sujeito a aplicação de multa administrativa. 

 d)  Nas compras realizadas pela Internet, o exercício do direito de arrependimento é 

condicionado à indicação do vício de qualidade pelo consumidor no prazo legal. 

 e)  O CDC deve ser compreendido como um microssistema de função social que tem a 

finalidade de proteger a parte vulnerável de uma relação jurídica e que é integralmente 

constituído por normas de direito público. 

 

 

Questão 89: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2018 

Assunto: Das Sanções Administrativas (arts. 55 a 59) 

Com relação às sanções administrativas previstas no CDC, assinale a opção correta. 

 a) A contrapropaganda é prática abusiva que sujeita o seu autor a sanção administrativa. 

 b) A violação de obrigação contratual por concessionária de serviço público não pode 

fundamentar a aplicação da pena de cassação da concessão. 

 c) Essas sanções devem ser aplicadas por autoridade administrativa, no âmbito de sua 

atribuição, sendo vedada a aplicação cumulativa. 

 d) A pena de interdição será aplicada, após procedimento administrativo, quando o 

fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas no CDC e na 

legislação de consumo. 

 e) A existência de ação judicial pendente, ainda sem trânsito em julgado, em que se 

discuta a imposição de penalidade administrativa não impede o reconhecimento da 

reincidência. 

 

 

Questão 90: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Defesa do Consumidor em Juízo (arts. 81 a 104) 

O PROCON do estado do Amazonas, por intermédio de seu advogado, ajuizou ação civil 

pública contra determinada empresa privada de saúde suplementar, pleiteando o 

reconhecimento judicial da abusividade da cláusula contratual que prevê aumento dos 

valores cobrados em todo o estado a partir do momento que a pessoa atinge a condição 

de idoso. Requereu, também, a restituição dos valores pagos por aqueles indivíduos que 

já haviam atingido a idade de sessenta anos. 

  



  

 

 
  

Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta de acordo com o 

tratamento dispensado pelo CDC à defesa do consumidor em juízo. 

 a)  O foro competente para a propositura da ação coletiva em questão é o da sede da 

empresa requerida. 

 b)  A hipótese retrata a existência de direitos individuais homogêneos, pois os titulares 

podem ser identificados e se encontram em uma mesma situação fática. 

 c)  Por se tratar de ação coletiva não proposta pelo MP, a atuação deste no processo é 

desnecessária. 

 d)  A sentença de mérito fará coisa julgada erga omnes no caso de procedência do pedido; 

caso contrário, o consumidor poderá intentar ação individual, ainda que tenha integrado a 

demanda como litisconsorte. 

 e)  O juiz deverá extinguir o processo sem análise do mérito, pois o PROCON não possui 

legitimidade para o ajuizamento de ação coletiva. 

 

 

Questão 91: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Defesa do Consumidor em Juízo (arts. 81 a 104) 

Antônio ajuizou ação pelo procedimento ordinário com pedido de danos materiais e 

morais contra a Associação de Beneficência e Filantropia XYZ, entidade sem fins lucrativos 

que presta serviços odontológicos mediante pagamento de valor moderado por parte de 

seus usuários. O autor alegou que, em razão de falha no diagnóstico de exame clínico 

odontológico, teve de submeter-se a procedimento cirúrgico desnecessário. 

  

A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta de acordo com o CDC e a 

jurisprudência do STJ. 

 a)  A responsabilidade da XYZ é de natureza subjetiva e, portanto, o autor da ação deve 

demonstrar a existência de culpa da associação ré para que seja indenizado pelos danos 

sofridos na situação narrada. 

 b)  Para reclamar pelos danos materiais e morais sofridos em razão do diagnóstico 

equivocado e da cirurgia indevidamente realizada, Antônio deverá ajuizar ação de 

responsabilidade pelo vício de serviço. 

 c)  A responsabilização da associação XYZ não deve ser feita com a aplicação do CDC; ela 

deve ser examinada de acordo com o Código Civil, porque entidades beneficentes não 

podem ser consideradas fornecedoras, já que lhes falta a finalidade lucrativa. 

 d)  Caso estejam presentes na ação os requisitos da verossimilhança e hipossuficiência do 

consumidor, o magistrado poderá, em sua sentença, inverter o ônus da prova quanto aos 

fatos constitutivos do direito alegado por Antônio. 

 e)  Eventual requerimento da associação ré para denunciar à lide o dentista responsável 

pelo diagnóstico deverá ser rejeitado, haja vista o fornecedor ser proibido de exercer 

direito de regresso na ação, por levantar controvérsia que não interessa ao consumidor. 

 



  

 

 
  

 

Questão 92: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2014 

Assunto: Defesa do Consumidor em Juízo (arts. 81 a 104) 

O MP de determinado estado, por intermédio do promotor de justiça titular da promotoria 

especializada na defesa dos direitos do consumidor, ajuizou ação civil pública contra 

instituição de ensino particular, com o intuito de impedir aumento ilegal e abusivo de 

mensalidades escolares. 

 

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a)  Caso seja proferida decisão condenatória, o magistrado deverá conceder a tutela 

específica da obrigação ou determinar providências que assegurem o resultado prático 

equivalente ao do adimplemento, podendo, ainda, independentemente de pedido do 

autor, impor multa diária ao réu. 

 b)  Eventual sentença de improcedência fará coisa julgada erga omnes. 

 c)  Nesse caso, trata-se de tutela de interesses difusos. 

 d)  De acordo com o entendimento do STF, o magistrado deve extinguir o processo sem 

resolução de mérito, em razão da ilegitimidade do MP para propor a ação. 

 e)  Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, o magistrado poderá, na sentença, 

inverter o ônus da prova, caso estejam presentes os requisitos previstos no CDC. 

 

 

Questão 93: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Defesa do Consumidor em Juízo (arts. 81 a 104) 

Supondo a ocorrência de acidente aéreo no qual morram duzentos e oitenta passageiros, 

assinale a opção correta com base na disciplina legal acerca da defesa, em juízo, do 

consumidor. 

 

 a) A legitimidade de associação criada para a defesa dos interesses do consumidor, com 

vistas à propositura de ação coletiva para a defesa dos interesses e direitos dos sucessores 

das vítimas do acidente, dependerá de autorização de assembleia. 

 b) Só estará legitimada a propor ação coletiva em defesa dos interesses dos sucessores 

das vítimas do acidente entidade associativa cujo fim institucional seja exclusivamente a 

defesa dos interesses e direitos do consumidor. 

 c) Por terem natureza difusa, os direitos e interesses decorrentes desse acidente poderão 

ser defendidos coletivamente em juízo. 

 d) Serão legitimados para a propositura de ação coletiva em favor dos sucessores das 

vítimas as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, destinados 



  

 

 
  

especificamente à defesa dos interesses e direitos do consumidor, desde que dotados de 

personalidade jurídica. 

 e) Evidenciada a dimensão do dano, o juiz da causa poderá dispensar, para a propositura 

de ação coletiva em defesa dos interesses dos sucessores das vítimas, o requisito de pelo 

menos um ano de constituição de associação que tenha sido criada para o fim. 

 

Questão 94: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Defesa do Consumidor em Juízo (arts. 81 a 104) 

Assinale a opção correta com base no que dispõe a legislação que rege as ações de 

responsabilidade civil propostas contra fornecedor de produtos e serviços. 

 

 a) A proibição de divulgação e venda de produtos por intermédio de ação de prevenção 

de dano deve ficar restrita aos limites territoriais de competência do órgão julgador. 

 b) O foro das ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços deve 

ser o do domicílio do fornecedor, ressalvada a hipótese de comprovação da 

hipossuficiência do consumidor, caso em que o autor poderá propor a ação no juízo de 

seu domicílio. 

 c) Tendo sido decretada a falência do fornecedor e havendo contrato de seguro de 

responsabilidade civil, o ajuizamento da ação pertinente poderá ser feito diretamente 

contra o segurador. 

 d) No caso de haver o réu contratado seguro de responsabilidade, o Instituto de 

Resseguros do Brasil deverá integrar a lide como litisconsorte obrigatório. 

 e) Compete exclusivamente ao MP a propositura de ação contra o poder público para 

compeli-lo a proibir a produção, divulgação e venda de produtos e serviços que se 

mostrem incompatíveis com o sistema de defesa do consumidor. 

 

Questão 95: CESPE - JE TJBA/TJ BA/2012 

Assunto: Defesa do Consumidor em Juízo (arts. 81 a 104) 

Determinado defensor público, lotado em comarca do interior, atendeu diversos cidadãos 

hipossuficientes que se queixavam do fato de que determinada loja local de venda de 

eletrodomésticos se negava a prestar assistência pós-venda aos consumidores, sob a 

alegação de que somente os fabricantes dos produtos são responsáveis pelo conserto ou 

troca dos aparelhos. Após consultar, via ofício, a loja, o defensor público confirmou a 

veracidade dos fatos, tendo constatado que ela atuava dessa forma com todos os seus 

clientes. 

 

Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção correta com base nas normas 

referentes à defesa do consumidor em juízo. 

 a) O defensor público deverá remeter ao MP local cópias das ações individuais que ajuizar, 

para que o promotor de justiça, então, avalie a conveniência de ajuizar a ação coletiva. 



  

 

 
  

 b) Como se trata de interesse difuso, que, por isso, abrange direitos de hipossuficientes e 

de pessoas abastadas, não cabe à defensoria pública atuar no caso. 

 c) O defensor público, na petição inicial, poderá requerer ao juiz a concessão da tutela 

específica da obrigação ou a determinação de providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento. 

 d) O defensor público deve, antes de ajuizar qualquer demanda, instaurar inquérito civil 

público, a fim de investigar os fatos. 

 e) O defensor público só poderá agir, por meio do ajuizamento de ação individual, em 

nome dos consumidores que se queixaram à defensoria pública. 

 

Questão 96: CESPE - JE TJBA/TJ BA/2012 

Assunto: Defesa do Consumidor em Juízo (arts. 81 a 104) 

A associação estadual de defesa do consumidor (AEDC) de determinado estado da 

Federação ajuizou ação civil pública contra a única distribuidora de combustíveis do 

estado, sob a alegação de que o fato de ela ser a única empresa do tipo no mercado 

constitui monopólio e cartel, o que causa lesão a vários direitos básicos dos consumidores. 

Na ação, requereu que a empresa fosse condenada a adequar os seus preços à média 

nacional e a pagar danos morais coletivos. O magistrado competente, ao analisar a inicial, 

constatou que a associação, cujo estatuto prevê, entre os seus fins institucionais, a defesa 

ampla dos consumidores, tinha sido legalmente constituída havia seis meses e que não 

tinha sido juntada autorização assemblear para a propositura da ação. 

 

De acordo com as normas do CDC, o juiz, nessa situação, deve 

 a) extinguir o processo sem exame do mérito, por não ter sido a autorização assemblear 

juntada aos autos, sem condenar a autora ao pagamento das custas processuais. 

 b) abrir prazo para que a autora emende a exordial, a fim de retirar o pedido de danos 

morais coletivos, visto que somente o MP tem legitimidade para fazer esse pedido. 

 c) receber a inicial, intimar o MP para atuar como fiscal da lei e intimar a defensoria pública 

para ajuizar as ações individuais pertinentes. 

 d) extinguir o processo sem resolução do mérito, já que a AEDC foi constituída há menos 

de um ano, e condenar a autora ao pagamento das custas processuais. 

 e) fundamentar, ao receber a exordial, a legitimidade ativa da associação, tendo em vista 

que, embora constituída há menos de um ano, a extensão dos danos aos consumidores 

justifica sua atuação na ação coletiva. 

 

Questão 97: CESPE - JE TJBA/TJ BA/2012 

Assunto: Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (arts. 105 e 106) 

A respeito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), do Departamento 

Nacional de Defesa do Consumidor (DNDC) e da convenção coletiva de consumo, assinale 

a opção correta. 



  

 

 
  

 a) Compete ao DNDC ajuizar ação coletiva contra os infratores das normas consumeristas, 

a fim de impor-lhes condenações ao pagamento de multas. 

 b) As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de 

categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo. As 

regras constantes nessas convenções passam a ser obrigatórias a partir do registro do 

instrumento no cartório de títulos e documentos, mesmo para o fornecedor que, 

posteriormente, se desligue da entidade de classe. 

 c) Os PROCON's, órgãos oficiais locais subordinados hierarquicamente ao DNDC e 

criados, na forma da lei, para exercer as atividades contidas no CDC, atuam junto às 

comunidades prestando atendimento direto aos consumidores. 

 d) Para a consecução de seus objetivos, o DNDC poderá requisitar o concurso de órgãos 

e entidades de notória especialização técnico-científica. Se se omitir, o requisitado 

cometerá crime tipificado no CDC. 

 e) O SNDC resulta da conjugação de esforços do Estado, nas diversas unidades da 

Federação, para a implementação efetiva dos direitos do consumidor e para o respeito da 

pessoa humana na relação de consumo. Para impedir a manipulação ao livre mercado, é 

vedada a participação de entidades privadas no SNDC. 

 

Questão 98: CESPE - JE TJPR/TJ PR/2017 

Assunto: Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direito do Consumidor 

Maria, aposentada, compareceu a uma agência bancária para sacar seu benefício 

previdenciário. No entanto, ao consultar o extrato, verificou que o numerário fora sacado 

por terceiro. Inconformada, procurou a defensoria pública, que ajuizou ação de 

indenização, requerendo, entre outras coisas, a inversão do ônus da prova em favor de 

Maria. Por sua vez, em sua resposta, a instituição financeira alegou fato exclusivo da vítima, 

porquanto a operação fora realizada mediante a utilização de cartão e senha pessoal. 

 

Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da legislação aplicável ao 

caso e da jurisprudência do STJ. 

 a) O juiz deverá deferir o pleito de inversão do ônus da prova em favor da autora, pois 

cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade do saque. 

 b) Maria deverá demonstrar sua vulnerabilidade e a verossimilhança do alegado. 

 c) O momento processual adequado para a inversão do ônus da prova será quando a 

sentença for proferida. 

 d) O fato exclusivo da vítima não afasta a responsabilidade, pois ele sucumbe ao princípio 

da reparação integral em favor do consumidor. 

 

 

Questão 99: CESPE - JE TJPR/TJ PR/2017 

Assunto: Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direito do Consumidor 



  

 

 
  

Ao completar cinquenta e nove anos de idade, Pedro foi informado a respeito do reajuste 

do seu plano de saúde individual. Entendendo que o novo valor cobrado era abusivo, ele 

requereu a revisão judicial do negócio jurídico. 

 

Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da jurisprudência do STJ. 

 a) A observância das normas expedidas pelas agências reguladoras dispensa a 

necessidade de previsão contratual. 

 b) Pedro é considerado consumidor hipervulnerável, pois sua inserção em faixa etária que 

abrange idosos impossibilita o reajuste da mensalidade de pleno direito. 

 c) De per si, a fixação de reajuste de valor pago ao plano de saúde autoriza a revisão do 

contrato pelo juiz. 

 d) A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa 

etária tem fundamento no mutualismo e na solidariedade intergeracional. 

 

 

Questão 100: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direito do Consumidor 

De acordo com o entendimento adotado, de forma atual e prevalente, pelo STJ, assinale a 

opção correta. 

 a)  A utilização dos dados extraídos dos registros do cartório de protesto, por órgão 

cadastral de proteção ao crédito, desde que se trate de reprodução fiel, atualizada, 

objetiva e clara, não gera o dever de reparar os danos causados ao consumidor, ainda que 

não tenha este sido previamente cientificado da inclusão de tais informações na base de 

dados do órgão de proteção. 

 b)  Cabe ao órgão responsável pelo cadastro de proteção ao crédito, e não ao credor, a 

notificação do devedor, antes de proceder à inscrição desabonadora, exigindo-se, para o 

fiel atendimento da exigência legal, a prova de efetiva notificação do devedor, por meio 

de carta com aviso de recebimento. 

 c)  Para a lícita utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco 

que não constitui banco de dados, exige-se o consentimento do consumidor, que terá o 

direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes 

dos dados considerados no respectivo cálculo. 

 d)  A inclusão do nome do consumidor em base de dados do órgão de proteção ao crédito, 

quando fundada em informação verdadeira, extraída do cartório de distribuição judicial, 

não tem o condão de ensejar a obrigação de reparar danos, desde que seja observado o 

dever de prévia notificação do devedor. 

 e)  Verificada, ao tempo em que fora realizada, a legítima inscrição do nome do devedor 

em cadastro de proteção ao crédito, e, uma vez operado, em momento ulterior, o integral 

pagamento da dívida, cabe ao devedor interessado postular a exclusão do registro 

desabonador, posto que a negativação teve origem em ato realizado no exercício regular 

de um direito do credor. 

 



  

 

 
  

 

Questão 101: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direito do Consumidor 

Fortunato, empresário, proprietário de uma rede de supermercados nesta Capital, 

enquanto auxiliava seus funcionários na reposição de algumas garrafas de cerveja, 

colocando-as na prateleira de um de seus estabelecimentos comerciais, foi surpreendido 

pela explosão de um dos vasilhames, vindo a ser atingido pelos estilhaços da garrafa, que 

provocam graves e irreversíveis lesões em um de seus olhos. Inconformado, propôs ação 

de reparação de danos, em face do fabricante do produto. 

  

  

De acordo com o CDC e o entendimento atual do STJ, assinale a opção correta. 

 a)  A inversão do ônus da prova, na situação em exame, poderá ser decretada (ope judicis), 

em favor de Fortunato, caso se convença o juiz, em decisão fundamentada, de que existe, 

no caso em julgamento, verossimilhança nas alegações ou situação de hipossuficiência por 

parte do autor. 

 b)  Fortunato, no evento em exame, deve ser legalmente equiparado a consumidor, razão 

pela qual a responsabilidade do fabricante, pelos danos causados ao empresário, será 

objetiva e apurada segundo os ditames do CDC. 

 c)  A explosão do vasilhame configura vício do produto, a atrair, por força de presunção 

legal, a responsabilidade do fabricante, obrigado a indenizar Fortunato, ainda que este não 

possa, à luz do CDC, ser considerado consumidor. 

 d)  Em razão de sua condição econômica de comerciante, caberá a Fortunato, que não se 

qualifica como hipossuficiente e nem como destinatário final do produto, comprovar a 

existência do defeito no vasilhame, para que se possa responsabilizar o fabricante do 

produto pelos danos causados. 

 e)  No caso em julgamento, para que se possa responsabilizar e submeter o fabricante às 

normas de proteção do CDC, deve ser aplicada, pelo juiz, a teoria finalista mitigada, a exigir 

a demonstração de vulnerabilidade, por parte de Fortunato. 

 

 

Questão 102: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direito do Consumidor 

A respeito dos institutos jurídicos da prescrição e da decadência, no âmbito das relações 

de consumo, de acordo com o CDC e o entendimento atual e prevalente do STJ, assinale 

a opção correta. 

 a)  Pelo princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional para a propositura 

de ação indenizatória, fundada em inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, 

é a data em que ocorre, efetivamente, a negativação, em face do caráter público das 

informações lançadas nos bancos de dados. 



  

 

 
  

 b)  Para as ações de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes, promovida por instituição financeira, aplica-se o prazo 

prescricional de cinco anos, previsto no CDC para as hipóteses de responsabilidade 

decorrente de fato do serviço. 

 c)  À luz do ordenamento jurídico em vigor, é de cinco anos o prazo para que o consumidor 

possa reclamar a remoção de vícios aparentes ou de fácil constatação, decorrentes da 

construção civil, que não estejam ligados à solidez e à segurança do imóvel. 

 d)  A simples reclamação do consumidor, comprovadamente formulada apenas perante o 

fornecedor de produtos e serviços, não obsta a fluência do prazo decadencial do direito 

de reclamar, quando se tratar de vício aparente ou de fácil constatação, que será de trinta 

dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não duráveis, e de noventa dias, 

caso se trate de serviço ou produto durável. 

 e)  O ajuizamento de ação de indenização, fundada em erro médico ocorrido após a 

entrada em vigor do CDC, deve observar o prazo de prescrição quinquenal, previsto no 

CDC para os casos de fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 

 

 

Questão 103: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direito do Consumidor 

De acordo com as normas que regulam a proteção contratual do consumidor no CDC e, 

ainda, conforme entendimento jurisprudencial atual e prevalente do STJ, assinale a opção 

correta. 

 a)  É considerada abusiva a cláusula contratual que preveja a cobrança de juros 

compensatórios (“juros no pé”), pela incorporadora (promitente vendedora, em contrato 

de promessa de compra e venda de imóvel em construção, antes da entrega das chaves. 

 b)  É válida a cláusula inserida em contrato de plano de saúde que limita o tempo de 

cobertura, quando se tratar, especificamente, de internação psiquiátrica prolongada. 

 c)  A diferenciação de preços praticada por lojista para as hipóteses de pagamento em 

dinheiro, cheque ou cartão de crédito caracteriza prática abusiva no mercado de consumo, 

por ser considerada nociva ao equilíbrio contratual. 

 d)  Não se mostra abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores 

devidos de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra 

e venda de imóvel, quando o desfazimento tenha sido causado pela desistência do 

consumidor comprador. 

 e)  Aplicam-se, na relação entre o franqueador e o franqueado, os princípios e as normas 

protetivas do CDC, sendo, por força da presumida hiposuficiência do consumidor aderente 

(franqueado), nula a cláusula de eleição de foro, estipulada em favor do franqueador, em 

contrato de franchising firmado por adesão. 

 

 



  

 

 
  

Questão 104: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direito do Consumidor 

Xavier adquiriu, em 20/9/2012, na casa de materiais de construção Materc Ltda., piso em 

cerâmica fabricado pela empresa Ceramic Ltda. A Materc Ltda. comprometeu-se a instalar 

na cozinha da residência de Xavier o material comprado e assim o fez, prevendo 

contratualmente trinta dias de garantia. Posteriormente, em 19/3/2013, o piso passou a 

apresentar rachaduras. Diante de tal situação, Xavier contatou, em 20/3/2013, os técnicos 

das empresas envolvidas, que, no mesmo dia, compareceram ao local. O representante da 

Materc Ltda. não reconheceu a má prestação do serviço; contudo, o preposto da 

fabricante atestou que os produtos adquiridos apresentavam vícios. Não obstante, este 

informou que, como já havia transcorrido o prazo da garantia oferecido pelo serviço, bem 

como o prazo de trinta dias previsto em lei, nada poderia ser feito. Inconformado com os 

produtos adquiridos, Xavier ingressou com ação de cobrança contra os fornecedores e 

requereu que estes, solidariamente, restituíssem a quantia paga. 

  

Nessa situação hipotética, conforme as disposições do CDC, 

 a)  o defeito descrito caracteriza a existência de fato do produto e, por isso, o prazo 

prescricional é de cinco anos. 

 b)  ao autor é assegurado o prazo prescricional de três anos previsto legalmente para a 

reparação civil, razão pela qual ainda não houve a perda da pretensão. 

 c)  a Ceramic Ltda. não pode ser responsabilizada civilmente, pois o autor se insurgiu tão 

somente contra os produtos adquiridos. 

 d)  a garantia contratual substituiu a garantia legal prevista para o caso em questão e, 

portanto, está prescrita a pretensão do autor. 

 e)  a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e, por se tratar de vício 

oculto, o direito do autor de reclamar ainda não caducou. 

 

 

Questão 105: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direito do Consumidor 

Acerca das práticas comerciais previstas no CDC, assinale a opção correta à luz da 

jurisprudência do STJ. 

 a)  A cobrança de tarifa de água pela concessionária pode ocorrer por estimativa na 

hipótese comprovada de falta do hidrômetro ou de seu mau funcionamento. 

 b)  Haverá responsabilidade solidária entre a concessionária de veículos seminovos e a 

fabricante da marca no caso de oferta veiculada por aquela que ateste, com a anuência 

desta, a qualidade de veículo usado, caso esse bem venha a apresentar vício. 

 c)  A ciência do consumidor é necessária para que ocorra a reprodução objetiva e 

atualizada pelos órgãos de proteção ao crédito dos registros existentes nos cartórios de 

protesto. 



  

 

 
  

 d)  O denominado escore de crédito, que decorre do cadastro positivo, é uma espécie de 

banco de dados e necessita do consentimento do consumidor para utilização pelos 

fornecedores. 

 e)  Não caracteriza prática abusiva a distinção no pagamento em dinheiro, cheque ou 

cartão de crédito, pois esta última modalidade envolve, além do consumidor e do 

fornecedor, a administradora do cartão. 

 

 

Questão 106: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2015 

Assunto: Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direito do Consumidor 

Com relação ao sistema de proteção ao consumidor, assinale a opção correta à luz do 

entendimento jurisprudencial do STJ.  

 a) O cabimento de ACP em defesa de direitos individuais homogêneos se restringe 

àqueles direitos que evolvam relação de consumo, diversamente do que ocorre em relação 

aos direitos difusos e coletivos.  

 b) É de consumo a relação nos casos em que os produtos ou serviços destinam-se à 

implementação da atividade econômica do adquirente.  

 c) O comerciante, quando concitado pelo consumidor, tem o dever de receber e de 

encaminhar produto viciado à assistência técnica, mesmo que esta esteja localizada no 

mesmo município do estabelecimento comercial.  

 d) A eclosão de vício em revestimento (pisos), quando este está devidamente instalado na 

residência do consumidor, configura vício do produto, de modo que o prazo decadencial 

da ação reparatória é de noventa dias, a contar da manifestação do defeito.  

 e) A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às 

relações jurídicas de consumo e não é aplicável às relações contratuais puramente civis. 

 

 

Questão 107: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direito do Consumidor 

Em cada uma das opções seguintes, é apresentada uma situação hipotética, seguida de 

uma assertiva a ser julgada. Assinale a opção que apresenta a assertiva correta de acordo 

com a jurisprudência do STJ e o CDC. 

 a)  O banco ZYX, ao oferecer serviço de financiamento para compra de imóvel a Mariana, 

exigiu que ela contratasse seguro para o financiamento diretamente com o agente 

financeiro ou com seguradora que indicasse. Nessa situação, por ser a aquisição do seguro 

fator determinante para a preservação do sistema financeiro habitacional, a conduta do 

banco foi lícita. 

 b)  O MP de determinado estado da Federação ajuizou ACP com pedido de condenação 

de uma instituição financeira ao pagamento pelos danos morais coletivos decorrentes de 



  

 

 
  

reiterados atos ilícitos no atendimento de consumidores deficientes físicos. Nessa 

situação, em razão da impossibilidade jurídica do pedido, o juiz deverá extinguir o processo 

sem resolução de mérito. 

 c)  Conforme contrato de abertura de crédito rotativo celebrado entre Carla e uma 

instituição financeira, esta disponibilizará àquela dez mil reais para empréstimo mediante 

pagamento de juros remuneratórios. Nessa situação, se a taxa de juros a ser aplicada não 

estiver indicada expressamente no contrato, será indevida a cobrança de qualquer valor a 

título de juros remuneratórios. 

 d)  Raysa, estudante de direito, celebrou com uma instituição financeira integrante da 

administração pública indireta contrato de concessão de crédito educativo oferecido por 

intermédio de programa governamental para o ensino superior. Nessa situação, existe 

relação de consumo entre Raysa e a referida instituição financeira porque é manifesta a 

vulnerabilidade da destinatária do serviço. 

 e)  Paloma realizou saque de valores em espécie na agência bancária da qual é cliente. Ao 

retornar a seu veículo, foi vítima de roubo dentro do estacionamento que a instituição 

financeira oferece a seus clientes. Nessa situação, a instituição financeira em questão 

deverá responder objetivamente pelos danos sofridos por Paloma, e o roubo não 

caracteriza causa excludente da relação de causalidade. 

 

 

Questão 108: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direito do Consumidor 

No que se refere à defesa do consumidor em juízo e às ações individuais e coletivas para 

tutela do consumidor, assinale a opção correta de acordo com o CDC e a jurisprudência 

do STJ. 

 a)  É permitido ao consumidor individual ingressar como litisconsorte ativo em ação 

coletiva em que se tutele direito individual homogêneo, hipótese em que ficará o 

consumidor vinculado ao resultado do processo, mesmo no caso de sentença de 

improcedência na ação coletiva. 

 b)  Conforme o CDC, é expressamente proibida a instituição de compromisso arbitral e, 

consequentemente, a realização de procedimento arbitral entre consumidor e fornecedor, 

ainda que decorrente da livre manifestação de vontade das partes. 

 c)  Para propor ação de responsabilidade civil do fornecedor, o consumidor autor da ação 

é obrigado a fazê-lo no foro de seu próprio domicílio, sendo-lhe proibido renunciar ao 

direito que possui. 

 d)  Em ação judicial proposta pelo consumidor que tenha por objeto o cumprimento de 

obrigação de fazer, é vedado ao magistrado conceder medida diversa da requerida pelo 

consumidor, sob pena de se configurar julgamento extra petita. 

 e)  A desconsideração da personalidade jurídica deve ser requerida em ação judicial 

autônoma, sendo vedado ao consumidor requerer a responsabilização do sócio de forma 

incidental em ação ajuizada somente contra o fornecedor pessoa jurídica. 

 

 



  

 

 
  

Questão 109: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direito do Consumidor 

Um consumidor adquiriu, em agência de turismo, pacote de viagem — passagens aéreas, 

seguro-viagem, transporte terrestre e hospedagem — para um fim de semana em cidade 

litorânea do Nordeste brasileiro. No embarque, em razão de problemas técnicos na 

aeronave, ocorreu atraso de cerca de oito horas na decolagem do avião, o que levou o 

consumidor a ajuizar ação indenizatória contra a agência de turismo para pleitear 

reparação pelos danos sofridos. 

  

Nessa situação, de acordo com o CDC e a jurisprudência do STJ, 

 a)  a agência de turismo deverá responder solidariamente pelos defeitos na prestação dos 

serviços que integravam o referido pacote. 

 b)  o prazo prescricional para ajuizamento da ação indenizatória pelo fato do serviço é de 

três anos, iniciando-se a sua contagem a partir da data do embarque aéreo. 

 c)  caso a agência de turismo tenha inserido no contrato cláusula que lhe isente de 

responsabilidade por danos decorrentes de falha no transporte aéreo, sua 

responsabilidade deverá ser excluída. 

 d)  o serviço prestado pode ser considerado seguro, segundo os padrões estabelecidos 

pelo CDC, porque o atraso na decolagem ocorreu para preservar a integridade física dos 

passageiros. 

 e)  a falha técnica do avião constituiu evento fortuito que interrompe o nexo de 

causalidade e, portanto, deverá ser excluída a responsabilidade do fornecedor. 

 

 

Questão 110: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2014 

Assunto: Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direito do Consumidor 

A respeito dos elementos subjetivos e objetivos da relação de consumo, assinale a opção 

correta de acordo com o CDC e com a jurisprudência do STJ. 

 a)  O CDC não é aplicável à relação jurídica entre entidade de previdência privada e seus 

participantes. 

 b)  Considera-se consumidor a pessoa física que adquire máquina de costura de sociedade 

empresária multinacional para a realização de trabalho em prol de sua subsistência. 

 c)  Sociedade civil sem fins lucrativos não pode ser considerada fornecedora, ainda que 

preste serviço mediante contraprestação financeira. 

 d)  Existe relação de consumo entre locador e locatário em caso de contrato de locação 

de imóvel urbano regido pela Lei n.º 8.245/1991. 

 e)  A prestação de serviço público, ainda que seja gratuita e não tenha natureza contratual, 

caracteriza relação de consumo. 

 



  

 

 
  

 

Questão 111: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2014 

Assunto: Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direito do Consumidor 

No que concerne à proteção contratual, à desconsideração da personalidade jurídica e à 

inversão do ônus da prova, assinale a opção correta com base no CDC e na jurisprudência 

do STJ. 

 a)  O CDC trata tanto da inversão do ônus da prova ope legis quanto da inversão do ônus 

da prova ope judicis. 

 b)  A desconsideração da personalidade jurídica requerida pelo consumidor somente 

poderá ser deferida caso seja demonstrado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 

 c)  Segundo entendimento consolidado do STJ, cabe ao consumidor arcar com as 

despesas postais decorrentes do exercício do direito de arrependimento em caso de 

realização de compras fora do estabelecimento comercial. 

 d)  Segundo o STJ, é válida cláusula contratual que determine a utilização compulsória da 

arbitragem em contrato de adesão entre fornecedor e consumidor, desde que assim 

convencionado em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto 

especialmente para essa cláusula. 

 e)  Nos contratos regidos pelo CDC, as multas de mora decorrentes do inadimplemento 

de obrigações no seu termo poderão ser fixadas em até 10% do valor da prestação. 

 

 

Questão 112: CESPE - JE TJBA/TJ BA/2012 

Assunto: Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direito do Consumidor 

Assinale a opção correta a respeito de serviços de proteção ao crédito. 

 a) É indispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação enviada ao 

consumidor para informá-lo sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e 

cadastros. 

 b) A retirada do nome de consumidor de cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e(ou) medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente, 

a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito, houver demonstração 

de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou do STJ e houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada 

a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 

 c) O consumidor cujo nome é irregularmente anotado em cadastro de proteção ao crédito 

tem direito a pleitear tanto indenização por dano moral quanto o cancelamento da 

anotação, ainda que preexista legítima inscrição. 

 d) Cabe ao credor da dívida providenciar a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito. 



  

 

 
  

 e) O serviço de proteção ao crédito pode manter a inscrição do nome do devedor até o 

efetivo pagamento da dívida, desde que o credor ajuize ação de execução. 

 

Direito Eleitoral 

Questão 113: CESPE - JE TJPA/TJ PA/2012 

Assunto: Alistamento e voto: caso obrigatório, facultativo e impeditivo (14, § 1 e 2 

da CF; 4º a 6º do CE) 

Olavo, médico com vinte e cinco anos de idade, em cumprimento do serviço militar 

obrigatório no Comando Aéreo Regional de Belém – PA, pretendendo votar nas eleições 

de 2012, requereu, no prazo fixado para requerimento, inscrição como eleitor. 

 

Nessa situação, de acordo com as disposições contidas na CF e na legislação aplicável, o 

juiz eleitoral deve 

 a) deferir o pedido, desde que o requerente apresente documento assinado pelo 

comandante do referido comando aéreo, referendando o pedido de alistamento eleitoral 

do oficial médico. 

 b) deferir o pedido caso o requerente comprove, em documento oficial do comando 

aéreo, o licenciamento do contingente de médicos até um mês antes da data da eleição. 

 c) indeferir o pedido, decisão da qual cabe recurso, em razão de o conscrito não poder 

alistar-se como eleitor durante o período do serviço militar obrigatório. 

 d) indeferir o pedido caso o requerente, não tendo pleiteado a inscrição até o final do ano 

subsequente ao ano em que completou dezoito anos de idade, não apresente prova do 

pagamento da multa pelo atraso do alistamento eleitoral. 

 e) deferir o pedido, com base no fato de ser a inscrição eleitoral dever legalmente imposto 

a todo brasileiro com mais de dezoito anos de idade e direito líquido e certo a ele 

garantido. 

 

 

Questão 114: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Resolução TSE nº 21.538/2003 

Assinale a opção correta acerca do alistamento eleitoral e de procedimentos a ele 

correlatos. 

 

 a) No caso de transferência de domicílio eleitoral, será alterado o número de inscrição 

originário do eleitor. 

 b) Os partidos políticos podem requerer, por seus delegados, a exclusão de qualquer 

eleitor inscrito ilegalmente, sendo-lhes, contudo, vedada, por inexistência de interesse 

jurídico, a defesa de eleitor cuja exclusão seja promovida. 



  

 

 
  

 c) Para o acompanhamento e exame dos procedimentos de alistamento, transferência, 

revisão e segunda via de título eleitoral, os partidos políticos podem manter, em cada zona 

eleitoral, até dois delegados, que poderão atuar simultaneamente. 

 d) As revisões de eleitorado deverão ser presididas pelo corregedor regional eleitoral. 

 e) Para efeito do processamento eletrônico do alistamento eleitoral, deverá ser 

consignada OPERAÇÃO 1 − ALISTAMENTO quando o alistando requerer inscrição e, em 

seu nome, for localizada uma única inscrição cancelada por determinação de autoridade 

judiciária (Fase 450). 

 

Questão 115: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2012 

Assunto: Resolução TSE nº 21.538/2003 

Assinale a opção correta no que se refere a alistamento eleitoral, segunda via, 

transferência, delegados partidários perante o alistamento, cancelamento e exclusão de 

eleitor, revisão e correição eleitorais. 

 a)  A suspensão de direitos políticos não acarreta cancelamento da inscrição de eleitor, 

enquanto a perda de tais direitos gera o cancelamento de sua inscrição. 

 b)  A revisão do eleitorado é ordenada por tribunal regional eleitoral quando, realizada 

correição em determinada zona ou município por ele determinada, fica provada a fraude 

em proporção comprometedora. 

 c)  Em caso de transferência de domicílio eleitoral para unidade da Federação diversa da 

originária, o número de inscrição do eleitor será alterado. 

 d)  Nenhum requerimento de inscrição eleitoral, transferência ou segunda via deve ser 

recebido dentro do prazo de cento e cinquenta dias anteriores à data da eleição. 

 e)  Os partidos têm legitimidade para requerer, por seus delegados, a exclusão de 

qualquer eleitor, não detendo legitimidade, entretanto, para assumir a defesa de eleitor 

cuja exclusão esteja sendo promovida. 

 

 

Questão 116: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2018 

Assunto: Elegibilidade e inelegibilidade (art 14, §3º a 9º da CF, 3º do CE; 1º da LC 

64/90) 

É correto afirmar que a inelegibilidade 

 a) alcança aqueles que não estejam filiados a partido político há, pelo menos, um ano 

antes da eleição. 

 b) de candidato a presidente da República se estende ao candidato a vice-presidente da 

República. 

 c) pode ser reconhecida de ofício pela justiça eleitoral nos processos de registro de 

candidatura. 



  

 

 
  

 d) obsta temporariamente a capacidade eleitoral ativa dos candidatos. 

 e) abrange, por força constitucional, os analfabetos, os semianalfabetos, os conscritos e 

os estrangeiros. 

 

 

Questão 117: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Elegibilidade e inelegibilidade (art 14, §3º a 9º da CF, 3º do CE; 1º da LC 

64/90) 

Pedro e Marcos, este último casado com Maria, foram eleitos para os cargos de prefeito e 

de vice-prefeito, respectivamente, do município X. No mandato imediatamente posterior, 

foram reeleitos nos mesmos cargos. Nos seis meses anteriores ao próximo pleito, Marcos 

substituiu Pedro temporariamente. 

  

Nessa situação hipotética, para as eleições seguintes, 

 a)  Marcos poderá se candidatar ao cargo de prefeito do município. 

 b)  Maria será inelegível no território da jurisdição de Marcos, sendo essa condição 

classificada como cominada, isto é, sanção jurídica que se aplica a Maria por força de seu 

casamento. 

 c)  Maria não poderá se candidatar no território da jurisdição de Marcos; sua 

inelegibilidade é direta, por decorrer de fato específico relacionado a si própria. 

 d)  Pedro ficará inelegível para um terceiro mandato no cargo de prefeito, o que não o 

impede de transferir seu domicílio eleitoral para município diverso, onde poderá concorrer 

validamente para o referido cargo. 

 e)  Marcos poderá concorrer novamente ao cargo de vice-prefeito do município. 

 

 

Questão 118: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Elegibilidade e inelegibilidade (art 14, §3º a 9º da CF, 3º do CE; 1º da LC 

64/90) 

Com relação às inelegibilidades, assinale a opção correta. 

 

 a) O candidato condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

colegiado da justiça eleitoral, por conduta vedada a agente público em campanha eleitoral 

somente será considerado inelegível se a conduta implicar a cassação do registro ou do 

diploma. 

 b) O prefeito que perder o mandato por infringência a dispositivo da lei orgânica municipal 

ficará inelegível, para qualquer cargo, nas eleições a serem realizadas no período 

remanescente do mandato para o qual tenha sido eleito e nos três anos subsequentes ao 

término do mandato, reavendo a sua elegibilidade imediatamente após esse período. 



  

 

 
  

 c) O prazo da inelegibilidade do indivíduo condenado por crime contra o meio ambiente 

por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado perdura 

enquanto durarem os efeitos da condenação. 

 d) A inelegibilidade não se aplica a membro de assembleia legislativa que renunciar ao 

mandato após o oferecimento de representação capaz de autorizar a abertura de processo 

por infringência a dispositivo da constituição estadual. 

 e) O indivíduo excluído do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão 

profissional competente em decorrência de infração ético-profissional ficará inelegível, 

para qualquer cargo, pelo prazo de quatro anos, salvo se o ato houver sido anulado ou 

suspenso pelo Poder Judiciário. 

 

Questão 119: CESPE - JE TJBA/TJ BA/2012 

Assunto: Elegibilidade e inelegibilidade (art 14, §3º a 9º da CF, 3º do CE; 1º da LC 

64/90) 

Considerando as normas legais brasileiras concernentes à possibilidade de reeleição ao 

cargo de prefeito municipal, assinale a opção correta. 

 a) O TSE admite a reeleição em cada município, em respeito ao princípio da soberania 

popular, sem restrições de mandatos. 

 b) Considere que Jonas, que cumpre o segundo mandato de prefeito municipal, pretenda 

candidatar-se a prefeito da cidade vizinha. Nessa situação, a candidatura é permitida pelo 

TSE, pelo fato de se tratar de circunscrição diversa. 

 c) O prefeito de uma cidade no exercício do primeiro mandato pode candidatar-se à 

prefeitura de outra, desde que transfira o seu domicílio eleitoral em tempo hábil. 

 d) O impedimento legal a um terceiro mandato consecutivo restringe-se à circunscrição 

na qual o prefeito exerce o seu mandato. 

 e) O TSE admite uma terceira candidatura na hipótese de o prefeito renunciar ao cargo 

seis meses antes da data das eleições. 

 

Questão 120: CESPE - JE TJBA/TJ BA/2012 

Assunto: Elegibilidade e inelegibilidade (art 14, §3º a 9º da CF, 3º do CE; 1º da LC 

64/90) 

Com relação às disposições constitucionais e legais acerca das condições de elegibilidade, 

cuja aplicação é disciplinada pela justiça eleitoral, assinale a opção correta. 

 a) O candidato a senador da República deve ser aprovado em convenção partidária e 

contar com mais de trinta e cinco anos de idade na data das eleições. 

 b) Candidato a presidente da República deve contar com mais de trinta anos de idade na 

data da inscrição da candidatura. 

 c) Candidato a prefeito deve contar com vinte e um anos de idade na data das eleições. 



  

 

 
  

 d) Candidato a vereador deve ter domicílio eleitoral no município e, pelo menos, dezoito 

anos de idade na data da convenção partidária. 

 e) Candidato a governador de estado deve ser filiado a partido político e ter, na data da 

posse, trinta anos de idade. 

 

Questão 121: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Disposições preliminares (arts. 1º a 7º da lei 9.096; Art. 17, caput e §1º e 

4º, da CF) 

Com relação a princípios e garantias do direito eleitoral, dos sistemas eleitorais, dos 

partidos políticos e dos direitos políticos, assinale a opção correta. 

 a)  O princípio da anualidade não é uma cláusula pétrea e pode ser suprimido por EC. 

 b)  A Cidadania e o Pluralismo Político são objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil. 

 c)  O pluralismo político é expressão sinônima de diversidade partidária. 

 d)  São garantias que regem a disciplina dos partidos políticos: a liberdade partidária 

externa, a liberdade partidária interna, a subvenção pública e a intervenção estatal mínima. 

 e)  O sistema majoritário brasileiro é unívoco. 

 

 

Questão 122: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2018 

Assunto: Criação e registro dos partidos políticos (arts. 8 a 11 da 9.096; art. 17, §2º 

da CF) 

O registro de estatuto de partido político junto ao TSE será autorizado 

 a) por ato de natureza jurisdicional da corte sujeito a recurso extraordinário. 

 b) por ato materialmente administrativo que lhe atribua personalidade jurídica. 

 c) se, entre outros requisitos, o requerimento estiver instruído com o inteiro teor do 

programa e do estatuto partidários, ambos inscritos no registro civil das pessoas jurídicas. 

 d) se, entre outros requisitos, o requerimento estiver instruído com certidão de inteiro teor 

do registro partidário expedida pelo cartório de registro civil das pessoas jurídicas da 

capital do estado sede do partido. 

 e) se preenchidos os requisitos legais, independentemente de comprovação de apoio 

mínimo de eleitores. 

 

 

Questão 123: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 



  

 

 
  

Assunto: Da filiação partidária (arts. 16 a 22-A) 

A respeito dos partidos políticos, assinale a opção correta. 

 

 a) Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos têm pleno acesso às informações 

que, constantes do cadastro eleitoral, digam respeito a seus afiliados. 

 b) Terá direito a funcionamento parlamentar, em todas as casas legislativas para as quais 

tenha elegido representante, o partido que, em cada eleição para a Câmara dos 

Deputados, obtiver o apoio de, no mínimo, 5% dos votos apurados, não computados os 

brancos e os nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos estados, com um mínimo 

de 2% do total de cada um deles. 

 c) De acordo com a lei que dispõe sobre partidos políticos, a responsabilidade civil e 

trabalhista é solidária entre o órgão partidário municipal, o estadual e o nacional, ante o 

caráter nacional das agremiações partidárias. 

 d) Resolução do TSE considera justa causa, para efeito de desfiliação partidária, 

afastamento e decretação da perda de cargo eletivo, a mudança substancial ou o desvio 

do estatuto partidário. 

 e) Somente o registro do estatuto do partido político no registro civil das pessoas jurídicas 

da capital federal assegura a exclusividade da denominação, da sigla e dos símbolos da 

agremiação, sendo vedada a utilização, por outros partidos, de variações que possam 

suscitar erro ou confusão. 

 

Questão 124: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Fundo partidário (arts. 38 a 44 da lei 9.096; art. 17, §3º e 5º da CF) 

De acordo com as normas que regulam o funcionamento dos partidos políticos no Brasil, 

 a)  não há restrições à fusão ou incorporação de partidos políticos que tenham obtido o 

registro definitivo do TSE. 

 b)  as mudanças de filiação partidária não são consideradas para efeito da distribuição dos 

recursos do fundo partidário entre os partidos políticos. 

 c)  o desvio reiterado do programa partidário, a grave discriminação política pessoal e a 

filiação a novo partido são considerados justas causas de desfiliação de detentores de 

mandato eletivo. 

 d)  o apoiamento de eleitores filiados a determinado partido político pode ser computado 

para fins de registro do estatuto de um novo partido político. 

 e)  o tempo de propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão é distribuído entre 

os partidos proporcionalmente aos votos obtidos na eleição mais recente para deputado 

federal. 

 

 

Questão 125: CESPE - JE TJBA/TJ BA/2012 



  

 

 
  

Assunto: Do Tribunal Superior Eleitoral 

Acerca da estrutura e composição da justiça eleitoral, assinale a opção correta com base 

no que dispõem a CF e a legislação específica. 

 a) É legítima a indicação de vereador para ministro do TSE na vaga reservada à categoria, 

desde que, além de deter reputação ilibada e notório saber, esse vereador não seja filiado 

a partido político. 

 b) O ministro-corregedor do TSE deve ser sempre oriundo do STJ. 

 c) Não há impedimento legal à indicação para o cargo de ministro do TSE de servidor 

comissionado que atue como assessor de ministro do STF, desde que o servidor seja 

advogado com notório saber e reputação ilibada. 

 d) É vedada a acumulação do cargo de ministro do TSE com o de ministro do STF, em 

razão do princípio da especialização. 

 e) Um dos integrantes do TSE é indicado pelo MPU, em respeito ao princípio do quinto 

constitucional. 

 

Questão 126: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Dos juízes eleitorais 

Assinale a opção correta a respeito da organização, da composição e das competências 

da justiça eleitoral. 

 

 a) É vedado ao corregedor geral eleitoral praticar, em correição em zona eleitoral, atos 

atribuídos pelas instruções pertinentes aos corregedores regionais. 

 b) É competência dos TREs a divisão das zonas em seções eleitorais. 

 c) Compõem o TSE dois juízes nomeados pelo presidente da República, escolhidos entre 

seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo próprio 

tribunal. 

 d) Compõem o TRE/PI dois juízes nomeados pelo presidente da República, escolhidos 

entre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo próprio 

tribunal. 

 e) As decisões a respeito de recurso que importe a perda de diploma só podem ser 

tomadas pelo TSE com a presença de todos os membros; caso ocorra impedimento de 

algum, deverá ser convocado o substituto ou o respectivo suplente. 

 

Questão 127: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2018 

Assunto: Das juntas eleitorais: composição e atribuições 

As juntas eleitorais são 

 a) competentes para decidir habeas corpus em matéria eleitoral. 



  

 

 
  

 b) competentes para decidir mandado de segurança em matéria eleitoral. 

 c) órgãos de primeiro grau de jurisdição da justiça eleitoral, sendo seu presidente o único 

membro com garantia de inamovibilidade. 

 d) órgãos de primeiro grau de jurisdição da justiça eleitoral, compostos por três ou cinco 

membros, sendo um deles, o presidente, um juiz de direito. 

 e) competentes para expedir diploma aos eleitos para cargos municipais e estaduais. 

 

 

Questão 128: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2014 

Assunto: Sistemas Eleitorais proporcional, majoritário e misto (arts. 83-86 e 106-113 

CE, 1º a 5º da 9.504) 

Acerca dos aspectos jurídicos pertinentes ao sistema eleitoral brasileiro e sua disciplina 

legal, assinale a opção correta. 

 a)  Conforme o Código Eleitoral, a circunscrição eleitoral nas eleições para o cargo de 

deputado federal é nacional. 

 b)  Eleitor brasileiro que se encontre no exterior pode votar apenas nas eleições para os 

cargos de presidente e vice-presidente da República. 

 c)  A disciplina do sistema eleitoral brasileiro constante do Código Eleitoral somente pode 

ser alterada mediante lei complementar. 

 d)  O domicílio eleitoral do servidor público é necessariamente o local de exercício do 

cargo efetivo para o qual ele tenha sido nomeado. 

 e)  O sistema eleitoral proporcional, adotado pelo Código Eleitoral brasileiro, aplica-se 

nas eleições para cargos legislativos e executivos. 

 

 

Questão 129: CESPE - JE TJBA/TJ BA/2012 

Assunto: Sistemas Eleitorais proporcional, majoritário e misto (arts. 83-86 e 106-113 

CE, 1º a 5º da 9.504) 

Considerando as características peculiares do sistema eleitoral brasileiro, assinale a opção 

correta.  

 a) O candidato a presidente da República será eleito em primeiro turno se obtiver maioria 

relativa dos votos dos eleitores que efetivamente comparecerem às urnas, excluídos os 

votos nulos.  

 b) A eleição dos vereadores é feita pelo sistema majoritário, pelo qual são eleitos, por 

maioria simples, os mais votados.  

 c) A eleição para vereador, assim como as demais eleições para cargos legislativos, é 

realizada pelo sistema proporcional.  



  

 

 
  

 d) Nas eleições para prefeito, haverá segundo turno quando um candidato não obtiver a 

maioria relativa dos votos.  

 e) Governador e senador são eleitos pelo sistema majoritário; deputado distrital e federal, 

pelo sistema proporcional. 

 

Questão 130: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Registro dos candidatos (art. 87 a 102 do CE, art. 10 a 16-B da 9.504). 

Assinale a opção correta acerca dos impedimentos eleitorais previstos na legislação 

vigente. 

 a)  O pré-candidato que for sobrinho de governador de estado em exercício não poderá 

se candidatar a governador do mesmo estado no próximo pleito. 

 b)  Não poderá se candidatar a governador pré-candidato condenado em primeira 

instância por crime contra o patrimônio público e que o recurso por ele interposto não 

tenha sido apreciado judicialmente até a data da convenção. 

 c)  Pré-candidato a deputado federal filiado ao partido há apenas cinco meses antes da 

convenção não poderá se candidatar, ainda que tenha domicílio eleitoral no estado há mais 

de um ano. 

 d)  Não poderá se candidatar a deputado federal pré-candidato que possuir domicílio 

eleitoral no estado há menos de um ano, ainda que seja filiado ao partido há mais de um 

ano. 

 e)  Pré-candidato a deputado federal que não tiver completado vinte e um anos de idade 

até a data da convenção realizada pelo seu partido não poderá se candidatar: ele não 

atingiu a idade mínima exigida pela CF. 

 

 

Questão 131: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Registro dos candidatos (art. 87 a 102 do CE, art. 10 a 16-B da 9.504). 

Considerando que, em um estado da Federação com direito a eleger vinte deputados 

federais, um partido político regularmente inscrito participará das eleições sem estar 

coligado a nenhum outro, assinale a opção que apresenta uma quantidade correta de 

candidatos que poderão concorrer ao cargo de deputado(a) federal pelo referido partido. 

 a)  vinte homens – vinte mulheres 

 b)  nove homens – vinte e uma mulheres 

 c)  vinte homens – duas mulheres 

 d)  vinte e dois homens – oito mulheres 

 e)  trinta homens – dez mulheres 

 

 



  

 

 
  

Questão 132: CESPE - JE TJPA/TJ PA/2012 

Assunto: Registro dos candidatos (art. 87 a 102 do CE, art. 10 a 16-B da 9.504). 

Assinale a opção correta em relação às eleições. 

 a) A substituição de candidato que seja considerado inelegível, renuncie ou faleça após o 

término do prazo do registro ou, ainda, do candidato cujo registro seja indeferido ou 

cancelado deverá ser requerida em até 15 dias após o fato ou após a notificação do partido 

da decisão judicial que tenha dado origem à substituição. 

 b) O candidato cujo registro esteja sub judice não pode utilizar o horário eleitoral gratuito 

no rádio ou na televisão, mas seu nome pode ser mantido na urna eletrônica, estando a 

validade dos votos eventualmente a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu 

registro por instância superior. 

 c) Nas eleições de 2010, aos então detentores de mandato de deputado federal, estadual 

ou distrital, bem como aos que exerciam esses cargos em qualquer período da legislatura 

em curso, foi assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo, pelo partido a 

que estavam filiados. 

 d) As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no 

momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações 

fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. 

 e) O juiz eleitoral deve indeferir pedido de variação de nome de candidato a vereador 

coincidente com nome de candidato a eleição a prefeito, ainda que o candidato esteja 

exercendo mandato eletivo ou que, nos quatro anos anteriores ao pleito, tenha concorrido 

em eleição com o nome coincidente. 

 

 

Questão 133: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Propaganda eleitoral e direito de resposta (arts. 36 a 58-A da 9.504) 

A respeito de propaganda eleitoral, assinale a opção correta. 

 a)  Ao candidato que exerça a profissão de cantor é vedada a realização de shows durante 

o período eleitoral. 

 b)  É vedada às agremiações políticas integrantes de uma mesma coligação a troca entre 

si de cadastros que contenham endereços de correio eletrônico para fins de propaganda 

eleitoral. 

 c)  Admite-se a veiculação de propaganda eleitoral em sítio eletrônico de pessoa jurídica 

caso o propósito seja eminentemente jornalístico.  

 d)  A cominação de pena ao provedor de conteúdo na Internet pela divulgação de 

propaganda eleitoral irregular realizada por perfil falso independe do prévio conhecimento 

acerca do material publicado. 

 e)  É vedada a divulgação na Internet de jornal impresso que contenha propaganda 

eleitoral paga. 



  

 

 
  

 

 

Questão 134: CESPE - JE TJPR/TJ PR/2017 

Assunto: Das nulidades na votação (arts. 219 a 224 do CE) 

Assinale a opção correta acerca das nulidades da votação. 

 a) São nulas as votações feitas perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral; em dia, hora 

ou local diferentes do designado; e em fazendas, sítios ou outras propriedades rurais 

privadas. 

 b) Se mediante apuração for constatado que mais da metade dos eleitores votaram nulo 

nas eleições presidenciais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal terá 

de marcar dia para nova eleição. 

 c) A distribuição de material de propaganda no dia e local das eleições não torna a votação 

anulável, embora sujeite o candidato e o partido às penalidades previstas na lei. 

 d) Será nula toda votação da qual participe eleitor de outra seção. 

 

 

Questão 135: CESPE - JE TJBA/TJ BA/2012 

Assunto: Das nulidades na votação (arts. 219 a 224 do CE) 

Com relação ao que dispõe o Código Eleitoral acerca das possibilidades de anulação do 

pleito eleitoral e de convocação de novas eleições, assinale a opção correta. 

 a) Para uma eleição ser anulada, de modo a ensejar novo pleito, exige-se a anulação, pela 

justiça eleitoral, de mais da metade dos votos. 

 b) A convocação de nova eleição pela justiça eleitoral restringe-se ao caso de ser 

impossível definir um vencedor para o pleito. 

 c) Não é permitida a anulação de eleição municipal na qual tenha comparecido mais da 

metade dos eleitores da circunscrição. 

 d) Deve ser anulada a eleição em que os votos invalidados por fraude ou compra de votos, 

somados aos votos nulos dos eleitores, superar a metade do número de votantes. 

 e) Apenas os eleitores podem anular um processo eleitoral, mediante o voto em branco 

ou nulo, quando estes votos, somados, alcançarem mais da metade do número de eleitores 

que compareceram ao pleito. 

 

Questão 136: CESPE - JE TJPR/TJ PR/2017 

Assunto: Do voto no exterior (arts. 225 a 233 do CE) 

No que diz respeito ao processo eleitoral, assinale a opção correta. 



  

 

 
  

 a) Aos eleitores em trânsito que se encontrarem fora de seu domicílio eleitoral, mas na 

mesma unidade da Federação, será assegurado o direito de votar para presidente da 

República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado 

distrital. 

 b) O princípio da anualidade eleitoral ou da anterioridade tem sido interpretado de 

maneira estrita e foi sistematicamente observado nas alterações da legislação havidas 

desde 1993 e na sua interpretação. 

 c) Em caso de não comparecimento de um dos membros da mesa, o presidente deverá 

convocar, em tempo hábil, o suplente designado. 

 d) O eleitor que se encontrar no exterior durante o processo eleitoral de seu país poderá 

votar para presidente e vice-presidente, senador e deputado federal. 

 

 

Questão 137: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2012 

Assunto: Fornecimento gratuito de transporte residentes zonas rurais (Lei 

6.091/1974) 

A respeito do fornecimento gratuito de transporte e refeições, em dias de eleição, a 

eleitores residentes nas zonas rurais, assinale a opção correta. 

 a)  A indisponibilidade, em dia de eleição, do transporte de eleitores, a cargo da justiça 

eleitoral, exime o eleitor de zona rural do dever de votar. 

 b)  A justiça eleitoral pode, em alguns casos, fornecer refeições a eleitores de zonas rurais, 

correndo as despesas, nessa hipótese, por conta do fundo partidário. 

 c)  Os veículos e embarcações de uso militar ficam à disposição da justiça eleitoral, em 

dias de eleição, para o transporte gratuito de eleitores das zonas rurais. 

 d)  Se a utilização de veículos pertencentes à União, estados e municípios não for 

suficiente, cabe à justiça eleitoral custear, com seus próprios recursos, os serviços 

requisitados de particulares. 

 e)  O transporte de eleitores em dia de eleição, a cargo da justiça eleitoral, pode ser feito 

entre municípios vizinhos de uma mesma unidade da Federação. 

 

 

Direito Empresarial (Comercial) 

Questão 138: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2015 

Assunto: Disposições Comuns à Recuperação Judicial e à Falência (Arts. 5º a 46 

da Lei nº 11.101/2005) 

No que se refere a recuperação judicial e falência, assinale a opção correta. 



  

 

 
  

 a) Transcorridos cento e oitenta dias contados do deferimento do processamento da 

recuperação judicial, é restabelecido o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial e do motivo do atraso 

no cumprimento do plano de recuperação judicial. 

 b) Caso tenham ocorrido, nos dias 10/10/2014 e 16/4/2015, respectivamente, a penhora e 

a adjudicação de bem imóvel em execução trabalhista, com superveniente deferimento da 

recuperação judicial do devedor no dia 17/4/2015, a posterior expedição do auto de 

adjudicação será de competência do juízo falimentar, devido à força atrativa deste. 

 c) Em se tratando de execução fiscal, não são decididos pelo juízo universal os atos que 

importem em constrição do patrimônio de sociedade empresarial em recuperação judicial. 

 d) A assembleia de credores é soberana em suas decisões sobre a aprovação ou 

desaprovação do plano de recuperação judicial, razão por que as suas deliberações estão 

infensas ao controle judicial, salvo no que se refere aos requisitos de validade dos atos 

jurídicos em geral. 

 e) Deve ser suspensa a ação de execução em que o autor seja portador de nota 

promissória firmada por empresário em recuperação e o réu seja o garante desse título 

executivo extrajudicial, uma vez que a recuperação judicial do devedor principal induz 

suspensão de ações contra seus coobrigados. 

 

 

Questão 139: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Da Recuperação Judicial e da Convolação da Recuperação Judicial em 

Falência (Arts. 47 a 74) 

Acerca da recuperação judicial, assinale a opção correta. 

 a)  O juiz, mesmo tendo ultrapassado o prazo de dois anos da homologação do plano de 

recuperação judicial, deve, de ofício, decretar a falência do devedor, caso ele não o 

cumpra. 

 b)  A ação de despejo proposta contra empresário que tem deferido o processamento da 

recuperação judicial deve ser suspensa pelo prazo de cento e oitenta dias. 

 c)  A execução fiscal, deferido o processamento da recuperação judicial, não se suspende, 

mas serão da competência do juízo da recuperação os atos de alienação do patrimônio da 

sociedade. 

 d)  O MP assumirá a legitimidade para impugnar o plano de recuperação judicial, caso 

nenhum credor o faça. 

 e)  Se a assembleia geral de credores rejeitar o plano de recuperação judicial, o juiz devera 

determinar o arquivamento do processo, ficando vedado ao devedor fazer novo 

requerimento pelo prazo de dois anos. 

 

 

Questão 140: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 



  

 

 
  

Assunto: Da Recuperação Judicial e da Convolação da Recuperação Judicial em 

Falência (Arts. 47 a 74) 

Considerando que determinado juiz tenha concedido a recuperação judicial a um devedor, 

após a aprovação do plano de recuperação em assembleia geral de credores, assinale a 

opção correta. 

 a)  O juiz é competente para decidir sobre a constrição de bens do devedor, mesmo que 

não tenham sido abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. 

 b)  As execuções individuais ajuizadas contra o próprio devedor devem ser extintas, diante 

da novação resultante da concessão da recuperação judicial. 

 c)  Um dos efeitos da referida decisão judicial é interromper a prescrição de todas as ações 

e execuções em face do devedor. 

 d)  Se, decorridos mais de dois anos da referida decisão judicial, o devedor inadimplir 

obrigação prevista no plano, o juiz deverá convolar a recuperação em falência. 

 e)  É correto afirmar que o devedor beneficiado pela decisão nunca faliu antes. 

 

 

Questão 141: CESPE - JE TJMA/TJ MA/2013 

Assunto: Da Recuperação Judicial e da Convolação da Recuperação Judicial em 

Falência (Arts. 47 a 74) 

Em 2012, duas pessoas físicas e uma pessoa jurídica decidiram constituir uma sociedade, a 

Alfa Serviços Gerais Ltda., para atuar no ramo de prestação de serviços de limpeza e 

conservação. Adquiriram um imóvel para instalação da sede da empresa e compraram 

automóveis para o transporte de empregados e de materiais. Em reunião, os sócios 

deliberaram sobre a elaboração do contrato social, que, aprovado por unanimidade e 

assinado por todos, não foi registrado perante a junta comercial competente. 

  

Em face dessa situação hipotética, e considerando as normas que regem o direito 

societário, assinale a opção correta. 

 a) A sociedade constituída tem capacidade processual para requerer a falência de 

eventual devedor, desde que seja devidamente representada. 

 b) A sociedade constituída não preenche os requisitos legais para requerer sua 

recuperação judicial, ainda que demonstre situação de crise econômico-financeira. 

 c) Os sócios da Alfa Serviços Gerais, nas relações entre si ou com terceiros, podem provar 

a existência da sociedade de qualquer modo. 

 d) A denominação Alfa Serviços Gerais goza de proteção conferida pela lei. 

 

 

Questão 142: CESPE - JE TJBA/TJ BA/2012 



  

 

 
  

Assunto: Da Recuperação Judicial e da Convolação da Recuperação Judicial em 

Falência (Arts. 47 a 74) 

De acordo com a legislação que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência 

do empresário e da sociedade empresária, assinale a opção correta. 

 a) São estendidos os efeitos da recuperação judicial a todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos, assim como os do proprietário com contrato de 

compra e venda com reserva de domínio, para que os bens permaneçam na posse e uso 

do empresário, a fim de se propiciar a continuidade da atividade empresarial. 

 b) Os contratos bilaterais se resolvem pela falência, devendo ser cumpridos pelo 

administrador judicial para evitar redução ou aumento do passivo da massa falida, ou caso 

seja necessário à manutenção e à preservação de seus ativos. 

 c) Os efeitos do plano de recuperação extrajudicial podem ser estendidos a todos os 

credores, além dos signatários, desde que seja firmado por mais de três quintos de todos 

os créditos de cada espécie por ele abrangidos. 

 d) Na hipótese da recuperação judicial, exaurido o prazo de cento e oitenta dias, contado 

da protocolização da ação, os prazos prescricionais são retomados, assim como a 

possibilidade de prosseguimento ou ajuizamento de medidas individuais por parte dos 

credores não atingidos pelo plano de recuperação, inclusive com a possibilidade de 

pleitearem a decretação de falência do empresário. 

 e) É admitida a participação na assembleia de credores, para créditos trabalhistas, dos 

sindicatos de trabalhadores, que deverão apresentar, até quinze dias antes da assembleia, 

a relação dos associados que pretende representar, devendo o trabalhador que esteja 

cadastrado em mais de um sindicato esclarecer, com vinte e quatro horas de antecedência, 

o sindicato que irá representá-lo. 

 

Questão 143: CESPE - JE TJAC/TJ AC/2012 

Assunto: Da Recuperação Judicial e da Convolação da Recuperação Judicial em 

Falência (Arts. 47 a 74) 

Assinale a opção correta com referência à recuperação judicial. 

 a) Cumpridas as exigências legais, prossegue-se no procedimento de recuperação, e, 

caso não seja apresentada objeção, o juiz concederá a recuperação judicial. 

 b) Em sede de recuperação judicial, o juiz deverá deferir o parcelamento dos créditos das 

fazendas públicas e do INSS, determinando ao registro público de empresas a anotação 

da recuperação judicial. 

 c) As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar plano especial 

de recuperação judicial abrangendo os créditos quirografários e fiscais e o arrendador 

mercantil. 

 d) O credor que se oponha a plano de recuperação judicial de uma empresa deve, antes 

de manifestar ao juiz sua objeção, sujeitar sua proposta à aprovação da assembleia geral 

de credores. 



  

 

 
  

 e) A decisão que conceder a recuperação judicial ao devedor cujo plano não tenha sofrido 

objeção de credor constituirá título executivo extrajudicial. 

 

 

Questão 144: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2018 

Assunto: Da Falência (Arts. 75 a 160 da Lei nº 11.101/2005) 

Determinada sociedade limitada que decretou falência era composta por seis sócios: o 

sócio A, único administrador, possuía 50% das quotas; cada um dos demais sócios possuía 

10% das quotas. 

  

Com relação ao efeito da decretação da falência nesse caso, assinale a opção correta. 

 a) Caso os seis sócios detenham participações em outras sociedades, nenhum deles 

poderá continuar com essas participações enquanto não reabilitados. 

 b) Se o capital social não estiver integralizado, caberá ação de integralização, que gerará 

responsabilidade solidária dos sócios inadimplentes pelas obrigações sociais da falida. 

 c) Se o capital social estiver integralizado, apenas o sócio A responderá pelas obrigações 

civis da falida, subsidiariamente. 

 d) Entre os sócios, somente o A, o administrador, se submete às obrigações processuais 

impostas à falida pela Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 

 e) O sócio A sofrerá inabilitação empresarial, porque, entre todos os sócios, é ele que 

detém a maior participação societária. 

 

 

Questão 145: CESPE - JE TJPR/TJ PR/2017 

Assunto: Da Falência (Arts. 75 a 160 da Lei nº 11.101/2005) 

Uma sociedade limitada, cujo único sócio administrador era João Rios, sofreu algumas 

condenações judiciais ao pagamento de dívidas e, em uma execução, não pagou, não 

depositou e não nomeou bens à penhora. A pedido de um credor, foi decretada a falência 

da sociedade. 

 

Nessa situação hipotética, 

 a) com a decretação da falência, João Rios perdeu o direito de administrar e dispor de 

seus bens e não poderá viajar sem prévia comunicação ao juiz. 

 b) a decretação da falência fundamentou-se no fato de que o passivo da sociedade era 

maior que seu ativo. 

 c) são quirografários os créditos decorrentes das condenações judiciais, tanto os 

principais quanto os de honorários advocatícios. 

 d) como efeito da decretação da falência, haverá a inabilitação empresarial de todos os 

sócios. 



  

 

 
  

 

 

Questão 146: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Da Falência (Arts. 75 a 160 da Lei nº 11.101/2005) 

Acerca de falência, assinale a opção correta. 

 a)  Segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios, na falência, são créditos 

quirografários qualquer que seja o seu valor. 

 b)  O encerramento da falência tem por efeito a extinção de todas as obrigações do falido 

não satisfeitas no processo. 

 c)  De acordo com a legislação brasileira, a situação falimentar do empresário se revela 

quando as dívidas excedem a importância de seu patrimônio. 

 d)  Um empresário deverá comprovar a regularidade do exercício da atividade 

empresarial, mediante a apresentação de certidão da junta comercial, para requerer a 

falência de outro empresário. 

 e)  O MP terá legitimidade para propor ação para anular atos praticados pelo falido em 

fraude a credores caso, no prazo de três anos da decretação da falência, os credores ou o 

administrador não a proponham. 

 

 

Questão 147: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2014 

Assunto: Da Falência (Arts. 75 a 160 da Lei nº 11.101/2005) 

Acerca de recuperação judicial e falência, assinale a opção correta. 

 a)  Os sócios não administradores da sociedade falida não podem ser responsabilizados 

por crime falimentar. 

 b)  A sociedade empresária devedora que, executada, não paga e não nomeia bens à 

penhora fica sujeita a pedido de falência, nos próprios autos da execução individual 

frustrada, que será então convertida em concursal. 

 c)  A sentença que decreta a falência limita-se a declarar fatos ou relações preexistentes, 

daí ser classificada como declaratória. 

 d)  As obrigações do devedor empresário em regime de execução concursal serão extintas 

caso ocorra o rateio de mais de 50% do devido aos quirografários, após a realização de 

todo o ativo. 

 e)  Contra a sentença declaratória de falência, podem ser opostos embargos de 

declaração e apelação. 

 

 

Questão 148: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 



  

 

 
  

Assunto: Da Falência (Arts. 75 a 160 da Lei nº 11.101/2005) 

Assinale a opção correta acerca da recuperação judicial, da recuperação extrajudicial, da 

falência do empresário e da sociedade empresária. 

 

 a) O juízo competente convocará a assembleia geral de credores por edital publicado no 

órgão oficial e em jornais de grande circulação nas localidades da sede e filiais, com 

antecedência mínima de quinze dias. 

 b) Cabe ao devedor ou à massa falida custear a remuneração dos membros do comitê de 

credores e do administrador judicial, atendendo às disponibilidades de caixa. 

 c) Para requerer a recuperação judicial, o devedor deve exercer atividades há mais de dois 

anos, não ser falido e não ter obtido a concessão de recuperação judicial há menos de oito 

anos. 

 d) A Lei de Falências não se aplica a empresas financeiras públicas, sociedades 

cooperativas, sociedades limitadas, sociedades em comum, consórcios, entidades de 

previdência complementar nem a sociedades seguradoras. 

 e) O deferimento do processamento da recuperação judicial interrompe o curso da 

prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, salvo aquelas dos 

credores particulares do sócio solidário. 

 

Questão 149: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2012 

Assunto: Da Falência (Arts. 75 a 160 da Lei nº 11.101/2005) 

No que se refere à declaração de insolvência civil, assinale a opção correta. 

 a)  A nulidade sobre alguma dívida pode ser alegada por qualquer dos credores, desde 

que em autos apartados aos da insolvência. 

 b)  Créditos com privilégio geral são os que assim sejam estabelecidos pelo credor no 

momento em que se obriga. 

 c)  Ainda que o valor do bem que garante um crédito real não seja suficiente para satisfazer 

o crédito, este não perderá a sua ordem de preferência no concurso entre as várias classes 

de credores. 

 d)  Declarada a insolvência, inicia-se uma discussão entre credores, não podendo mais o 

devedor impugnar créditos. 

 e)  Salvo os créditos considerados prioritários por lei especial, os créditos dos credores 

com direito real de garantia preferem ao pessoal, qualquer que seja a espécie deste. 

 

 

Questão 150: CESPE - JE TJPA/TJ PA/2012 

Assunto: Da Falência (Arts. 75 a 160 da Lei nº 11.101/2005) 

A respeito de falência e processo falimentar, assinale a opção correta. 



  

 

 
  

 a) Para a instauração do processo de execução concursal denominado falência, 

prescinde-se de sentença declaratória de falência. 

 b) O empresário excluído do processo falimentar pode submeterse à insolvência civil. 

 c) As companhias de seguro estão relativamente excluídas do direito falimentar. 

 d) O protesto de título por falta de pagamento não é considerado, por si só, prova de 

impontualidade. 

 e) Ao empresário sem meios de honrar a totalidade de suas obrigações a lei destina um 

processo diferente de execução concursal: o da insolvência civil. 

 

 

Questão 151: CESPE - JE TJAC/TJ AC/2012 

Assunto: Da Falência (Arts. 75 a 160 da Lei nº 11.101/2005) 

No que se refere ao direito falimentar, assinale a opção correta. 

 a) A aplicação da técnica da desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade 

de atingir o patrimônio de todos os envolvidos é permitida somente nas hipóteses de 

fraude cometida com o objetivo de desviar patrimônio de sociedade falida, em prejuízo da 

massa de credores, por meio de complexas formas societárias e de simulação de solvência 

da sociedade. 

 b) Não será decretada a falência de sociedade anônima depois de liquidado e partilhado 

seu ativo nem do espólio após um ano da morte do devedor. 

 c)  A comprovação, por documento hábil do registro público de empresas, de que as 

atividades empresariais tenham cessado mais de dois anos antes do pedido de falência não 

impede a sua decretação, prevalecendo contraprova de exercício posterior ao ato 

registrado. 

 d)  Em processo falimentar, a desconsideração da personalidade jurídica atinge somente 

as obrigações contraídas pela sociedade antes da saída dos sócios, ainda que os atos 

fraudulentos tenham sido a causa do estado de insolvência e esvaziamento patrimonial da 

falida. 

 e) É imprescindível a inscrição do distrato social no registro público de empresas 

mercantis, ainda que a inatividade da empresa pelo período de um ano, contado do 

requerimento da falência, seja comprovada por outros meios. 

 

 

Direito Penal 

Questão 152: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2011 

Assunto: Dolo, Culpa e Preterdolo 

Assinale a opção correta a respeito do dolo. 



  

 

 
  

 a) O estudo do tipo subjetivo dos crimes dolosos tem por objeto o dolo, elemento 

subjetivo geral, excluído nas hipóteses de erro de tipo, sendo as intenções, tendências ou 

atitudes pessoais elementos subjetivos especiais existentes em conjunto com o dolo em 

determinados delitos. 

 b) Considere que, durante a formação de uma tempestade, Lino tenha convencido Jorge 

a visitar determinada floresta na esperança de que um raio o atingisse de forma letal. 

Considere, ainda, que, de fato, Jorge tenha sido, na ocasião, atingido por um raio e 

falecido como consequência. Nesse caso, Lino deve responder pelo delito de homicídio 

na modalidade dolo eventual. 

 c) Os elementos normativos do tipo legal doloso, como os conceitos jurídicos 

empregados pelo legislador, não devem ser apreendidos conforme o seu significado 

comum, segundo uma valoração paralela ao nível do leigo, e sim, no sentido da definição 

jurídica respectiva. 

 d) As teorias do consentimento, da indiferença e da vontade de evitação não comprovada 

adotam, em relação ao dolo eventual, critérios fundados na representação, sendo o dolo 

eventual definido na teoria da vontade de evitação não comprovada como a atitude de 

aprovação do resultado típico previsto como possível, que deve agradar ao autor. 

 e) Suponha que, com intenção de fraudar o seguro que contratara, Mauro tenha instalado 

explosivos em embarcação de sua propriedade e detonado o dispositivo de explosão por 

meio de controle remoto antes de uma viagem programada. Suponha, ainda, que, em 

decorrência da explosão, a embarcação tenha sido destruída e a tripulação, morta. Nesse 

caso, com relação à conduta de Mauro, fica caracterizado o dolo de primeiro grau, ainda 

que as mortes não tenham sido por ele desejadas. 

 

 

Questão 153: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2014 

Assunto: Erro de Tipo 

No que concerne à teoria do domínio do fato, ao conceito de autoria mediata, ao erro e às 

causas de exclusão da ilicitude, assinale a opção correta. 

 a)  Se, por hipótese, Joaquim furtar bem de Américo, supondo estar praticando um ato de 

vingança contra Emílio, ocorrerá erro na execução. 

 b)  Supondo que Júlio deseje agredir Camilo, mas, por erro de representação, fira 

Reinaldo, seu próprio irmão, incidirá, nessa hipótese, em relação ao crime praticado, a 

agravante de parentesco. 

 c)  O erro determinado por terceiro pode configurar hipótese de autoria mediata, embora 

a autoria mediata não ocorra somente nos casos em que o executor material do delito atue 

sem dolo ou sem culpabilidade. 

 d)  Conforme a teoria do domínio do fato, não há nenhuma utilidade no conceito de 

autoria mediata, porque o domínio da vontade, elemento especial dessa modalidade de 

autoria, insere-se no elemento geral da figura da autoria — que é o próprio domínio do 

fato —, podendo-se, por isso, concluir que autor mediato é o mesmo que mandante. 



  

 

 
  

 e)  No âmbito da dogmática jurídico-penal, não se admite legítima defesa contra legítima 

defesa putativa. 

 

 

Questão 154: CESPE - JE TJMA/TJ MA/2013 

Assunto: Erro de Tipo 

Com relação ao que dispõe o Código Penal brasileiro sobre o erro de tipo, assinale a opção 

correta. 

 a) Se o erro de tipo for evitável, isenta-se de pena o agente. 

 b) O erro de tipo inevitável exclui o dolo e a culpa. 

 c) Sendo inevitável o erro de tipo, exclui-se a culpabilidade. 

 d) Se o erro de tipo for evitável, diminui-se a pena de 1/6 a 1/3 em relação ao total 

legalmente estipulado. 

 

 

Questão 155: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2011 

Assunto: Nexo de Causalidade: Concausas 

A respeito da relação de causalidade, assinale a opção correta. 

 a) Considere que Márcia, com intenção homicida, apunhale as costas de Sueli, a qual, 

conduzida imediatamente ao hospital, faleça em consequência de infecção hospitalar, 

durante o tratamento dos ferimentos provocados com o punhal. Nesse caso, Márcia 

responderá por tentativa de homicídio. 

 b) O nexo causal consiste em mera constatação acerca da existência de relação entre 

conduta e resultado, tendendo a sua verificação apenas às leis da física, mais 

especificamente, da causa e do efeito, razão pela qual a sua aferição independe de 

qualquer apreciação jurídica, como a verificação da existência de dolo ou culpa por parte 

do agente. 

 c) Suponha que Jean, pretendendo matar seu desafeto Rui, tenha-lhe desferido dois tiros, 

que, apesar de atingirem a vítima, não tenham sido a causa da morte de Rui, que faleceu 

em decorrência do fato de ter ingerido veneno, de forma voluntária, dez minutos antes dos 

disparos. Nesse caso, Jean não responderá por nenhuma conduta típica. 

 d) Considere que a residência de Sara, idosa com setenta e cinco anos de idade, seja 

invadida por um assaltante, e Sara, assustada, sofra um ataque cardíaco e morra em 

seguida. Nesse caso, considerando-se o fato de a vítima ser idosa e o de que o agente 

tivesse conhecimento dessa condição, o ataque cardíaco será uma causa concomitante e 

relativamente independente à ação do agente, devendo este responder por tentativa de 

homicídio. 

 e) Suponha que Mara, com intenção homicida, desfira dois tiros em Fábio e que, por má 

pontaria, acerte apenas o braço da vítima, a qual, conduzida ao hospital, faleça em 



  

 

 
  

consequência de um desabamento. Nesse caso, Mara deverá responder por homicídio 

doloso consumado. 

 

 

Questão 156: CESPE - JE TJAC/TJ AC/2012 

Assunto: Tentativa (crime) 

Com base no direito penal, assinale a opção correta. 

 a) Conforme o CP, a desistência voluntária é compatível com a tentativa acabada e 

incompatível com a tentativa inacabada ou imperfeita. 

 b) Em se tratando de crimes omissivos impróprios, admite-se a tentativa. 

 c) Caso a consumação do crime seja impedida por impropriedade relativa do objeto, a 

tentativa será impunível. 

 d) De acordo com a teoria unitária, adotada no CP, admite-se, excepcionalmente, o 

concurso de agentes após a consumação do delito, ainda que não haja vínculo subjetivo 

entre os agentes. 

 e) Tanto o arrependimento eficaz quanto o arrependimento posterior constituem causa 

de diminuição de pena. 

 

 

Questão 157: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Estrito Cumprimento do Dever Legal 

De acordo com o CP, constituem hipóteses de exclusão da antijuridicidade 

 a)  o estrito cumprimento do dever legal e o estado de necessidade. 

 b)  a insignificância da lesão e a inexigibilidade de conduta diversa. 

 c)  a legítima defesa putativa e o estrito cumprimento do dever legal. 

 d)  o estado de necessidade e a coação moral irresistível. 

 e)  o exercício regular de direito e a inexigibilidade de conduta diversa. 

 

 

Questão 158: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Estrito Cumprimento do Dever Legal 

Assinale a opção correta a respeito da ilicitude e das suas causas de exclusão. 

 a) Considere que Antônio seja agredido por Lucas, de forma injustificável, embora lhe 

fosse igualmente possível fugir ou permanecer e defender-se. Nessa situação, como o 



  

 

 
  

direito é instrumento de salvaguarda da paz social, caso Antônio enfrentasse e ferisse 

gravemente Lucas, ele deveria ser acusado de agir com excesso doloso. 

 b) Se a excludente do estrito cumprimento do dever legal for reconhecida em relação a 

um agente, necessariamente será reconhecida em relação aos demais coautores, ou 

partícipes do fato, que tenham conhecimento da situação justificadora. 

 c) Considere que, para proteger sua propriedade, Abel tenha instalado uma cerca elétrica 

oculta no muro de sua residência e que duas crianças tenham sido eletrocutadas ao tentar 

pulá-la. Nesse caso, caracteriza-se exercício regular do direito de forma excessiva, 

devendo Abel responder por homicídio culposo. 

 d) Em relação ao estado de necessidade, adota-se no CP a teoria diferenciadora, segundo 

a qual a excludente de ilicitude poderá ser reconhecida como justificativa para a prática do 

fato típico, quando o bem jurídico sacrificado for de valor menor ou igual ao do bem 

ameaçado. 

 e) No que se refere ao terceiro que sofre a ofensa, o estado de necessidade classifica-se 

em agressivo, quando a ação é dirigida contra o provocador dos fatos, e defensivo, quando 

o agente destrói bem de terceiro inocente. 

 

Questão 159: CESPE - JE TJMA/TJ MA/2013 

Assunto: Conceitos Gerais da Culpabilidade 

No que concerne às posições existentes na teoria do delito, assinale a opção correta. 

 a) É possível a punição a título de culpa mesmo se o resultado não tenha sido previsto pelo 

agente. 

 b) É inadmissível legítima defesa contra legítima defesa putativa. 

 c) A existência do dolo do tipo permissivo serve à concepção objetiva da descriminante. 

 d) O dolo normativo corresponde ao modelo normativo de culpabilidade. 

 

 

Questão 160: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Conceitos Gerais da Culpabilidade 

A respeito da culpabilidade, assinale a opção correta. 

 a) Para haver exclusão ou diminuição da culpabilidade, a perda ou redução da capacidade 

de entendimento do caráter ilícito do fato causada pelo uso de entorpecente não deve 

decorrer necessariamente de caso fortuito ou força maior, visto que a dependência 

química, por si só, afasta ou reduz a responsabilização penal. 

 b) Segundo a jurisprudência do STJ, no delito de omissão de recolhimento de 

contribuição previdenciária, a impossibilidade de repasse das contribuições 

previdenciárias em decorrência de crise financeira da empresa não constitui, nem sequer 



  

 

 
  

em tese, causa supralegal de exclusão da culpabilidade (inexigibilidade de conduta 

diversa). 

 c) Conforme a teoria normativa pura, a culpabilidade não se exaure na relação de 

desconformidade substancial entre ação e ordenamento jurídico, mas fundamenta a 

reprovação pessoal contra o autor, no sentido de este não ter omitido a ação antijurídica 

quando ainda podia. 

 d) De acordo com a teoria limitada da culpabilidade, não se faz distinção entre erro de 

tipo (o que recai sobre a situação de fato) e erro de proibição (o que recai sobre os limites 

autorizadores da norma), sendo todas essas situações consideradas erro de proibição. 

 e) Nas correntes preventivas da culpabilidade, a teoria da motivação normativa tem como 

característica básica fundar a culpabilidade na liberdade de autodeterminação, excluída a 

capacidade de motivação normativa do sujeito. 

 

Questão 161: CESPE - JE TJMA/TJ MA/2013 

Assunto: Potencial Consciência da ilicitude (Erro de proibição e Descriminantes 

Putativas) 

A respeito do erro em matéria penal, assinale a opção correta. 

 a) Erro de pessoa e aberratio ictus são espécies de erro na execução do crime, não tendo 

nenhuma relação com a representação que o agente faz da realidade. 

 b) Consoante a teoria estrita da culpabilidade, o erro penalmente relevante referido a uma 

causa de exclusão da ilicitude pode, ou não, configurar erro de permissão, ou seja, erro de 

proibição indireto. 

 c) De acordo com a teoria limitada da culpabilidade, o erro de tipo permissivo é 

inconfundível com a hipótese descrita expressamente no Código Penal brasileiro como 

descriminante putativa. 

 d) Segundo a teoria extremada do dolo, o erro inevitável, seja em relação aos elementos 

do tipo, seja em relação à consciência da ilicitude, sempre exclui o dolo e, em 

consequência, também a culpabilidade. 

 

 

Questão 162: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2015 

Assunto: Concurso de Pessoas 

Assinale a opção correta no que se refere ao concurso de pessoas. 

 a) Inexiste previsão legal referente ao desvio subjetivo de conduta. 

 b) Segundo a teoria da acessoriedade mínima, uma ação justificada para o autor não 

constitui crime para o partícipe. 

 c) Será considerado cúmplice aquele que incutir na mente do autor principal o propósito 

criminoso. 



  

 

 
  

 d) A coautoria pressupõe acordo prévio, o que a doutrina denomina de pactum sceleris. 

 e) O crime omissivo admite a participação por meio de comissão. 

 

 

Questão 163: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Concurso de Pessoas 

Em relação ao concurso de pessoas, assinale a opção correta. 

 a) Segundo a jurisprudência do STJ, não se admite, em crime culposo, a possibilidade de 

concurso de pessoas, que se caracteriza como o vínculo psicológico na cooperação 

consciente de alguém na conduta culposa de outrem. 

 b) A lei brasileira não admite a participação por omissão e a participação em crime 

omissivo, uma vez que, para se distinguir o coautor do partícipe, a conduta principal e a 

acessória devem ocorrer de forma ativa, o que é incompatível com uma inação. 

 c) É desnecessária a descrição pormenorizada da conduta de cada um dos envolvidos em 

crimes de autoria coletiva, bem como do vínculo entre os réus e dos delitos a eles 

imputados, cabendo à instrução processual o detalhamento da participação de cada um 

dos agentes na empreitada delituosa. 

 d) De acordo com a teoria restritiva, autor distingue-se de partícipe e, consoante o critério 

objetivo-subjetivo, não importa a prática do núcleo do tipo de delito, considerando-se 

autor aquele que detém o controle final do fato, o que domina toda a realização delituosa. 

 e) Consoante a teoria da acessoriedade limitada, adotada no CP, o partícipe somente 

responderá pelo crime se o fato principal for típico, ilícito e culpável, incidindo ainda sobre 

o partícipe todas as agravantes e atenuantes de caráter pessoal relativas ao autor principal. 

 

Questão 164: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2015 

Assunto: Classificações dos Crimes 

Relativamente à classificação doutrinária de crimes, assinale a opção correta. 

 a) O crime falho, também chamado de tentativa imperfeita, ocorre quando o agente 

voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. 

 b) Para que se verifique o exaurimento do crime, é necessário que, depois de sua 

consumação, o delito atinja suas últimas consequências. 

 c) O crime de cárcere privado é tipicamente instantâneo, haja vista que já se consuma com 

a efetiva restrição ou privação da liberdade de locomoção por tempo juridicamente 

relevante. 

 d) As penas privativas de liberdade aplicáveis a indivíduos condenados por contravenções 

penais são de detenção, não se admitindo a reclusão. 



  

 

 
  

 e) Crime próprio é aquele que só pode ser praticado pelo agente pessoalmente, não 

podendo este utilizar-se de interposta pessoa (a exemplo do que ocorre no falso 

testemunho). 

 

 

Questão 165: CESPE - JE TJAC/TJ AC/2012 

Assunto: Classificações dos Crimes 

A respeito da classificação dos crimes, assinale a opção correta. 

 a) Classifica-se como bipróprio o crime cujo agente é simultaneamente sujeito ativo e 

passivo em relação ao mesmo fato. 

 b) A denunciação caluniosa e a extorsão mediante sequestro são consideradas crimes 

complexos em sentido estrito. 

 c) A conduta de alguém que induza ou instigue outrem a suicidar-se ou preste auxílio para 

que o faça configura crime multitudinário ou de ação múltipla. 

 d)  O aborto com consentimento da gestante e a violação de sepultura são exemplos de 

crime vago. 

 e) A injúria e a ameaça verbais são exemplos de crimes não transeuntes. 

 

 

Direito Processual Civil (Novo CPC - Lei nº 13.105/2015) 

Normas Fundamentais 

Questão 166: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Das Normas Fundamentais e da Aplicação das Normas Processuais (arts. 

1º a 15) 

A respeito da atuação das partes e do juiz no processo civil, assinale a opção correta. 

 a)  De acordo com o entendimento do STJ acerca do direito processual intertemporal, 

para recorrer, a parte deve observar a lei processual vigente na data da interposição do 

recurso e não outra lei que estava em vigor na data da publicação da decisão recorrida. 

 b)  É vedado ao juiz realizar atos executórios em procedimentos de jurisdição voluntária, 

haja vista as peculiaridades dessa modalidade de jurisdição. 

 c)  De acordo com o entendimento dominante no STJ, as condições da ação, incluída a 

legitimidade das partes, devem ser aferidas pelo juiz com base na teoria da asserção, ou 

seja, de forma abstrata e de acordo com as afirmações deduzidas na petição inicial. 

 d)  A existência de compromisso arbitral entre as partes é matéria de ordem pública que, 

com fundamento na economia processual, deve ser conhecida de ofício pelo magistrado 

em qualquer tempo e grau de jurisdição. 



  

 

 
  

 e)  Verificada a identidade total ou parcial entre os elementos de ações que tramitem em 

órgãos jurisdicionais distintos, o magistrado deverá determinar a reunião dos processos 

para julgamento conjunto, desde que não tenha sido prolatada sentença em nenhum deles. 

 

 

Da Ação 

Questão 167: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Da ação (arts. 17 a 20) 

A respeito da ação e dos pressupostos processuais, assinale a opção correta. 

 a)  Segundo a teoria da asserção, a análise das condições da ação é feita pelo juiz com 

base nas alegações apresentadas na petição inicial. 

 b)  Na ação de alimentos contra o pai, o menor de dezesseis anos de idade tem 

legitimidade para o processo, mas não goza de legitimidade para a causa. 

 c)  O direito a determinada prestação jurisdicional se esgota com o simples exercício do 

direito de ação. 

 d)  Conforme a teoria concreta da ação, o direito de agir é autônomo e independe do 

reconhecimento do direito material supostamente violado. 

 e)  Na hipótese de legitimidade extraordinária, a presença e a higidez dos pressupostos 

processuais serão examinadas em face da parte substituída. 

 

 

Direito Processual Penal 

Questão 168: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2015 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

No que se refere a denúncia ou queixa, assinale a opção correta. 

 a) Além dos indícios de autoria, para o exercício da ação penal nos crimes de tráfico de 

drogas, a Lei n.º 11.343/2006 considera suficiente o laudo de constatação. 

 b) O plenário do STF firmou entendimento no sentido de considerar o despacho que 

recebe denúncia ou queixa como uma espécie de decisão; por isso, tal despacho deve ser 

fundamentado. 

 c) No CPP está prevista a apelação como recurso cabível do não recebimento da denúncia 

ou queixa. 

 d) Inexiste possibilidade de litisconsórcio ativo entre o MP e o querelante. 

 e) A queixa, ainda que a ação penal seja privativa do ofendido, não poderá ser aditada 

pelo MP. 

 



  

 

 
  

 

Questão 169: CESPE - JE TJBA/TJ BA/2012 

Assunto: Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 

A respeito dos institutos aplicáveis ao direito processual penal, e o entendimento dos 

tribunais superiores, assinale a opção correta. 

 a) A ação civil ex delicto não poderá ser proposta caso a sentença absolutória tenha 

decidido que o fato imputado ao réu não constitui crime, ante a eficácia preclusiva de coisa 

julgada. 

 b) Caso o agente pratique crime permanente com atos de execução e de consumação em 

diferentes locais do país, deve ser adotada a regra da competência por distribuição. 

 c) De acordo com o que determina o CPP, durante a fase inquisitorial, o juiz somente 

poderá ordenar o sequestro de bens a requerimento do MP ou mediante representação da 

autoridade policial. 

 d) Segundo entendimento dos tribunais superiores, não é inepta a vestibular acusatória 

nos crimes societários que não descreva a conduta individualizada de cada sócio. 

 e) Consoante o entendimento dos tribunais superiores, por constituir ofensa à coisa 

julgada, a decisão que julga extinta a punibilidade do réu fundada em certidão de óbito 

falsa não pode ser revogada. 

 

Questão 170: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2018 

Assunto: Da Ação Civil ex delicto (arts. 63 a 68 do CPP) 

Considerando a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção 

correta, acerca da ação civil ex delicto, da competência, da jurisdição e dos processos 

incidentes. 

 a) A sentença que concede o perdão judicial depois de reconhecida a culpa do réu enseja 

reparação civil ex delicto. 

 b) A sentença absolutória do juízo criminal que declare a inexistência do fato ou que o réu 

não tenha concorrido para o crime faz coisa julgada no juízo cível, obstando a reparação 

civil ex delicto. 

 c) A distinção entre competência absoluta, que é improrrogável, e competência relativa, 

que é prorrogável, decorre de expressa disposição legal. 

 d) As exceções de suspeição, de ilegitimidade da parte e de incompetência do juízo são 

exemplos de exceções peremptórias que ocasionam a extinção do processo. 

 e) No processo penal, somente os juízes e os promotores de justiça poderão ser alvo de 

impugnações de atuação por meio de exceção de suspeição. 

 

 



  

 

 
  

Questão 171: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Da Ação Civil ex delicto (arts. 63 a 68 do CPP) 

Sentença penal estrangeira pode ter eficácia no Brasil, possibilitando, inclusive, a 

reparação civil ex delicto. A sua eficácia depende de homologação pelo 

 a)  STJ, desde que haja comprovação da ocorrência do seu trânsito em julgado no país de 

origem. 

 b)  STF, independentemente da existência de tratado de extradição ou reciprocidade com 

o país de cuja autoridade judiciária emanou a decisão. 

 c)  STJ, independentemente de ter ocorrido o trânsito em julgado no país de origem. 

 d)  STF, desde que exista tratado de extradição ou reciprocidade com o país de cuja 

autoridade judiciária emanou a decisão. 

 e)  STF, dependendo ainda de que tenha sido imposto ao réu medida de segurança ou 

condenação por crime punido no Brasil com pena de reclusão. 

 

 

Questão 172: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Da Ação Civil ex delicto (arts. 63 a 68 do CPP) 

Acerca da ação civil ex delicto, assinale a opção correta. 

 a) Violação dos direitos fundamentais da pessoa humana enseja ação de reparação ex 

delicto, cujo prazo prescricional se inicia com o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória. 

 b) Fixado na sentença penal condenatória valor mínimo para reparação dos danos 

causados pela infração e considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido, a execução 

civil estará limitada ao mínimo. 

 c) Na hipótese de a pena privativa de liberdade, na sentença condenatória, ser substituída 

pela restritiva de prestação pecuniária, será necessária a prévia liquidação da quantia 

indenizatória devida à vítima. 

 d) O fato praticado sob alguma excludente de ilicitude não enseja reparação civil, exceto 

na hipótese de estado de necessidade agressivo e de legítima defesa, no caso de ser 

atingido, por erro na execução, terceiro inocente. 

 e) O termo a quo para o ajuizamento da ação civil ex delicto começa a fluir, em regra, a 

partir do ajuizamento da ação penal. 

 

Direito Tributário 

Questão 173: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2015 



  

 

 
  

Assunto: Lançamento e Constituição do Crédito Tributário (arts. 142 a 150 do 

CTN) 

O secretário de Fazenda de João Pessoa – PB, em razão de incêndio ocorrido no centro 

dessa cidade no ano de 2014, decidiu, com base em equidade, não realizar lançamento 

para cobrança do IPTU referente aos anos de 2015 e 2016 para os proprietários de imóveis 

na área atingida pelo desastre. 

  

Acerca dessa situação hipotética e da legislação a ela correlacionada, assinale a opção 

correta. 

 a) Embora a equidade seja um método de integração da legislação tributária, sua aplicação 

não pode resultar na dispensa do pagamento do tributo devido, ainda que se trate de 

lançamento de ofício, como ocorre na situação descrita. 

 b) A equidade constitui um método de integração da legislação tributária e sua utilização 

pelo secretário de Fazenda, que exerce a administração tributária, para desonerar os 

contribuintes atingidos pelo incêndio é autorizada por lei. 

 c) O lançamento tributário tem conteúdo discricionário, de forma que cabe à autoridade 

tributária, no caso, o secretário de Fazenda, o juízo de conveniência e oportunidade para 

a realização do ato, por exemplo, de não lançamento para cobrança do IPTU. 

 d) O IPTU é tributo sujeito a lançamento por homologação, o que torna necessário, na 

situação descrita, que os contribuintes envolvidos peçam dispensa do pagamento do 

tributo como condição para validar o ato do secretário de Fazenda. 

 e) Por ser o IPTU tributo sujeito a lançamento direto, cabe à autoridade tributária verificar 

de ofício as circunstâncias que cercam o fato gerador, o que dá ao secretário de Fazenda 

competência para desonerar os contribuintes diante de situações de perda da capacidade 

contributiva. 

 

 

Questão 174: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Lançamento e Constituição do Crédito Tributário (arts. 142 a 150 do 

CTN) 

O DF publicou, em 1.º/11/2012, lei ordinária isentando espetáculos teatrais da incidência do 

ISS. A mesma lei estabeleceu multa de R$ 1.000,00 para o contribuinte que cometesse 

infração consistente em desobediência de requisição de informações pela autoridade 

tributária, o que resultou em uma minoração em relação à lei anterior, que estabelecia 

multa de R$ 2.000,00 para essa infração. A nova lei entrou em vigor na data de sua 

publicação. 

  

Em 1.º/10/2013, a Companhia Teatral ABC, uma sociedade empresarial, foi intimada por 

auditor fiscal do DF a apresentar seus livros contábeis em quinze dias, ordem que não 

cumpriu porque não havia registrado suas operações contábeis nem realizado o 

pagamento do ISS desde janeiro de 2012. Por tais razões, foi lavrado auto de infração e, 

posteriormente, foi exigido da referida companhia o pagamento da multa pela infração e 

dos tributos devidos. 



  

 

 
  

 

Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a data 

a partir da qual há isenção do ISS para a companhia de teatro e o valor da multa da infração. 

 a)  30/1/2013 e R$ 1.000,00 

 b)  1.º/11/2012 e R$ 1.000,00 

 c)  31/12/2012 e R$ 1.000,00 

 d)  30/1/2013 e R$ 2.000,00 

 e)  1.º/11/2012 e R$ 2.000,00 

 

 

Questão 175: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2014 

Assunto: Lançamento e Constituição do Crédito Tributário (arts. 142 a 150 do 

CTN) 

Determinado empresário foi intimado validamente de um lançamento efetuado pela 

Subsecretaria da Receita da Secretaria de Fazenda do DF em 5/5/2006, referente a créditos 

tributários oriundos do ICMS, vencidos em 5/3/2001 e que não foram objeto de qualquer 

pagamento ou declaração de débito do contribuinte, sem que este, no entanto, tenha 

incorrido em dolo, fraude ou simulação. Embora o contribuinte não tenha apresentado 

impugnação no prazo legal de trinta dias após a intimação do lançamento, o crédito 

tributário só foi inscrito em dívida ativa em 4/5/2011, e, posteriormente, em 1.º/10/2011, foi 

proposta a execução fiscal, tendo ocorrido a citação válida do devedor em 1.º/11/2011. 

 

Nessa situação hipotética, 

 a)  houve prescrição do crédito tributário, visto que, tendo o vencimento do tributo 

ocorrido em 5/3/2001, o lançamento foi efetivado apenas em 5/5/2006, ou seja, após o 

prazo previsto no art. 150, § 4.º, do CTN, contado a partir do fato gerador. 

 b)  ocorreu a decadência do tributo, levando-se em conta que a execução fiscal foi 

proposta tão somente em 1.º/10/2011, ou seja, muito após o prazo de cinco anos previsto 

no art. 174 do CTN, contado a partir da constituição definitiva do crédito tributário. 

 c)  não houve nem decadência nem prescrição. 

 d)  houve decadência do crédito tributário, visto que, tendo o vencimento do tributo 

ocorrido em 5/3/2001, o lançamento foi efetivado apenas em 5/5/2006, portanto, após o 

prazo de cinco anos previsto no art. 150, § 4.º, do CTN, contado a partir do fato gerador. 

 e)  ocorreu a prescrição do tributo, levando-se em conta que a execução fiscal foi 

proposta tão somente em 1.º/10/2011, ou seja, muito após o prazo de cinco anos previsto 

no art. 174 do CTN, contado a partir da constituição definitiva do crédito tributário. 

 

 

Questão 176: CESPE - JE TJBA/TJ BA/2012 



  

 

 
  

Assunto: Lançamento e Constituição do Crédito Tributário (arts. 142 a 150 do 

CTN) 

No caso de, após a ocorrência do fato gerador, advir lei que amplie os poderes de 

investigação das autoridades administrativas, o lançamento será regido pela lei que estiver 

em vigor na data 

 a) do pagamento do tributo. 

 b) da inscrição da dívida na repartição administrativa competente. 

 c) da ocorrência do fato gerador. 

 d) da cobrança do tributo. 

 e) da feitura do lançamento. 

 

Questão 177: CESPE - JE TJPA/TJ PA/2012 

Assunto: Lançamento e Constituição do Crédito Tributário (arts. 142 a 150 do 

CTN) 

Assinale a opção correta no que se refere às obrigações e ao lançamento tributário. 

 a) A iniciativa do lançamento por declaração é da autoridade administrativa e independe 

de qualquer colaboração do sujeito passivo. 

 b) O lançamento não pode ser objeto de revisão. 

 c) A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o 

crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. 

 d) O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade gera, por si só, a 

responsabilidade solidária do sócio-gerente. 

 e) Aplica-se o benefício da denúncia espontânea aos tributos sujeitos a lançamento por 

homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. 

 

 

Questão 178: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2011 

Assunto: Lançamento e Constituição do Crédito Tributário (arts. 142 a 150 do 

CTN) 

De acordo com o que dispõe o CTN a respeito do crédito tributário, assinale a opção 

correta. 

 a) O lançamento tributário rege-se pela lei vigente na data da ocorrência do fato gerador, 

ainda que ao tempo da constituição do crédito tal lei haja sido revogada. 

 b) Em regra, caso o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, a conversão 

em moeda nacional deverá ser feita ao câmbio do dia do efetivo pagamento do tributo. 

 c) O crédito tributário surge com a ocorrência do fato gerador do tributo. 



  

 

 
  

 d) O lançamento é o procedimento administrativo por meio do qual se apura a certeza e 

a liquidez do crédito tributário, que constitui o devedor em mora. 

 e) Notificado regularmente o lançamento ao sujeito passivo tributário, a autoridade 

administrativa não pode mais alterá-lo de ofício. 

 

 

Questão 179: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário (arts. 151 a 155-A do 

CTN) 

Determinado programa de parcelamento de débitos tributários, que possibilita aos 

contribuintes parcelarem suas dívidas em até cento e vinte meses, foi instituído por lei pelo 

DF. A empresa Z, que praticou sonegação com emissão de notas fiscais fraudadas, realizou 

denúncia espontânea e requereu ingresso em tal programa, com o parcelamento da dívida 

confessada. 

  

A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a)  No caso de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, não é possível a 

concessão de parcelamento, razão por que o requerimento da empresa Z deve ser 

indeferido. 

 b)  Nessa situação, o parcelamento poderá ser concedido, sendo, no entanto, modalidade 

de suspensão do crédito tributário, de modo que somente após seu integral cumprimento 

é que estará excluída a responsabilidade da empresa Z. 

 c)  A comunicação espontânea da empresa à autoridade tributária é suficiente para que 

seja excluída a sua reponsabilidade pela infração. 

 d)  O parcelamento é modalidade de extinção do crédito tributário, de modo que sua 

concessão equivale ao pagamento do tributo, o que, aliado à denúncia espontânea, exclui 

a responsabilidade da empresa Z. 

 e)  Para ser válida, a denúncia espontânea deve ser acompanhada do pagamento do 

tributo, sendo suficiente para que ela produza efeitos que a empresa Z quite o principal, 

excluídos os juros e as penalidades. 

 

 

Questão 180: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário (arts. 151 a 155-A do 

CTN) 

Determinada unidade da Federação criou norma de processo administrativo tributário que 

torna obrigatório o depósito de 30% do valor do crédito tributário discutido como condição 

para recorrer para o tribunal administrativo de recursos fiscais. Após tal modificação, 

determinado contribuinte recebeu intimação sobre a decisão de primeira instância que lhe 

foi desfavorável, tendo apresentado recurso desacompanhado de depósito. Antes de 



  

 

 
  

intimar o contribuinte, o tribunal administrativo inscreveu o crédito em dívida ativa para 

interromper a prescrição e declarou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

diante da interposição do recurso. 

 

A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a)  Como é inconstitucional a exigência de depósito recursal na esfera administrativa, a 

autoridade agiu corretamente ao suspender a exigibilidade do crédito tributário. 

 b)  Devido ao fato de a ausência de depósito impossibilitar a admissibilidade do recurso, 

a inscrição do crédito em dívida ativa é válida, pois se refere a crédito líquido e certo. 

 c)  A lei promulgada pelo ente federativo é inválida, pois está em desacordo com o Código 

Tributário Nacional (CTN), o qual exige que o montante a ser depositado para interpor 

recurso corresponda ao valor integral do crédito discutido. 

 d)  A ausência de depósito impossibilitou a admissão do recurso administrativo, de modo 

que não é obrigatória a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

 e)  A inscrição em dívida ativa interrompeu a prescrição. 

 

 

Questão 181: CESPE - JE TJPI/TJ PI/2012 

Assunto: Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário (arts. 151 a 155-A do 

CTN) 

No que concerne à obrigação tributária e ao crédito tributário, assinale a opção correta. 

 

 a) O lançamento não poderá ser revisto de ofício pela autoridade administrativa caso a 

declaração não seja prestada por quem de direito, no prazo e na forma da legislação 

tributária. 

 b) A especificação do prazo de duração do favor não se inclui entre os requisitos previstos 

na lei que concede a moratória em caráter geral. 

 c) Somente nos casos previstos no CTN pode ser modificado ou extinto o crédito tributário 

regularmente constituído. 

 d) Considera-se espontânea a denúncia, mesmo após o início de qualquer medida de 

fiscalização, dado o privilégio concedido à intenção do agente. 

 e) O lançamento do crédito reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação 

e rege-se pela lei vigente, salvo se esta for posteriormente modificada ou revogada. 

 

Questão 182: CESPE - JE TJPR/TJ PR/2017 

Assunto: Extinção do Crédito Tributário (arts. 156 a 174 do CTN) 



  

 

 
  

Em 3/6/2009, determinado contribuinte sofreu lançamento referente a fatos geradores de 

ICMS que teriam ocorrido em 1.º/3/2004, sem que tivesse havido declaração de débito 

nem qualquer pagamento de tributo. 

 

Nessa situação hipotética, 

 a) houve prescrição, que se conta a partir do fato gerador, de modo que o lançamento 

não poderia ter sido realizado. 

 b) houve decadência, que se conta, nesse caso, a partir do fato gerador, de modo que o 

lançamento não poderia ter sido realizado. 

 c) não houve decadência nem prescrição. 

 d) houve prescrição, contada do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento 

poderia ter sido realizado, de maneira que o crédito não poderia ter sido constituído. 

 

 

Questão 183: CESPE - JE TJPR/TJ PR/2017 

Assunto: Extinção do Crédito Tributário (arts. 156 a 174 do CTN) 

A empresa XY, considerando-se detentora de créditos de ICMS resultantes de tributos 

pagos indevidamente, propôs mandado de segurança para convalidar compensação 

efetivada por ela, requerendo que o Poder Judiciário declarasse extintos os créditos 

tributários discriminados em sua contabilidade. 

 

Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a) O mandado de segurança não é cabível para convalidar a compensação realizada pela 

empresa XY. 

 b) O mandado de segurança não é ação adequada para a declaração do direito à 

compensação, o que obsta a pretensão da empresa XY. 

 c) A declaração de extinção dos créditos tributários discriminados em contabilidade 

pretendida pela empresa XY é possível, por ser o mandado de segurança ação adequada 

para declaração do direito à compensação. 

 d) A pretensão da empresa XY pode ser deferida em tutela liminar, desde que esteja 

amparada exclusivamente em provas documentais. 

 

 

Questão 184: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Extinção do Crédito Tributário (arts. 156 a 174 do CTN) 

A indústria de armamentos A, considerando-se detentora de créditos fiscais do ICMS 

originados do uso de projéteis balísticos em testes de qualidade de seus produtos, visando 

obter a convalidação de compensação tributária realizada em sua contabilidade e 

declarada nos formulários próprios às autoridades tributárias, impetrou mandado de 



  

 

 
  

segurança preventivo contra possível ato do secretário executivo da Receita da Secretaria 

de Fazenda do Estado do Amazonas. 

  

Acerca do cabimento, da adequação e dos efeitos de tal ação em relação às autoridades 

administrativas, assinale a opção correta. 

 a)  A pretensão de obter créditos fiscais de ICMS pela utilização de projéteis balísticos em 

testes é incabível, já que, para que um produto intermediário gere créditos, é indispensável 

que ele integre o produto final. 

 b)  Embora o mandado de segurança em matéria de compensação tributária tenha efeitos 

condenatórios, é admissível sua utilização para convalidar compensação efetivada pelo 

contribuinte. 

 c)  É possível a convalidação de compensação efetivada pelo contribuinte, uma vez que é 

cabível a dilação probatória em mandado de segurança. 

 d)  O mandado de segurança preventivo em matéria de compensação tributária tem 

efeitos meramente declaratórios, de modo que é compatível com a convalidação de 

compensação efetivada pelo contribuinte. 

 e)  É cabível a declaração de compensação via mandamental, não podendo, todavia, o 

Poder Judiciário impor entraves para que a administração tributária apure a liquidez e 

certeza dos créditos apontados pelo contribuinte nas suas declarações e contabilidade. 

 

 

Questão 185: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2015 

Assunto: Extinção do Crédito Tributário (arts. 156 a 174 do CTN) 

Em 20/7/2007, ocorreu fato gerador de ICMS que resultou em obrigação tributária no valor 

de dez mil reais. O contribuinte realizou pagamento parcial de cinco mil reais, mas a 

declaração respectiva foi encaminhada de forma incorreta. Em 26/10/2012, um auditor 

fiscal efetuou lançamento referente ao valor do tributo não pago. O contribuinte impugnou 

o ato administrativo, em 6/11/2013, mas, posteriormente, preferiu confessar o débito e 

aderir a programa de parcelamento do crédito tributário, o que resultou na desistência da 

impugnação realizada. 

  

Nessa situação hipotética, 

 a) ocorreu decadência do direito ao lançamento do crédito tributário, o que permite ao 

contribuinte pedir restituição ou ajuizar repetição do indébito em relação aos valores do 

parcelamento já pagos, haja vista que a confissão de débito não é suficiente para reavivar 

o débito. 

 b) não ocorreu a prescrição do tributo, pois, no caso, trata-se de tributo com lançamento 

por homologação, o que faz que o prazo para o lançamento seja contado a partir do 

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, 

mesmo nos casos em que haja pagamento. 



  

 

 
  

 c) embora tenha ocorrido prescrição com referência ao tributo em 21/7/2012, o que 

invalida o lançamento, a confissão de débito legitimou os pagamentos feitos pelo 

contribuinte durante o parcelamento. 

 d) não ocorreu a decadência do direito ao lançamento, pois, no caso, o lançamento do 

tributo se dá por declaração, o que faz que o prazo para o lançamento seja contado a partir 

do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado. 

 e) não houve decadência do direito ao lançamento, pois, tratando-se de tributo com 

lançamento por homologação, o prazo decadencial deve ser contado a partir do primeiro 

dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, mesmo 

nos casos em que tenha ocorrido pagamento parcial. 

 

 

Questão 186: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2015 

Assunto: Extinção do Crédito Tributário (arts. 156 a 174 do CTN) 

Em 31/12/2009, o fisco de determinada unidade da Federação, por meio dos seus auditores, 

efetuou lançamento de ofício relativo ao tributo de ICMS e verificou inexatidão por parte 

da empresa Y no recolhimento e na declaração do referido imposto. O fisco intimou a 

contribuinte para que, no prazo de vinte dias, pagasse o crédito tributário, cujo fato 

gerador ocorreu em 9/9/2009. No entanto, por inadvertência, foi omitido, na intimação, o 

prazo para a impugnação do lançamento. Após quatro anos e sete meses da data do 

lançamento, houve a inscrição em dívida ativa do débito da empresa Y. Posteriormente, o 

fisco propôs a ação de execução fiscal do crédito, tendo o despacho que determinou a 

citação ocorrido oito meses depois da inscrição do débito em dívida ativa. 

  

Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a)  A pretensão do fisco com relação à empresa Y encontra-se prescrita, pois a inscrição 

em dívida ativa não interrompe a prescrição. 

 b)  O fisco praticou ato inválido ao realizar o lançamento de ofício, porque o ICMS é tributo 

sujeito a lançamento por homologação. 

 c)  Embora não tenha sido especificado o prazo de defesa, a intimação do lançamento em 

questão foi válida porque a duração do prazo de impugnação está prevista em lei. 

 d)  Como os prazos decadenciais não são interrompidos, ocorreu a decadência da 

exigibilidade da obrigação tributária. 

 e)  Na data do despacho que determinou a citação, o crédito tributário encontrava-se 

exigível pois a inscrição em dívida ativa suspendeu a prescrição. 

 

 

Questão 187: CESPE - JE TJCE/TJ CE/2018 

Assunto: Exclusão do Crédito Tributário (arts. 175 a 182 do CTN) 



  

 

 
  

De acordo com o CTN, as hipóteses de exclusão do crédito tributário incluem 

 a) a isenção e a anistia. 

 b) o pagamento e a compensação. 

 c) a prescrição e a decadência. 

 d) a moratória e o parcelamento. 

 e) a remissão e o depósito do montante integral. 

 

 

Questão 188: CESPE - JE TJPR/TJ PR/2017 

Assunto: Exclusão do Crédito Tributário (arts. 175 a 182 do CTN) 

Por meio de decreto de vigor e eficácia imediatos, o prefeito do município de Cascavel – 

PR, comovido por inundação ocorrida em seu território, isentou do pagamento de IPTU 

por dois anos os proprietários dos imóveis mais afetados, tendo justificado a medida com 

base na equidade. 

 

Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a) O princípio da legalidade no direito tributário aplica-se apenas para obstar a majoração 

de tributos, razão por que a opção pela isenção em apreço mediante decreto foi correta. 

 b) Na situação considerada, a equidade não poderia ter fundamentado a dispensa do 

pagamento de tributo devido. 

 c) A isenção em apreço caracteriza uma hipótese de extinção do crédito tributário que 

deveria, necessariamente, ter sido concedida por lei. 

 d) A isenção, na hipótese considerada, para ser válida, deveria observar o princípio da 

anterioridade. 

 

 

Questão 189: CESPE - JE TJPB/TJ PB/2011 

Assunto: Garantias e Privilégios do Crédito Tributário (arts. 183 a 193 do CTN) 

As garantias e privilégios do crédito tributário, instituídas pela lei em favor do poder 

público, visam assegurar o recebimento da prestação tributária. Acerca de tais garantias e 

privilégios, assinale a opção correta. 

 a) O bem de família, instituído por lei, pode ser penhorado em execução fiscal, 

independentemente da natureza do tributo cobrado em juízo. 

 b) A fraude à execução fiscal ocorre com a alienação de bens pelo sujeito passivo em 

débito tributário para com a fazenda pública, após a regular inscrição do crédito tributário 

na dívida ativa, tornando-o insolvente. 



  

 

 
  

 c) Os créditos tributários gozam de preferência em relação a quaisquer outros, incluindo-

se os decorrentes da legislação trabalhista. 

 d) O concurso de preferência para recebimento do crédito tributário entre as pessoas 

jurídicas de direito público obedece à seguinte ordem: municípios, estados e DF e, por fim, 

a União. 

 e) Respondem pelo pagamento do crédito tributário todos os bens, presentes e futuros, 

do sujeito passivo, salvo os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou 

impenhorabilidade. 
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