
 

Verificação Unificada 2017.1 
 
– Informações gerais 
 

 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
 a) Uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 
 b) Este caderno de prova, com o enunciado das 86 (oitenta e seis) questões, sem repetição ou falha. 
 c) Os alunos matriculados nas disciplinas Estágio Supervisionado IV e VI deverão responder apenas até a questão 80. As 

demais serão desconsideradas, ainda que marcadas. Os alunos matriculados na disciplina Estágio Supervisionado VIII 
deverão responder até a questão 86. 

 

 Ao receber a folha de respostas você deve: 
 a) conferir seu nome e número de matrícula; 
 b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 
 c) assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. 
 
 As questões são identificadas pelo número que se situa no enunciado. 
 
 Durante a aplicação da prova não será permitido: 
 a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 
 b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
 c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 

gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
qualquer acessório de chapelaria, como chapéu, boné, gorro, etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha ou corretivo de 
qualquer espécie. 

 

 Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do examinando. 
 

 O tempo disponível para esta prova será de 5 (cinco) horas, já incluído o tempo para marcação da folha de respostas. 
 

 Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas. 
 

 Somente após decorrida uma hora do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova sem levar o caderno de 
questões. 

 

 Somente no decorrer dos últimos 60 (sessenta) minutos do período da prova você poderá retirar-se da sala levando o 
caderno de questões. 

 

 Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas devidamente preenchida e 
assinada ao fiscal da sala.  

 

 Quem descumprir esta regra RECEBERÁ NOTA ZERO. 
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01.  Para os romanos, posse era a rei detentio, a 
detenção da coisa, com animus retendi, ou seja, 
com o desejo de retê-la. É, como se entende no 
direito brasileiro, um poder físico, protegido 
juridicamente, que alguém exerce sobre uma coisa, 
com a intenção de tê-la para si. Sobre posse em 
Roma, marque a alternativa correta: 
a) O que fazia a posse era a detenção da coisa 

com o animus domini, com a intenção de ser 
dono. 

b)  A posse ad usucapionem era aquela que 
habilitava o possuidor a se tornar proprietário 
por usucapião, pela simples continuação da 
posse ou do uso, pelo tempo previsto em lei. 

c)  A posse, ainda que injusta (contrária às leis 
romanas), permitia que o possuidor 
protegesse sua posse irregular, por meio dos 
interditos possessórios, em face do lesionado. 

d) A posse que sofresse turbação era protegida 
por meio dos interditos restitutórios, ou seja, 
espécie de ação possessória que visava 
devolver a posse que houve sido perdida por 
meio de violência, clandestinidade ou 
turbação. 

 

Justificativa: Profa. Eliza Dias. 
A alternativa “a” está incorreta pois, como o 
próprio enunciado da questão retrata, não é 
necessário a intenção de ser dono, o animus 
domini, para a configuração da posse. A posse 
decorre apenas da junção do corpus com o animus, 
isto é, a detenção material com o ânimo de retê-la, 
sem a intenção de ser proprietário. 
A alternativa “b” está correta, posse ad 
usucapionem, era aquela que habilitava o 
possuidor a tornar-se proprietário da coisa pela 
posse continuada no tempo previsto em lei. 
A alternativa “c” está incorreta já que a posse 
injusta é a posse contra o jus, contrária ao direito, 
por estar afetada por vícios como a violência, 
clandestinidade ou a precariedade. É a posse 
exercida por quem roubou, furtou ou extrapolou o 
prazo estipulado de posse. Os interditos 
possessórios poderiam proteger a posse injusta, 
somente frente a terceiros, mas não contra o 
lesionado. 
A alternativa “d” está incorreta, os interditos 
restitutórios eram utilizados quando o possuidor 
havia sido esbulhado e não turbado. 

 
02.  Analise o texto a seguir. 
 

Sem ônibus nas ruas: rodoviários descumprem 
decisão judicial e fazem greve  
Justiça do Trabalho determinou que 100% da 
frota estivesse nas ruas hoje, mas Sindicato diz 
que decisão de parar partiu dos trabalhadores  

17/01/2017 às 08:13 - Luana Carvalho Manaus 
(AM)  
 
Mesmo após decisão da juíza do Trabalho, Eliane 
Leite Correa,  de que  fosse mantida a circulação de 
100% da frota de ônibus nesta terça-feira, 17, os 
rodoviários paralisaram e nenhum ônibus está 
circulando. Ao todo, uma frota de 1,4 mil ônibus de 
220 linhas está nas garagens, prejudicando 
aproximadamente 800 mil usuários. 
A decisão da  Juíza determina uma multa de R$ 100 
mil para o Sindicato em caso de descumprimento 
da decisão, o que se configurou na manhã desta 
terça-feira. Além desta decisão, há ainda uma 
outra, tomada pelo  juiz plantonista do Tribunal 
Regional do Trabalho da 11º Região, Adilson Maciel 
Dantas, que também proíbe a paralisação e indica 
uma multa de R$ 100 mil. 
De acordo com um dos diretores do Sindicato dos 
Trabalhadores em Transporte Rodoviários de 
Manaus (STTR), Rosinaldo Rocha, a paralisação só 
vai terminar quando houver um acordo entre a 
Prefeitura, Sindicato das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) 
e a categoria. "Estava certo que íamos paralisar 
somente 50% da frota, mas com a determinação 
da Justiça os próprios funcionários se revoltaram e 
não quiseram sair nos ônibus. As portas das 
empresas estão todas abertas, foi uma decisão da 
categoria", disse. 
Segundo ele, a reivindicação  é pelo pagamento do 
dissídio coletivo do ano passado. "O Sinetram 
divulga pra a imprensa que estamos brigando pelo 
dissídio desse ano, cuja data base está longe, mas 
é referente ao ano passado e também ao 
pagamento de insalubridade que já ganhamos na 
Justiça".  
O Sinetram chegou a anunciar, por volta das 7h, 
que os rodoviários haviam prometido liberar as 
garagens, mas até as 8h desta terça-feira nenhum 
ônibus era visto nas ruas.  
A cobradora da linha 624, Maria Celeste, concorda 
com a paralisação e reclama da demora no 
pagamento dos direitos que, segundo ela, já foram 
garantidos pela Justiça. "A Justiça determina que a 
gente não entre de greve, mas deveria também 
multar as empresas que não cumprem com a 
decisão. Nós queremos nosso dissídio e com 
retroativo".  
Nas ruas de Manaus, as paradas estavam lotadas 
de usuários à espera dos ônibus no início da 
manhã. Apenas os Executivos e Alternativos estão 
circulando, e ônibus clandestinos, sem ligação com 
empresa nenhuma e, portanto, sem autorização de 
fazer transporte público, também circulam, 
principalmente na zona leste. 
Sem os ônibus, restou à população tentar chegar 
aos seus compromissos usando os alternativos, 
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mototáxis e também recorrendo aos amigos para 
pedir carona. 
Por meio de nota, o prefeito de Manaus, Artur 
Neto, considerou a paralisação como " insensata e 
inconsequente". "Faço apelo muito grande ao meu 
amigo Givancir, ao Josildo, ao vereador Jaildo para 
que não prossigam com isso, que para mim é uma 
insensatez", afirmou Artur, em entrevista a uma 
emissora de rádio local, citando os líderes do 
sindicato dos rodoviários.  
Na nota, Artur fala que não cederá ao que chama 
de pressão por parte dos rodoviários e afirmou que 
tem uma reunião agendada para hoje com os 
empresários do Sistema de Transporte Coletivo. 
(http://www.acritica.com/channels/manaus/news/
sem-onibus-nas-ruas-rodoviarios-descumprem-
determinacao-judicial-e-fazem-greve) 

 
 Com base na analise das curvas de possibilidade de 

produção, marque a resposta que representa a 
situação das empresas de ônibus de Manaus (AM) 
em função do descumprimento da decisão da 
Justiça do Trabalho. 
a)  iria provocar uma situação de custo de 

oportunidade ao longo na curva de 
possibilidades de produção das empresas de 
ônibus. 

b)  as empresas de ônibus não estariam usando 
plenamente seus recursos. Ou seja, iria 
ocorrer inexistência de pleno emprego. 

c)  estaria ocorrendo um deslocamento ao longo 
da curva de possibilidade de produção das 
empresas de ônibus. 

d)  as empresas de ônibus estariam usando 
plenamente seus recursos. 

  

Justificativa: Prof. Ricardo Coimbra 
 A situação das empresas de ônibus de Manaus 
(AM) em função do descumprimento da decisão da 
Justiça do Trabalho por parte dos trabalhadores fez 
com que:  as empresas de ônibus não pudessem 
usar  plenamente seus recursos. Parte significativa 
dos fatores de produção não estaria sendo usados. 
Sendo eles os ônibus e a própria força de trabalho 
dos motoristas. Ou seja, iria ocorrer inexistência de 
pleno emprego. 
Como pode-se observar, no gráfico, em face da 
decisão que não fora cumprida estaria ocorrendo o 
deslocamento do ponto “C” para o ponto “P”. 

 

   
 

 
03. “Na cabeça de um capitalista selvagem não há um 

cérebro, mas uma calculadora, no peito não bate 
um coração sensível, mas tilinta uma máquina 
registradora. Valores humanos como ética, a 
amizade, a honestidade de propósitos, a 
fraternidade, o respeito pelos direitos coletivos 
não existem em sua cartilha quando está em jogo o 
lucro fácil, o enriquecimento desmedido. Para 
consegui-los acorrenta-se a liberdade, silencia-se o 
grito de revolta do povo oprimido, aprisiona-se a 
inteligência, explode-se o mundo”. 
(CAMPOS, Nélson. Ciências Humanas IV. Smile 
Editorial. Vol.02. 2015/ pág. 64)  

 
 Estamos vivendo no Brasil uma situação de conluio 

entre o poder econômico e o poder político, na 
qual os interesses individuais espúrios se 
sobrepõem aos interesses coletivos. 

 Sobre esse quadro das Instituições nacionais, é 
correto afirmar que: 
a) O sistema capitalista tem como base a ética 

utilitarista que procura proporcionar o 
máximo de bem-estar para que o máximo 
possível de pessoas viva com dignidade. 

b) Os políticos brasileiros praticam os princípios 
da ética deontológica e, por isso, defendem 
sempre o que é correto, independentemente 
das consequências de sua ação. 

c) Como a ganância das grandes corporações faz 
com que se enxergue o mundo através dos 
óculos do lucro, o capitalismo torna-se 
paradoxal: o progresso tecnológico destrói o 
meio-ambiente. 

d) Essa relação de troca de favores entre o poder 
econômico e o poder político acontece 
apenas no Brasil, já que o povo preocupa-se 
mais com futebol do que em criar uma ética 
planetária. 

 

Justificativa: Prof. Nelson Campos 
O objetivo maior do sistema capitalista é a 
maximização do lucro, nem que para isso promova 
a destruição do meio ambiente, a poluição da 
atmosfera, o aquecimento global, sem mencionar a 
deflagração de guerras, que são consumidoras 
vorazes de vidas e de dólares, péssimo negócio 
para quem delas participa, um presente dos 
deuses para as indústrias bélicas e siderúrgicas que 
as financiam. 

 
04. “As obras de Nietzsche de caráter polêmico e 

irreverente, escritas sob a forma de aforismos e 
fragmentos, são voltadas contra a tradição 
filosófica, mas também em defesa do que 
considera uma filosofia afirmativa da vida”. 
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 (MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da 
Filosofia, p. 248) 

 
 Sobre a visão da filosofia crítica de Nietzsche, 

assinale o que é correto. 
a)  No período que antecede a filosofia o espírito 

dionisíaco predominava sobre o espírito 
apolíneo.  

b)  O surgimento da filosofia fez com que o 
espírito apolíneo e o espírito dionisíaco se 
completassem dialeticamente. 

c)  Com o desenvolvimento da razão filosófica, o 
desejo de afirmação da vida é fortalecido 
continuamente. 

d)  Nossa cultura seria fraca e decadente devido 
ao predomínio das forças reativas que a 
construíram. 

 

Justificativa: Prof. Nelson Campos 
Para Nietzsche, a verdade e a moral são os 
instrumentos que os fracos inventaram para 
submeter e controlar os fortes, os guerreiros. A 
tradição ocidental é o resultado desse processo. 
Nossa cultura, para ele, seria fraca em função da 
sua criação por forças reativas. 

 
05. De acordo com Emile Durkheim, é correto afirmar: 

a) A Instituição Social é um mecanismo de 
proteção da sociedade, pois reúne regras e 
procedimentos padronizados socialmente, 
reconhecidos, aceitos e sancionados pela 
sociedade, cuja importância estratégica é 
manter a organização do grupo e satisfazer as 
necessidades dos indivíduos que dele 
participam. 

b) São exemplos de Instituição Social: a família, a 
escola, o governo, a polícia. Todas de 
natureza conservadora e atuando para a 
manutenção da ordem. 

c) Uma sociedade sem regras claras entraria em 
estado de anomia, pois sem valores e sem 
limites levaria o indivíduo ao desespero. 

d) As opções a, b e c estão corretas. 
 

Justificativa: Profa. Elisabete Romão 
Para Emile Durkheim, o contexto histórico do 
século XIX demonstrava o enfraquecimento das 
Instituições Sociais, em que os valores tradicionais 
estavam sob questionamento, além da condição de 
grande parte da população que vivia em condições 
miseráveis devido ao desemprego e a 
marginalização. Tais condições levariam a 
sociedade ao estado de anomia, ou seja, à 
ausência de regras, à insegurança e ao desespero. 
Como teórico da organização social, defendia a 
importância das Instituições Sociais como 
instrumento da manutenção da ordem. 

 

06. Sobre as fontes do direito, considere as 
proposições a seguir: 

 
 (I) São fontes formais escritas: lei no sentido 

estrito, Constituição e os princípios gerais do 
direito. 

PORQUE 
 (II) Fontes formais indica os “lugares” nos quais se 

encontram os dispositivos jurídicos e onde as 
pessoas devem pesquisar sempre que desejem 
tomar conhecimento do direito em vigor. 

  

 Marque a opção correta:  
 a) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é a 

justificativa de I. 
 b)  As asserções I e II são falsas e a 

independentes entre si. 
 c)  A asserção I é verdadeira e a asserção II é 

falsa. 
 d) A asserção I é falsa e repele a ideia contida na 

asserção II, que é verdadeira. 
 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
Princípio geral do direito não é fonte formal escrita. 

 
07. Em relação à Lei de Introdução às Normas no 

Direito Brasileiro, julgue os itens abaixo: 
I. A lei em vigor tem efeito imediato e geral, 
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada.  
II. A lei posterior revoga a anterior apenas 
quando expressamente o declarar.  
III. Quando a lei for omissa, o juiz não decidirá o 
caso.  
IV. No que diz respeito à vigência normativa, é 
correto afirmar que, com a promulgação, a lei 
passa a existir e a ser válida. 
V. Não se destinando à vigência temporária, a lei 
terá vigor até que outra a modifique ou revogue. 

 
Marque a alternativa correta:  
a) Estão corretos os itens I e II 
b) Estão corretos os itens III e V  
c) Estão corretos os itens I, IV e V 
d) Estão corretos os itens I, III e V 

 

Justificativa: Profa. Danielle Batista 
Para Base legal: LINDB 
Item I - Certo: Art. 6º - A Lei em vigor terá efeito 
imediato e geral, respeitados o ato jurídico 
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 
Item II - Errado:  Art. 2º, § 1º - A lei posterior 
revoga a anterior quando expressamente o 
declare, quando seja com ela incompatível ou 
quando regule inteiramente a matéria de que 
tratava a lei anterior.   
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Item III - Errado:  Art. 4º - Quando a lei for omissa, 
o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 
costumes e os princípios gerais de direito. Princípio 
da Indeclinabilidade da Jurisdição. 
Item IV - Certo: Art. 1º - Salvo disposição contrária, 
a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e 
cinco dias depois de oficialmente publicada. 
Item V - Certo: Art. 2º - Não se destinando à 
vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a 
modifique ou revogue.    

 
08. Sobre o Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) e a 

decisão do STF acerca do sistema carcerário 
brasileiro, assinale a alternativa incorreta. 
a)  o ECI tem sua origem nos anos 1990, 

desenvolvida jurisprudencialmente pela corte 
constitucional da Colômbia, para dar conta de 
problemas estruturais. 

b) para o reconhecimento do ECI, é necessária a 
presença dos seguintes requisitos: vulneração 
massiva e generalizada de direitos 
fundamentais, prolongada omissão das 
autoridades no cumprimento de obrigações 
constitucionais e necessidade de medidas 
complexas envolvendo pluralidade de 
instituições para resolução. 

c)  no Brasil, o reconhecimento do ECI em 
controle concentrado somente é possível em 
sede de Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental, não cabendo 
ajuizamento de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão. 

d)  na decisão proferida pelo STF sobre o sistema 
carcerário brasileiro, o Tribunal reconheceu o 
ECI e determinou, além da realização das 
audiências de custódia, a convocação de 
todas as instituições envolvidas no sistema 
carcerário brasileiro dos Poderes Legislativo e 
Executivo, juízes das varas penais e de 
execução penal, Ministério Público e 
Defensoria Pública, da União e de todos os 
Estados e Distrito Federal, para elaboração de 
plano nacional e de planos estaduais para 
solução do ECI. 

 

Justificativa: Prof. Álison Melo 
A decisão do STF na ADPF 347 foi dada apenas em 
sede de medida cautelar, não tendo deliberado a 
corte sobre o mérito do pedido do PSOL, 
representado por Daniel Sarmento, que incluía a 
determinação aos órgãos e instituições envolvidos 
no sistema carcerário para elaboração de plano 
nacional e planos estaduais, sob a fiscalização do 
STF. 

 
09. Assinale a opção correta à luz da teoria que sustenta 

uma distinção forte (ou qualitativa) entre regras e 

princípios, como é o caso da teoria apresentada 
por Alexy: 
a)  regras são normas que estabelecem direitos e 

deveres definitivos e são aplicadas segundo o 
raciocínio “tudo-ou-nada”; princípios são 
normas que estabelecem direitos e deveres 
prima facie, comportando diferentes graus de 
realização, mas impondo que algo seja 
realizado na maior medida possível. 

b)  princípios são normas que prevêem soluções 
expressas para casos concretos; regras são 
normas aplicadas para casos difíceis, quando 
não há um princípio aplicável diretamente.   

c)  princípios são normas que estabelecem 
direitos e deveres definitivos e são aplicadas 
segundo o raciocínio “tudo-ou-nada”; regras 
são normas que estabelecem direitos e 
deveres prima facie, comportando diferentes 
graus de realização, mas impondo que algo 
seja realizado na maior medida possível.  

d)  regras e princípios têm apenas uma diferença 
de grau; regras são normas mais concretas, ao 
passo que princípios são normas mais 
abstratas.  

 

Justificativa: Prof. Raul Nepomuceno 
O Robert Alexy considera que há uma distinção 
considerada “forte” entre regras e princípios. A 
diferença é estrutural, qualitativa. Alexy afirma que 
os princípios estabelecem direitos e deveres que 
comportam diferentes graus de realização (são 
ordens para que algo seja cumprido o máximo 
possível). Princípios estabelecem direitos e deveres 
“prima facie”, que somente terão o seu alcance 
definido diante do caso concreto, após verificadas 
a condições fáticas e jurídicas. Quanto às regras, ou 
são aplicadas ou não são aplicadas. Regras 
estabelecem direitos e deveres definitivos. Assim, 
o item correto é o item A. 

 
10. Sobre as regras inerentes à Hermenêutica Jurídica, 

é correto afirmar que 
 a) o STF tem a obrigação legal de julgar 

conforme os ditames exclusivos da CF/88. 
 b) qualquer juízo que emita decisão em processo 

de sua competência pode formar 
jurisprudência, como forma de costume 
judicial, que não segue regras específicas da 
hermenêutica jurídica. 

 c) a relevância das decisões judiciais muda 
conforme o local de sua aplicação, devendo-se 
levar em consideração o meio social onde elas 
serão empregadas. 

 d) a jurisprudência, como espécie de costume, 
não forma um conjunto de regras para a 
interpretação de casos concretos. 

 

Justificativa: Prof. Pascarelli 
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É regra de interpretação, segundo a hermenêutica 
jurídica, a observação ao local e o respeito aos 
anseios do meio social onde serão empregadas as 
decisões judiciais, como resposta do judiciário ao 
Povo e eficácia das mesmas decisões. 

 
11. Considerando os regimes políticos, é correto 

afirmar:  
a)  O Estado Democrático pode ser tanto uma 

República como uma Monarquia Parlamentar. 
b)  Estados com Governos de pequenos grupos 

sempre serão Ditatoriais. 
c)  Na Democracia tem-se o Governo que deve 

ser exercido diretamente pelo Povo. 
d)  O fator preponderante dos regimes políticos é 

a garantia de direitos ao Governo e ao Povo.     
 

Justificativa: Prof. Adriano Pascarelli. 
A resposta correta é a letra “a”, visto que os regimes 
políticos podem ser inseridos em qualquer forma de 
Estado e de Governo. 

 
 
12. O direito de propriedade, considerado de forma 

consistente, deveria, por um lado, conferir ao 
proprietário o direito de usufruir todas as 
vantagens que o bem possuído pode gerar, e 
deveria, por outro lado, onerá-lo com todos os 
inconvenientes resultantes de seu emprego. Assim 
sendo, as consequências seriam de exclusiva 
responsabilidade do proprietário, que, ao lidar com 
sua propriedade, levaria em conta todos os 
resultados esperados de sua ação, tanto os 
favoráveis como os desfavoráveis. Mas, se alguns 
dos benefícios de sua ação não podem ser 
auferidos e alguns dos inconvenientes não lhe são 
debitados, o proprietário, ao elaborar os seus 
planos, não se preocupará com todos os feitos de 
sua ação. Não considerará os benefícios que não 
aumentam a sua própria satisfação, nem os custos 
que não o oneram. Sua conduta se afastará da 
linha que teria seguido se as leis refletissem 
melhor os objetivos econômicos da propriedade 
privada. Realizará certos projetos só porque as leis 
o desobrigam da responsabilidade de alguns dos 
custos incorridos. Abster-se-á de realizar outros 
projetos simplesmente porque as leis o impedem 
de colher todas as vantagens decorrentes dos 
mesmos. 

 (VON MISES, Ludwig. Ação humana: tratado de 
economia, p. 747) 

 Considerando o excerto acima, analise os 
dispositivos constitucionais abaixo e identifique 
qual delas não se configura como um impedimento 
à propriedade, na visão de von Mises: 
a)  “As propriedades rurais e urbanas de qualquer 

região do País onde forem localizadas culturas 
ilegais de plantas psicotrópicas ou a 

exploração de trabalho escravo na forma da 
lei serão expropriadas e destinadas à reforma 
agrária e a programas de habitação popular, 
sem qualquer indenização ao proprietário e 
sem prejuízo de outras sanções previstas em 
lei, observado, no que couber, o disposto no 
art. 5º.” (art. 243) 

b)   “Qualquer subsídio ou isenção, redução de 
base de cálculo, concessão de crédito 
presumido, anistia ou remissão, relativos a 
impostos, taxas ou contribuições, só poderá 
ser concedido mediante lei específica, federal, 
estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou 
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 
155, § 2.º, XII, g.” (art. 150, § 6º) 

c)  “A função social é cumprida quando a 
propriedade rural atende, segundo critérios e 
graus de exigência estabelecidos em lei, ao 
aproveitamento racional e adequado.” (art. 
186, I) 

d)   “A lei assegurará aos autores de inventos 
industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção às criações 
industriais, à propriedade das marcas, aos 
nomes de empresas e a outros signos 
distintivos, tendo em vista o interesse social e 
o desenvolvimento tecnológico e econômico 
do País.” (art. 5º, XXIX). 

 

Justificativa: Prof. Álison Melo 
É necessário observar que, na leitura do excerto, 
tanto os privilégios quanto as restrições são 
impedimentos ao exercício da propriedade. Logo, a 
expropriação da propriedade configuraria caso de 
responsabilidade excessiva sobre o proprietário, 
enquanto a concessão de benefícios fiscais um 
privilégio. A propriedade intelectual, por sua vez, 
configura-se como bem com ampla externalidade, 
razão pela qual a proteção constitucional confere 
um privilégio, como o próprio texto constitucional 
denuncia. Ademais, o estímulo à inovação nas 
empresas seria retirar ônus de inovação sobre as 
empresas. Logo, reconhecer que o aproveitamento 
racional e adequado seria um indicador da função 
social da propriedade está em adequação com a 
responsabilidade do proprietário. 

 
13. Considerando as regras constitucionais relativas às 

relações da República Federativa do Brasil no 
cenário internacional, assinale a situação na qual 
se configura a constitucionalidade da deliberação 
tomada pela União. 
a)  envio de porta-aviões e tropas para a costa de 

Guiné-Bissau para impedir o cometimento de 
execução de brasileiro condenado à pena de 
morte. 
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b)  não-reconhecimento da soberania do Kosovo, 
com criação de barreiras comerciais e de 
comunicação institucional. 

c)  apoio ao Conselho de Segurança das Nações 
Unidas quanto à determinação de proibições 
à migração de povos afetados por guerra civil 
de motivação racial na Síria. 

d)  assinatura de Carta Constitucional para 
criação dos Estados Unidos da América Latina. 

 

Justificativa: Prof. Álison Melo 
O envio de forças armadas afronta a busca pela 
solução pacífica dos conflitos (art. 4º, VII). Negar a 
soberania de uma nação afronta a 
autodeterminação dos povos (art. 4º, III). O apoio à 
decisão do Conselho de Segurança afronta o 
repúdio ao racismo (art. 4º, VIII). A negativa de 
extradição, no caso, seria uma afronta à jurisdição 
do Tribunal Penal Internacional (art. 5º, § 4º). A 
criação de um novo Estado, embora 
aparentemente afronte à soberania da República, 
é exceção prevista no art. 4º, parágrafo único, da 
Constituição, para criação de uma comunidade 
latino-americana de nações. 

 
14. O estado de sítio é um dos institutos que compõe o 

Direito Constitucional das Crises. A seu respeito, 
assinale a alternativa falsa. 
a)  em caso de estado de sítio por guerra declarada é 

possível o cometimento de pena de morte e, 
dada a urgência da situação, poderá ser 
dispensada a oitiva do Conselho da República, 
mas nunca do Conselho da Defesa Nacional. 

b)  o estado de sítio é a única hipótese do Direito 
Constitucional das Crises em que o Presidente da 
República deve solicitar autorização do Poder 
Legislativo para sua decretação. 

c)  no estado de sítio, as imunidades parlamentares 
poderão ser suspensas, os Deputados e 
Senadores poderão ser incorporados às Forças 
Armadas, nem poderão deliberar sobre 
Propostas de Emenda Constitucional. 

d)  somente à União cabe decretar o estado de sítio 
e, uma vez decretado, o Poder Legislativo pode 
suspendê-lo. 

Justificativa: Prof. Álison Melo 
São institutos do Direito Constitucional das Crises a 
intervenção, o estado de defesa, o estado de sítio e 
o julgamento do Presidente da República pelo 
cometimento de crimes de responsabilidade. 
Desses, a intervenção, o estado de defesa e o 
estado de sítio são decretados pelo Presidente da 
República, e o julgamento dos crimes de 
responsabilidade e o estado de sítio dependem de 
autorização do Poder Legislativo para sua 
instauração (art. 137, caput). O estado de sítio é 
situação excepcionalíssima do sistema, sendo a 
hipótese constitucional para decretação de guerra 

(art. 137, II) e por ineficácia do estado de defesa 
(art. 137, I), podendo haver suspensão das 
imunidades parlamentares se incompatíveis com a 
situação e previamente autorizado pela respectiva 
casa (art. 53, § 8º), o mesmo para a incorporação 
às Forças Armadas (art. 53, § 7º). O estado de sítio 
é uma das limitações circunstanciais ao Poder 
Constituinte Derivado Reformador (art. 60, § 1º). O 
Poder Legislativo fiscaliza tal situação, autorizando 
o Presidente a decretar, bem como suspender a 
medida (art. 49, IV). Dada a excepcionalidade da 
medida, a Constituição não excepciona a oitiva dos 
Conselhos da República e da Defesa Nacional, que 
serão convocados imediatamente (art. 137, caput). 

 
15. Em relação à súmula vinculante, assinale a 

alternativa incorreta. 
a)  O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

do Ceará pode propor ao STF a edição, a 
revisão ou o cancelamento de enunciado de 
súmula vinculante. 

b)  Se a súmula vinculante tratar de lei que foi 
posteriormente revogada pelo Poder 
Legislativo ou declarada inconstitucional em 
sua totalidade pelo STF, ocorrerá o 
cancelamento automático da súmula. 

c)  O Procurador-Geral da República e o Defensor 
Público-Geral da União podem propor ao STF 
a edição, a revisão ou o cancelamento de 
enunciado de súmula vinculante. 

d)  A súmula vinculante será editada pelos votos 
favoráveis de apenas 8 (oito) ministros e 
poderá ter sua eficácia protelada, também 
pelo mesmo quórum. 

 

Justificativa: Prof. Álison Melo 
Nos termos do art. 5º da Lei nº 11.417/06, 
“Revogada ou modificada a lei em que se fundou a 
edição de enunciado de súmula vinculante, o 
Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por 
provocação, procederá à sua revisão ou 
cancelamento, conforme o caso”. Os legitimados 
para propositura de súmula vinculante estão 
previstos no art. 3º da Lei nº 11.417/06, que inclui 
o rol dos legitimados para ingresso de Ação Direta 
de Inconstitucionalidade, o Tribunal de Justiça 
estadual, o Defensor Público-Geral da União e, em 
caráter incidental, o Município. Todos os quóruns 
relativos à súmula vinculante são de 2/3 dos 
membros, conforme arts. 2º, § 3º, e 4º. 

 
16. Sobre a disciplina constitucional da ciência, 

tecnologia e inovação na República Federativa do 
Brasil, assinale a opção correta. 
a)   São vedados a transposição, o 

remanejamento ou a transferência de 
recursos de uma categoria de programação 
para outra, sem prévia autorização legislativa. 
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b)   O Estado promoverá e incentivará a atuação 
no exterior das instituições privadas 
brasileiras de ciência, tecnologia e inovação. 

c)   O mercado interno integra o patrimônio 
nacional e será incentivado de modo a 
viabilizar o desenvolvimento. 

d)   O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (SNCTI) será organizado em regime 
de livre concorrência entre entes públicos e 
privados, com vistas a promover o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a 
inovação. 

 

Justificativa: Álison Melo 
A Emenda Constitucional nº 85, de 2015, revisitou 
o tema da ciência e tecnologia na Constituição. 
Estabeleceu exceção à vedação de manejo de 
rubricas orçamentárias (art. 167, § 5º), previu a 
promoção da atuação no exterior das instituições 
públicas (art. 218, § 7º), bem como excepcionou a 
repartição das competências legislativas, incluindo 
o Município com competência concorrente sobre o 
Sistema Nacional e Ciência Tecnologia e Inovação 
(art. 219-B, § 2º), que será organizado em regime 
de colaboração (art. 219-B, caput). Manteve a 
redação do art. 219, segundo o qual “O mercado 
interno integra o patrimônio nacional e será 
incentivado de modo a viabilizar o 
desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o 
bem-estar da população e a autonomia tecnológica 
do País, nos termos de lei federal.” 

 
17.  Sobre o mandado de injunção e sua recente 

regulamentação legal, assinale a alternativa 
correta. 
a)  o mandado de injunção foi  o último remédio 

constitucional na história das Constituições 
brasileiras, tendo sido introduzido pela 
Constituição de 1988, com o propósito de 
remediar a síndrome de inefetividade das 
normas constitucionais. 

b)  o mandado de injunção corresponde a uma 
adaptação do mandado de segurança para 
omissões legislativas, ou seja, visa a proteger 
direito líquido e certo quando o responsável 
pela ilegalidade ou abuso de poder, em 
virtude de omissão,  for autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público. 

c)  são legitimados para ingressar com mandado 
de injunção o Ministério Público e a 
Defensoria Pública, partido político com 
representação no Congresso Nacional e 
organização sindical, entidade de classe ou 
associação legalmente constituída ou em 
funcionamento há pelo menos 1 (um) ano. 

d)  o Supremo Tribunal Federal adota a teoria 
não concretista do mandado de injunção, 

defendendo que a sentença que julgar 
procedente a ação terá natureza declaratória, 
notificando-se a autoridade omissa para 
constituí-la em mora e para elaborar o ato 
normativo. 

 

Justificativa: Prof. Álison Melo 
O mandado de injunção foi introduzido em 1988 
junto de outros remédios constitucionais, como o 
habeas data e o mandado de segurança coletivo. O 
mandado de injunção é uma modalidade sui 
generis, não visa a proteger direito líquido e certo, 
mas o exercício de direitos e liberdades 
constitucionais e de prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, soberania e cidadania. A Lei nº 
13.300, de 23 de junho de 2016, regulamentando 
pela primeira vez o mandado de injunção, 
disciplinou sobre o mandado de injunção coletivo, 
atribuindo a algumas instituições a legitimação 
extraordinária. O STF adota a teoria concretista 
individual, concedendo, caso a caso, uma 
regulamentação para a situação especificada. Não 
cabe liminar em sede de mandado de injunção, em 
entendimento pacífico do STF. 

 
18. São direitos fundamentais, exceto: 

a)  direito ao nome 
b)  proibição de trabalho forçado. 
c)  proteção do consumidor. 
d)  proibição de extradição de estrangeiro. 

 

Justificativa: Prof. Álison Melo 
A proibição de trabalho forçado está prevista no 
art. 5º, XLVII, como pena. A proteção do 
consumidor está prevista no art. 5º, XXXII. A 
proibição de extradição de estrangeiro está 
prevista no art. 5º, LII, no caso de cometimento de 
crime político ou de opinião. Não há previsão 
constitucional de direito fundamental ao nome ou 
à identidade, que são direitos da personalidade, 
protegidos pelo Direito Civil. 

19. Sobre os direitos políticos, assinale a alternativa 
incorreta. 
a)  entre as condições de alistamento, constam a 

nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos 
direitos políticos, a filiação partidária e a 
idade mínima para ocupar o cargo, variando 
de acordo com o cargo.  

b)  a soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, 
pelo plebiscito, pelo referendo e pela 
iniciativa popular, sendo que o plebiscito e o 
referendo dependem de prévia autorização 
do Congresso Nacional. 

c)  não podem alistar-se os estrangeiros e os 
conscritos, durante o período do serviço 
militar obrigatório. 
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d)  é vedada a cassação de direitos políticos, 
ocorrendo a perda nas hipóteses de 
cancelamento da naturalização, incapacidade 
civil absoluta e recusa de cumprir obrigação a 
todos imposta ou prestação alternativa. 

 

Justificativa: Prof. Álison Melo 
As condições previstas na alternativa incorreta 
correspondem a condições de elegibilidade, e não 
de alistamento. 

 
20.  Sobre os princípios aplicáveis à hermenêutica e 

jurisdição constitucionais, assinale a alternativa 
incorreta. 
a)  o princípio da não-controlabilidade do âmbito 

de prognose legislativa estabelece a reserva 
de legislação, que detém sua fonte de 
legitimação na democracia, e impede que o 
Poder Judiciário cristalize obstáculos para a 
produção de leis. 

b)  o princípio da concordância prática, ao impor 
a coordenação de bens jurídicos em conflito 
de forma a evitar o sacrifício desproporcional 
de um deles, aplica-se diante de bens 
constitucionais de igual valor, como no caso 
de colisão de direitos fundamentais, mas não 
impede o sacrifício de uma intervenção 
estatal para garantir o exercício de um direito 
fundamental. 

c)  o princípio da justeza funcional, embora seja 
um princípio comumente associado à 
hermenêutica constitucional, configura-se 
como um limite ao exercício da jurisdição 
constitucional, ao impedir que o Poder 
Judiciário, ao interpretar a Constituição, 
chegue a um resultado que perturbe o 
esquema organizatório-funcional 
constitucionalmente estabelecido, o que 
aconteceu no caso Marbury vs. Madison 
(1803). 

d)  o princípio da interpretação adequadora tem 
origem no Direito italiano, defende a 
possibilidade de declaração de 
inconstitucionalidade sem a fixação de 
nulidade e a declaração de nulidade parcial, 
bem como permite que juízes não suscitem de 
ofício a questão da inconstitucionalidade. 

 

Justificativa: Prof. Álison Melo  
O princípio da concordância prática pressupõe a 
ideia de igual valor dos bens constitucionais, 
independentemente de sua natureza. A atuação 
estatal, por sua vez, tem por fundamento o 
interesse público, protegido pela legalidade (art. 
5º, II). Logo, a ponderação deve ocorrer seja diante 
da colisão de direitos fundamentais, seja entre 
uma intervenção estatal e um eventual direito 
fundamental por aquela violado. 

 
21. Quanto aos servidores públicos, consideres as 

afirmativas a seguir: 
 
I – O Presidente da República pode dispor, 

mediante decreto, sobre a extinção de 
funções ou cargos públicos federais, quando 
vagos. 

II – O servidor público de uma função, no exercício 
de mandato de Prefeito, havendo 
compatibilidade de horários, pode cumular a 
remuneração com os subsídios. 

III – A Administração Pública pode reservar, por 
decreto, percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência, com base na discricionariedade. 

Está correto apenas o contido em: 
a)  I. 
b)  I e II. 
c)  II e III. 
d)  I e III. 

 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
Conforme art. 84, VI, b/CF. 

 
22. Sobre a Administração Pública é incorreto afirmar 

que integra a Administração Pública indireta:  
a)  Fundações de direito privado criadas em 

virtude de lei autorizativa. 
b)  empresas públicas. 
c)  empresas privadas prestadoras de serviço 

público. 
d)  agências executivas. 
 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
Conforme disposto no art. 4º, inciso II, do Decreto-
Lei nº 200/67. 

 
23. O retorno do servidor público ao cargo do qual fora 

exonerado, com plena restauração dos direitos 
violados, ensejando, inclusive, o pagamento de 
vencimentos e vantagens atinentes ao período de 
afastamento, por força de decisão judicial, 
denomina-se: 
a)  reintegração. 
b)  recondução. 
c)  rerversão. 
d)  reversão. 

 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
Conforme art. 41/CF e art. 28, caput, da Lei 
8.112/90. 

 
24. Considerando a hipótese de ação regressiva do 

Estado contra o agente responsável por dano 
causado a terceiros, escolha a opção correta: 
a)  A responsabilidade do agente é objetiva. 
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b)  A responsabilidade do agente é subjetiva. 
c)  Aplica-se o princípio da irresponsabilidade. 
d)  Não cabe ação regressiva contra o agente. 

 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
Conforme art. 37, § 6º/CF: agente responde por 
dolo ou culpa. 

 
25. É traço característico do poder disciplinar 

administrativo: 
a)  ser marcado pelo discricionarismo. 
b)  adotar o princípio nullo crimen nulla poena 

sine lege. 
c)  ter o mesmo fundamento do poder punitivo 

do Estado. 
d)  dispensar fundamentação da punição 

disciplinar. 
 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
“A discricionariedade existe, limitadamente, nos 
procedimentos previstos para apuração de falta, 
uma vez que os estatutos funcionais não 
estabelecem regras rígidas como as que impõem 
na esfera penal.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 
Direito Administrativo. 20ª ed., p. 104) 

 
26.  As modalidades de licitação previstas na Lei 

8.666/93 não incluem: 
a)  Pregão. 
b) Concurso. 
c) Leilão. 
d)  Tomada de preços. 

 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
O pregão foi instituído pela Lei 10.520/2002. 

 
27. O direito de retomada coativa do serviço pelo 

Poder Concedente, durante o prazo de concessão, 
por motivo de interesse público, é o direito de: 
a)  Retrocessão. 
b)  Encampação. 
c)  Reversão. 
d)  Tresdestinação. 

 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
Conforme art. 37 da Lei 8.987/95: Art. 37. 
Considera-se encampação a retomada do serviço 
pelo poder concedente durante o prazo da 
concessão, por motivo de interesse público, 
mediante lei autorizativa específica e após prévio 
pagamento da indenização, na forma do artigo 
anterior. 

 
28. Quando o ato administrativo divergir de súmula 

vinculante do Supremo Tribunal Federal: 
a)  perderá sua eficácia se se tratar de ato 

discricionário. 

b)  só poderá ser revogado por decisão judicial. 
c)  poderá ser anulado pelo STF. 
d)  sua validade permanece intacta, em razão da 

Separação de Poderes. 
 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
Conforme art. 103-A/CF. 

 
29. De acordo com o entendimento sumulado do STJ, 

assinale a opção correta. 
a)  É inadmissível a adoção do regime prisional 

semi-aberto aos reincidentes condenados a 
pena igual ou inferior a quatro anos. 

b)  Para que o juiz decrete a regressão de medida 
socioeducativa, é desnecessária a oitiva do 
menor infrator, bastando para tanto a oitiva 
do membro do MP. 

c)  A reincidência não influi no prazo da 
prescrição da pretensão punitiva. 

d)  Consuma-se o crime de extorsão com a 
obtenção da vantagem indevida. 

 

Justificativa: Prof. Raul Nepomuceno 
Comentários: 
 
- Item A: 
 
O Código Penal determina que na sentença 
condenatória o juiz deve não apenas fixar a 
quantidade de pena a ser cumprida mas também o 
regime inicial de cumprimento da pena (fechado, 
semi-aberto ou aberto), caso seja aplicada uma 
pena privativa de liberdade (CP, art. 59, III). Os 
critérios para a indicação do regime prisional são 
os seguintes (CP, art. 33, §2º.): 
 
(a) caso a pena seja superior a 8 (oito) anos, o 
condenado deverá começar a cumpri-la em regime 
fechado; 
 
(b) caso a pena seja superior a 4 (quatro) anos e 
não exceda a 8 (oito), o condenado poderá cumpri-
la inicialmente em regime semi-aberto, se não for 
reincidente em doloso; 
 
(c) caso a pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) 
anos, o condenado poderá cumpri-la inicialmente 
em regime aberto, se não for reincidente em 
doloso. 
 
Quanto ao criminoso não reincidente em doloso 
não há nenhuma dúvida, as regras são bem claras. 
O problema é a interpretação correta desse 
dispositivo em relação ao regime inicial da pena 
para o condenado reincidente em doloso. Estaria a 
ele vedado o regime inicial semi-aberto, ainda que 
a pena fosse inferior a 8 (oito) anos? Para resolver 
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essa questão, o STJ editou a súmula 269, com o 
seguinte teor: 
 
"É admissível a adoção do regime prisional semi-
aberto aos reincidentes condenados a pena igual 
ou inferior a quatro anos se favoráveis as 
circunstâncias judiciais." (Súmula 269, STJ) 
 
Item A incorreto, portanto. 
 
- Item B: 
 
A medida socioeducativa de internação não 
comporta prazo determinado, devendo sua 
manutenção ser reavaliada, mediante decisão 
fundamentada, no máximo a cada seis meses (ECA, 
art. 121, §2º.).  Pode evoluir para o regime de 
semi-liberdade (ECA, art. 120) e para a chamada 
liberdade assistida (ECA, art. 118). A lei também 
prevê a possibilidade de o benefício ser revogado 
ou substituído por outra medida, ouvido o 
orientador, o Ministério Público e o defensor (ECA, 
art. 118, §2º.) O STJ, no entanto, exige que seja 
ouvido também o menor antes da decretação da 
regressão de medida socioeducativa (súmula 265, 
STJ). Item B também incorreto. 
 
- Item C: 
 
Há duas espécies principais de prescrição: (1) a 
prescrição da pretensão punitiva e (2) a prescrição 
da pretensão executória. O prazo da primeira 
espécie de prescrição (da pretensão punitiva) 
transcorre, em regra, desde a consumação do 
crime até o trânsito em julgado da sentença 
condenatória, ao passo que o prazo da segunda 
espécie de prescrição (da pretensão executória) 
começar a contar a partir do trânsito em julgado 
da sentença condenatória em diante. O Código 
Penal indica algumas causas de interrupção desses 
prazos (CP, art. 117), começando o prazo a contar 
novamente "do zero" se uma dessas hipóteses de 
configurar. Uma delas é a reincidência (CP, art. 
117, VI). O instituto da reincidência, todavia, exige 
uma prévia condenação com trânsito em julgado 
pela prática de um crime, razão pela qual o STJ 
entende que a reincidência só pode interromper o 
prazo prescricional após o trânsito em julgado da 
sentença que condenou o réu (prescrição da 
pretensão executória). Portanto, a reincidência não 
é causa de interrupção do prazo da prescrição 
punitiva, mas apenas da prescrição executória 
(súmula 220, STJ). Item C está correto. 
 
- Item D: 
 
O crime de extorsão é descrito da seguinte forma: 
"constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, e com o intuito de obter para si ou para 
outrem indevida vantagem econômica, a fazer, 
tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa". 
Percebe-se claramente pela descrição típica do 
crime que se trata de delito formal, pois basta o 
"intuito de obter" a vantagem patrimonial 
indevida, não sendo necessário que esse objetivo 
seja efetivamente alcançado. Neste sentido, há 
entendimento consolidado do STJ que, inclusive, 
deu ensejo à produção da súmula n.º 96 daquela 
corte, in verbis: "O crime de extorsão consuma-se 
independentemente da obtenção da vantagem 
indevida." 

 
30. O crime de roubo: 

a)  só se configura se a violência ou grave ameaça 
for precedente à subtração. 

b)  não é complexo. 
c)  tem por sujeito passivo apenas o proprietário 

da coisa subtraída. 
d)  não será qualificado se da violência resultar 

lesão corporal de natureza leve. 
 

Justificativa: Prof. Raul Nepomuceno 
Item A: ERRADO. O crime de roubo consiste na 
subtração de coisa móvel mediante violência ou 
grave ameaça. Também há roubo no caso de a 
subtração ter ocorrido após a vítima ter sido 
reduzida à incapacidade de resistência, mesmo que 
não haja violência física ou grave ameaça, como no 
golpe conhecido por “boa noite, Cinderela”. 
 
Se praticado com violência ou grave ameaça, o 
roubo pode ser de duas espécies: (1) roubo próprio 
(CP, art. 157, caput), em que a violência é anterior 
ou concomitante à subtração e (2) roubo impróprio 
(CP, art. 157, §1º), que ocorre quando o agente 
primeiro subtrai a coisa clandestinamente – sem 
violência –, mas, logo em seguida, utiliza violência 
física ou grave ameaça para garantir a subtração. O 
item está errado porque afirma que o roubo só 
existe se a violência ou grave ameaça é praticada 
antes da subtração (roubo próprio), quando na 
verdade também há roubo se a violência ou grave 
ameaça é praticada logo em seguida à subtração 
para garantir a impunidade da ação ou a posse da 
coisa subtraída (roubo impróprio). 
 
Item B: ERRADO. Quanto ao objeto jurídico o crime 
pode ser classificado como "simples" ou 
"complexo". Nos crimes simples há apenas uma 
objetividade jurídica, como no caso de homicídio 
(objeto jurídico: vida), furto (objeto jurídico: 
patrimônio), seqüestro (objeto jurídico: liberdade), 
dentre outros. Os crimes complexos são aqueles 
cuja ofensa recai sobre mais de um bem jurídico, 
sendo formado na verdade por dois ou mais 
crimes. Exemplos: extorsão mediante seqüestro 
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(objetos jurídicos: liberdade e patrimônio) e injúria 
real (objetos jurídicos: honra e integridade 
corporal). O roubo é, sim, classificado como crime 
complexo, uma vez que há não apenas ofensa 
patrimonial, mas também ofensa à integridade 
física ou psicológica da vítima, que tem uma coisa 
móvel subtraída mediante o emprego de violência 
física ou grave ameaça (furto+ameaça ou 
furto+lesão corporal). 
 
Item C: ERRADO. Normalmente há uma vítima 
apenas no crime de roubo, mas nada impede que 
seja praticado contra várias pessoas ou ainda 
contra alguém que traz consigo bens ou valores 
alheios. Em todo caso, o sujeito passivo no roubo é 
tanto aquele que sofre o dano patrimonial quanto 
o que sofre a violência física ou psicológica. Um 
"office boy", por exemplo, que transporta valores 
de seu patrão para realizar pagamento em 
agências bancárias, também será sujeito passivo 
do crime se esses valores forem subtraídos 
mediante violência ou grave ameaça, embora não 
seja ele o proprietário. Como esclarecido no 
comentário ao item anterior, o roubo é crime 
complexo, ou seja, a objetividade jurídica diz 
respeito não apenas ao patrimônio, mas também à 
integridade física ou psicológica. 
 
Item D: CORRETO. A forma qualificada do crime de 
roubo exige a produção de um desses dois 
resultados: morte ou lesão grave (CP, art. 157, 
§3º). Ao contrário do que normalmente ocorre 
com os crimes qualificados pelo resultado, o roubo 
qualificado pela lesão grave e o roubo qualificado 
pela morte não são crimes necessariamente 
preterdolosos. A lesão grave e a morte podem ser 
alcançadas por culpa (imprudência) ou mesmo por 
dolo (direto ou eventual). Assim, configura o crime 
de latrocínio tanto a conduta de atirar 
dolosamente contra a vítima para subtrair dela um 
objeto quanto o disparo acidental que leva a vítima 
à morte. Se a lesão produzida na vítima for apenas 
de natureza leve, não há roubo qualificado. 

 
31. Quanto ao crime de corrupção ativa (artigo 333 do 

CP), pode-se afirmar que: 
a)  depende da existência da corrupção passiva 

para que se configure. 
b)  o tipo consiste em oferecer ou prometer 

vantagem indevida a funcionário público, para 
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato 
de ofício. 

c)  o tipo consiste em solicitar para si ou para 
outrem, em razão da função, vantagem 
indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem. 

d)  o tipo consiste em exigir, para si ou para 
outrem, vantagem ou promessa de vantagem, 

a pretexto de influir em ato praticado por 
funcionário público no exercício da função. 

 

Justificativa: Prof. Raul Nepomuceno 
Quando Item A: ERRADO. A corrupção ativa (CP, 
art. 333) é a conduta da pessoa que oferece ou 
promete vantagem indevida a funcionário público, 
para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato 
de ofício. Se o funcionário público aceita a 
vantagem comete o crime de corrupção passiva 
(art. 317). Caso contrário, ou seja, caso o 
funcionário público não aceita a vantagem ou 
promessa de vantagem, há tão-somente o crime 
de corrupção ativa. Portanto, ao contrário do que 
afirma o item, o crime de corrupção ativa não 
depende da existência de uma corrupção passiva. 
Isto porque a corrupção ativa é crime formal, pois 
a consumação se dá com o oferecimento da 
vantagem, independentemente da aceitação por 
parte do funcionário público ou tampouco da 
prática irregular de um ato de ofício. 
 
Item B: CORRETO. É exatamente esta a descrição 
típica do crime de corrupção ativa constante no 
art. 333 do Código Penal. 
 
Item C: ERRADO. Essa é a descrição do crime de 
corrupção passiva (CP, art. 317). A corrupção 
"ativa" se diferencia da "passiva" no seguinte 
ponto: na corrupção ativa uma pessoa qualquer 
oferece uma vantagem a um funcionário público 
para que este pratique um ato de forma indevida, 
ao passo que a corrupção passiva é o crime do 
funcionário, que solicita ou, mesmo sem solicitar, 
recebe e aceita uma vantagem indevida utilizando-
se da função pública. 
 
Item D: ERRADO. Esse é o crime de tráfico de 
influência (CP, art. 332). No tráfico de influência 
não há efetivo oferecimento de vantagem ao 
funcionário público, mas apenas a solicitação ou 
recebimento de vantagem junto a um particular 
"com o pretexto" de conseguir, como 
intermediário, influir em ato praticado por 
funcionário público. O agente pede, recebe, exige 
ou cobra vantagem alegando (apenas alegando) 
que vai falar com um funcionário público e influir 
na sua decisão. Se, obtida a vantagem, o agente 
realmente consegue com que o funcionário público 
pratique um ato indevido mediante o pagamento 
de alguma quantia ao funcionário, o crime passa a 
ser corrupção ativa (para o intermediário), além da 
corrupção passiva praticada pelo funcionário 
público. 

 
32. Quem, na qualidade de funcionário público, exige 

tributo ou contribuição social que sabe ou deveria 
saber indevido, pratica: 
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a)  concussão 
b) prevaricação 
c)  excesso de exação 
d)  corrupção ativa 

 

Justificativa: Prof. Raul Nepomuceno 
Item A: Errado. O crime de concussão (CP, art. 316, 
"caput") consiste na conduta de um funcionário 
público exigir, para si ou para outrem, uma 
vantagem indevida em razão da função por ele 
exercida. Não trata especificamente da cobrança 
indevida de tributo ou contribuição social. Assim, a 
conduta descrita no enunciado da questão até 
poderia se enquadrar no tipo penal da concussão, 
se não houvesse norma específica tratando da 
exigência de tributo ou contribuição social 
indevidos (§2º. do referido art. 316). 
 
Item B: Errado. Ocorre o delito de prevaricação 
quando o funcionário público retarda ou deixar de 
praticar, indevidamente, ato de ofício, ou pratica-o 
contra disposição expressa de lei, para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal. Não há exigência 
de vantagem, não há cobrança de tributo ou 
contribuição social indevidos, apenas a satisfação 
de um sentimento ou interesse pessoal (ajudar um 
amigo ou parente, vingar-se de um inimigo etc.) 
mediante a violação de dever de ofício. 
 
Item C: Correto. O enunciado da questão traz 
exatamente a descrição típica do crime de excesso 
de exação (CP, art, 316, §2º.). "Exação" significa 
cobrança rigorosa de dívida ou de impostos. 
Portanto, a exigência indevida de tributo ou 
contribuição social configura "excesso de exação", 
que, na verdade, é uma forma qualificada de 
concussão prevista em tipo específico. Vale 
lembrar que também há excesso de exação no 
caso de o funcionário público exigir tributo devido 
(ou contribuição social devida), mas utilizar na 
cobrança meio vexatório ou gravoso. 
 
Item D: Errado. Corrupção ativa é oferecer ou 
prometer vantagem indevida a funcionário público, 
para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato 
de ofício (CP, art. 333). Não guarda, portanto, 
nenhuma relação com a conduta descrita no 
enunciado da questão. 

 
33.  Homicídio privilegiado e concomitantemente 

qualificado é possível quando: 
a)  as circunstâncias do privilégio são subjetivas e 

os elementos da qualificadora são objetivos. 
b)  as circunstâncias do privilégio são subjetivas e 

os elementos da qualificadora são subjetivos. 
c)  a vítima for menor de 14 anos ou maior de 60 

anos. 

d)  as circunstâncias do privilégio são objetivas e 
os elementos da qualificadora são objetivos. 

 

Justificativa: Prof. Raul Nepomuceno 
Item A: CORRETO. Há dois tipos de qualificadoras 
no caso de homicídio qualificado (CP, art. 121, 
§2º): 
-qualificadoras subjetivas: motivo torpe (inciso I), 
motivo fútil (inciso II) e para assegurar a execução, 
a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro 
crime (inciso V); 
- qualificadoras objetivas: emprego de veneno, 
fogo, explosivo, asfixia, tortura (inciso III) e a 
traição, ou uso de emboscada (inciso IV). 
Percebe-se, então, que é plenamente possível a 
configuração de um homicídio qualificado-
privilegiado (crime chamado de "híbrido"), desde 
que a qualificadora reconhecida seja objetiva, pois 
apenas nesse caso há compatibilidade com as 
causas de privilégio, que são todas subjetivas. 
Assim, por exemplo, o pai que mata o indivíduo 
que estuprou sua filha (relevante valor moral) por 
meio de emboscada ou com a utilização de tortura 
(qualificadoras objetivas), comete um homicídio 
que é, ao mesmo tempo, qualificado e privilegiado. 
Mas se a qualificadora for subjetiva torna-se 
impossível reconhecer uma causa de privilégio 
concomitante. É impossível, por exemplo, que o 
crime seja praticado por motivo torpe e, ao mesmo 
tempo, por motivo de relevante valor social; ou o 
motivo é torpe ou é relevante. Conclui-se portanto 
que é possível o reconhecimento do homicídio 
qualificado-privilegiado, desde que a qualificadora 
aplicada seja de natureza objetiva. 
Ressalte-se, no entanto, que o STJ tem entendido 
que esse homicídio qualificado-privilegiado não se 
enquadra no conceito de crime hediondo. Isto 
porque entende o STJ serem incompatíveis as 
restrições gravosas aplicadas pela lei dos crimes 
hediondos a um crime privilegiado, que o agente 
praticou por motivo de relevante valor moral ou 
social ou, ainda, sob o domínio de violenta 
emoção, logo após injusta provocação da vítima. 
Só é hediondo o homicídio qualificado "puro", sem 
o reconhecimento de uma causa de privilégio 
concomitante. 
 
Item B: ERRADO. Conforme o exposto no 
comentário ao item anterior, se a qualificadora for 
subjetiva (motivo fútil, torpe ou a intenção de 
assegurar a execução de outro crime) não é 
possível reconhecer qualquer causa de privilégio 
concomitante, por total incompatibilidade. 
 
Item C: ERRADO. O fato de a vítima ser menor de 
14 anos ou maior de 60 apenas aumenta em 1/3 a 
pena do homicídio doloso (CP, art. 121, §4º, 2ª 
parte). Não tem nenhuma relação com a 



 
 

Página | 14  

 

VERIFICAÇÃO UNIFICADA - CURSO DE DIREITO 

possibilidade ou não de se reconhecer um crime de 
homicídio qualificado-privilegiado. Em relação a 
essas vítimas tanto pode haver como pode não 
haver um homicídio qualificado-privilegiado. 
Depende apenas da análise de ser objetiva ou 
subjetiva a qualificadora, conforme já exposto. 
 
Item D: ERRADO. Não há circunstâncias de 
privilégio totalmente objetivas. "Motivo re 
relevante valor moral", "motivo de relevante valor 
social" e "domínio de violenta emoção" são, todas 
elas, de natureza subjetiva. 

 
34.  João, após acirrada discussão com Pedro, ocasião 

em que lhe dera uma surra, ameaçou-lhe de 
morte. Um mês após, ambos se encontraram em 
um enterro, quando Pedro levou a mão à carteira e 
João, supondo tratar-se de saque de arma de fogo, 
atirou em Pedro, matando-o. Ante o exposto, 
indique a opção que retrata a espécie. 
a)  Exclusão da ilicitude. 
b)  Exclusão da culpabilidade. 
c)  Estado de necessidade. 
d)  Exercício regular de direito. 

 

Justificativa: Prof. Raul Nepomuceno 
Esse é o exemplo clássico de legítima defesa 
putativa, em que o agente supõe, por erro 
plenamente justificado, estar diante de uma 
situação que, se existisse, tornaria a sua conduta 
legítima, mas trata-se, na verdade, de um 
equívoco. Pelas informações contidas no 
enunciado da questão, João tinha motivos claros 
para acreditar que estava na iminência de ser 
agredido (gravemente) por Pedro, razão pela qual 
imaginou estar agindo em legítima defesa. Não 
houve legítima defesa real, obviamente, visto que 
não havia agressão alguma, nem atual nem 
iminente. A legítima defesa putativa é uma das 
descriminantes putativas cuja consequência pode 
ser a isenção de pena, se o erro for plenamente 
justificado. Neste caso, como o código fala em 
"isenção de pena"  (CP, art. 20, § 1º, primeira 
parte) não haverá exclusão da ilicitude, mas da 
culpabilidade. Só haveria exclusão da ilicitude se a 
legítima defesa fosse real, ou seja, de João 
estivesse realmente na iminência de ser agredido 
injustamente por Pedro. 
 
Se o erro não fosse "plenamente justificado", 
podendo ser considerada a reação do agente uma 
imprudência, não haveria isenção de pena, sendo 
possível a punição do fato como crime culposo. 
(CP, art. 20, 1º, "in fine"). Não foi o caso da 
questão em comento, ressalte-se, porque o 
enunciado traz informações que justificam 
plenamente o equívoco de João ao pensar que 

estava na iminência de sofrer uma agressão grave 
e injusta. 
 
Os itens "C" e "D" tratam de descriminantes reais, 
não putativas. São, portanto, inadequadas para o 
enquadramento jurídico da conduta de João, que 
agiu em erro. 

 
35.  Por meio de critérios políticos, o legislador elege os 

bens jurídicos de maior relevância para a 
sociedade que mereçam a tutela do Direito Penal, 
punindo condutas positivas ou negativas, como 
medida de proteção desses bens maiores. Assinale 
a opção que retrata o princípio ora descrito: 
a)  Princípio da adequação social. 
b)  Princípio da insignificância. 
c)  Princípio da fragmentariedade. 
d)  Princípio da intervenção mínima. 

 

Justificativa: Prof. Raul Nepomuceno 
Item A errado. O princípio da adequação social é, 
na verdade, corolário do princípio da intervenção 
mínima. Determina que apenas as condutas 
socialmente repudiadas devem ser punidas, de 
modo que uma conduta socialmente tolerada não 
deve ser reprimida pelo Direito Penal, ainda que 
descrita na lei penal como infração (p ex.: jogo do 
bicho, lesões corporais em esportes de luta como 
vale-tudo ou boxe). Obviamente, esse princípio 
deve ser aplicado com muita cautela, evitando que 
a banalização da prática habitual de condutas 
graves se confunda com "adequação social". 
Realmente, a diferença entre o princípio da 
adequação social e o princípio da intervenção 
mínima é muito tênue, uma diferença de grau de 
especificidade. A intervenção mínima é genérica, 
afirmando que só devem ser punidas as condutas 
consideradas realmente mais danosas e que não 
são suficientemente reprimidas pelos outros ramos 
do Direito, ao passo que a adequação social é mais 
específica, indicando uma das formas de se 
considerar uma conduta como não sendo 
suficientemente danosa, a saber, pela sua 
adequação social. 
 
Item B errado. Segundo o princípio da 
insignificância (ou bagatela), o Direito Penal não 
deve se ocupar em punir condutas insignificantes, 
que não geram dano ou potencial de dano 
significativo. Ainda que a subtração de um lápis, 
por exemplo, se encaixe na descrição que a lei faz 
do crime de furto, não há razão para considerar 
criminosa essa conduta, pois essa conduta não 
causa ofensa significativa ao patrimônio de 
ninguém. Esse princípio também é uma 
decorrência do chamado Direito Penal mínimo 
(princ. da intervenção mínima), que visa a evitar a 
punição de condutas sem grave repercussão social. 
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A ênfase aqui é na indiferença do Direito Penal em 
relação a certas ofensas, que, embora se realizem, 
são banais e não justificam a movimentação da 
máquina estatal de repressão ao crime. 
 
Item C errado. O princípio da fragmentariedade é 
outro corolário do princípio da intervenção 
mínima, podendo muito facilmente ser confundido 
com este. A ênfase aqui é no caráter fragmentário 
do Direito Penal, ou seja, na sua função de reprimir 
certas condutas mais severamente em relação a 
outros ramos do Direito, mas apenas 
pontualmente, selecionando apenas condutas de 
relevância indiscutível quanto à sua gravidade 
social. Pelo seu caráter fragmentário, o Direito 
Penal é visto metaforicamente como pequenas 
ilhas de ilicitude espalhadas no imenso oceano da 
indiferença penal. Na verdade, seria possível até 
suscitar a anulação da questão alegando-se que a 
descrição contida no enunciado também se ajusta 
ao princípio da fragmentariedade, embora esse 
também seja um pouco mais específico que a 
intervenção mínima. 
  
Item D correto. De fato, segundo o princípio da 
intervenção mínima a lei penal só deve tratar de 
condutas realmente nocivas à vida em sociedade 
com o objetivo de proteger os bem jurídicos mais 
relevantes. Assim, o Direito Penal só deve interferir 
em último caso ("ultima ratio"), evitando tratar de 
condutas de menor repercussão social, que podem 
ser reguladas e prevenidas suficientemente por 
normas civis ou administrativas. É um tanto mais 
genérico em relação aos anteriormente citados e, 
por isso, é o que melhor se adequa à descrição 
contida no enunciado da questão. 

 
36. Marque o item correto: 

I – O crime de quadrilha ou bando, previsto no art. 
288 do CP, exige o número mínimo de três 
pessoas. 
II – A utilização de papel-moeda grosseiramente 
falsificado configura, em tese, o crime de 
estelionato e não de falsificação de moeda. 
III – A diferença básica entre a falsidade ideológica 
e a falsidade material é que naquela altera-se a 
forma do documento, construindo um novo ou 
alterando o que era verdadeiro e nesta altera-se o 
conteúdo, que pode ser total ou parcial. 
 
a)  Estão corretas todas as alternativas. 
b)  Estão erradas todas as alternativas. 
c)  Estão corretas apenas as alternativas II e III. 
d) Está correta apenas a alternativa II. 

 

Justificativa: Prof. Raul Nepomuceno 
O item I está errado. Exige-se pelo menos quatro 
pessoas para a configuração do crime de quadrilha 

ou bando, e não três. Isso porque o tipo penal fala 
em "associarem-se mais de três pessoas em 
quadrilha ou bando..." (CP, art. 288), o que indica 
que três pessoas não são suficientes. Não é 
necessário, todavia, que sejam presas no mínimo 
quatro pessoas para que alguém seja indiciado e 
processado pelo crime de quadrilha ou bando. 
Ainda que seja preso apenas um agente, este pode 
responder sozinho por quadrilha ou bando, desde 
que haja prova de que pelo menos outros três 
indivíduos (quatro no total) estavam associados 
para a prática de crimes com ânimo de 
estabilidade. 
O item II está correto. A falsificação grosseira de 
documentos ou de papel-moeda não configura 
crime contra a fé pública, pois não há potencial 
lesivo em relação ao bem jurídico tutelado pela lei 
nesses crimes (fé pública). Assim, se a falsificação é 
realmente muito mal feita e facilmente 
perceptível, aplica-se o princípio da lesividade (ou 
da ofensibilidade), segundo o qual o Direito Penal 
só deve reprimir as condutas potencialmente 
ofensivas aos bens jurídicos penalmente 
protegidos, desconsiderando-se aquelas que, 
embora formalmente típicas, não oferecem 
nenhum risco potencial. Pode acontecer, no 
entanto, que essa falsificação grosseira seja 
utilizada em um "golpe" com a finalidade de obter 
alguma vantagem patrimonial. Por isso diz-se que, 
em tese, pode haver um crime de estelionato, caso 
a falsificação, mesmo grosseira, eventualmente 
venha a ser eficaz para iludir. Nesse sentido a 
súmula n. 17 do STJ, in verbis: "A utilização de 
papel-moeda grosseiramente falsificado configura, 
em tese, crime de estelionato, de competência da 
Justiça Estadual." 
O item III está errado. É exatamente o contrário do 
que se afirma no item. Falsidade material consiste 
em (1) fabricar um documento falso ou (2) 
adulterar um documento verdadeiro. São 
exemplos de falsidade material os crimes de 
falsificação de documento público (CP, art. 297) e 
falsificação de documento particular (CP. Art. 298). 
Já a falsidade ideológica (CP, art. 299) é a inclusão 
de uma informação falsa em um documento 
verdadeiro, ou a ocultação de uma informação que 
dele deveria constar. Vale lembrar que se o 
documento não é produzido por quem tem a 
incumbência de produzi-lo ocorre falsidade 
material, quer o conteúdo seja verdadeiro ou falso. 
Não há falsidade ideológica neste caso, pois esta 
exige que o documento tenha sido emitido sem 
nenhum vício formal, mas contendo apenas 
informações falsas ou deixando de conter 
informações essenciais. 

 
37.  Quanto à ação civil “ex delicto”, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
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a)  Pode ser promovida no juízo cível, para efeito 
de reparação de dano, a vítima, seu 
representante legal ou seus herdeiros. 

b)  No polo passivo da ação civil “ex delicto” só 
poderá figurar o autor do crime, caso tenha 
sido condenado na respectiva ação penal. 

c)  Faz coisa julgada no cível a sentença penal 
que reconhecer ter sido o ato praticado em 
estado de necessidade, em legítima defesa, 
em estrito cumprimento do dever legal ou no 
exercício regular de direito. 

d)  A decisão que julgar extinta a punibilidade do 
réu não impede a propositura de ação civil “ex 
delicto”. 

 

Justificativa: Prof. Magno Oliveira 
A única alternativa incorreta é a “B”, porque no 
polo passivo da ação civil “ex delicto” podem 
figurar tanto o autor da infração penal, quanto o 
responsável civil, tal como previsto no art. 64 do 
CPP. 

 
38.  No tocante à determinação da competência por 

conexão ou continência, aponte a alternativa 
incorreta: 
a)  No concurso entre a competência do júri e a 

de outro órgão de jurisdição comum, 
prevalecerá a competência do júri. 

b)  No concurso de jurisdições da mesma 
categoria terá preponderância a do lugar da 
infração punida com pena mais grave. 

c) No concurso de jurisdições de diversas 
categorias, predominará a de maior 
graduação. 

d)  No concurso entre a jurisdição comum e a 
especial, terá prevalência a comum. 

 

Justificativa: Prof. Magno Oliveira 
Havendo conexão entre crime de rito comum e 
delito de rito especial, tem natural prevalência este 
último, por força do art. 78, inciso IV do CPP, razão 
por que a alternativa incorreta é a letra “D”. 

 
39.  Quanto à restituição de coisas apreendidas no 

curso do inquérito policial ou ação penal, é correto 
afirmar que: 
a)  Antes de transitar em julgado a sentença final, 

as coisas apreendidas não poderão ser 
restituídas enquanto interessarem ao 
processo. 

b)  Ainda que induvidosa a propriedade do bem 
apreendido, após sua apreensão o mesmo só 
pode ser restituído ao dono mediante prévia 
autorização judicial. 

c)  Em caso de dúvida sobre quem seja o 
verdadeiro dono do bem apreendido, o juízo 
colherá a prévia intervenção do Ministério 
Público, colherá prova oral em 15 (quinze) 

dias, se necessário, e em seguida decidirá 
fundamentadamente. 

d)  No caso de apreensão de coisa adquirida com 
os proventos da infração, caberá ao juiz 
decretar-lhe seu imediato perdimento em 
favor da vítima. 

 

Justificativa: Prof. Magno Oliveira 
A única alternativa correta é a letra “A” porque se 
a propriedade do bem for induvidosa sua 
devolução pode ser autorizada pelo delegado (CPP, 
art. 120, caput). E havendo dúvida sobre a 
propriedade do bem apreendido, a dúvida deverá 
ser dirimida no juízo cível (CPP, art. 120, §3º). 
Demais disso, os bens apreendidos que sejam 
produto do crime deverão ser avaliados e vendidos 
em leilão publico (CPP, art. 133). 

 
40. A propósito do incidente de insanidade mental do 

acusado, assinale a alternativa incorreta: 
a)  Para o efeito do exame, o acusado, se estiver 

preso, será internado em manicômio 
judiciário, onde houver, e se estiver solto, e o 
requererem os peritos, em estabelecimento 
adequado que o juiz designar. 

b)  O incidente de insanidade mental processar-
se-á em auto apartado, que só depois da 
apresentação do laudo será apenso ao 
processo principal. 

c)  Apesar da instauração do incidente de 
insanidade mental do réu, a ação penal terá 
seu curso inalterado, tal como interposta 
exceção de suspeição ou impedimento do juiz. 

d)  O exame pericial não durará mais do que 45 
(quarenta e cinco) dias, salvo se os peritos 
demonstrarem a necessidade de mais prazo. 

 

Justificativa: Prof. Magno Oliveira 
Instaurado o incidente de insanidade mental, a 
ação penal deverá ter sua tramitação suspensa, 
por dicção do art. 149, §2º do CPP, e por isso 
mesmo a alternativa incorreta é a letra “C”. 

 
41. Relativamente à prisão domiciliar, assinale a 

alternativa incorreta: 
a)  Cabível ao maior de 80 (oitenta) anos, desde 

que portador de doença grave. 
b)  Cabível à gestante. 
c)  Aplicável ao homem, caso seja o único 

responsável pelos cuidados de filho de até 12 
(doze) anos de idade incompletos. 

d)  Aplicável quando imprescindível aos cuidados 
especiais de menor de 6 (seis) anos de idade 
ou com deficiência. 

 

Justificativa: Prof. Magno Oliveira 
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Incorreta a alternativa “A” porque o preso maior de 

80 (oitenta) anos é pessoa presumivelmente frágil e 

o art. 318, inciso I do CPP não condiciona a prisão 

domiciliar à existência de qualquer afecção grave. 

 
42. É correto afirmar que pode ser concedida fiança: 

a)  Nos crimes de racismo. 
b)  Nos crimes de tortura, tráfico de drogas e 

terrorismo. 
c)  Nos crimes de homicídio qualificado ou 

terrorismo. 
d)  Nos crimes cometidos por grupos armados, 

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

 

Justificativa: Prof. Magno Oliveira 
Dentre as opções supra, a única que comporta, em 
tese, a concessão de liberdade provisória, com ou 
sem fiança, é a alternativa “C”, eis que todas as 
demais hipóteses estão taxativamente proibidas 
pelo art. 323 do CPP. 

 
43. Quanto às hipóteses de cabimento da sentença de 

absolvição sumária no rito do Tribunal do Júri, 
assinale a única alternativa incorreta: 
a)  Não haver prova da existência do fato 

delituoso. 
b)  O fato não constituir infração penal. 
c)  Demonstrada causa de isenção de pena ou de 

exclusão do crime. 
d)  Provado não ser o réu autor ou partícipe do 

fato delituoso. 
 

Justificativa: Prof. Magno Oliveira 
A alternativa incorreta é a letra “A”, porque a 
ausência ou precariedade da prova não é o 
bastante para a absolvição sumária, a qual exige a 
prova consistente de inocorrência ou inexistência 
do fato delituoso, nos termos do art. 415, inciso I 
do CPP. 

 
44. É incabível a interposição do recurso em sentido 

estrito contra decisão que: 
a)  Rejeitar a denúncia ou a queixa. 
b)  Pronunciar o réu. 
c)  Julgar improcedentes as exceções de 

incompetência ou de impedimento. 
d)  Conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar 

inidônea a fiança. 
 

Justificativa: Prof. Magno Oliveira 
A alternativa correta é a letra “C” porque o art. 
581, inciso III do CPP só admite a interposição do 
recurso em sentido estrito contra decisão que 
julgar procedentes as exceções processuais 

previstas no art. 95 do CPP, salvo a de suspeição, 
contra a qual se mostra incabível qualquer recurso. 

 
45.  Um dos pontos abordados pela proposta de 

reforma trabalhista é a possiblidade de acordo 
individual entre empregado e empregador, 
versando sobre o gozo do intervalo para repouso e 
alimentação e sobre a adoção do regime de 
trabalho 12x36. 

 Acerca do assunto, aponte a assertiva correta:  
a) O regime 12x36 já era adotado livremente, 

diante dos benefícios que traz para o 
empregado. Faltava apenas regulamentá-lo. 

b) O intervalo reduzido, por trazer a 
possibilidade do empregado sair mais cedo do 
trabalho, também era livremente negociado. 
A novidade é poder agora ser suprimido e 
indenizado, trazendo ainda mais benefícios 
àquele empregado. 

c) A redução do intervalo é vedada em algumas 
situações, a depender de inspeção prévia por 
parte da autoridade competente.  

d) O tema envolve apenas o interesse de cada 
empregado, e, por isso mesmo, pode se 
tratado em um acordo individual. 

 

Justificativa: Prof. Pedro Jairo 
a) Errada. A Sumula 444 do TST exige que só 
possa ser adotado mediante negociação coletiva, 
pois envolve a extensão da jornada acima do limite 
de 2 horas (art. 59 da CLT).. 
b) Errada. A Súmula 437, II, do TST, impede até a 
negociação coletiva sobre o tema, visto tratar-se 
de garantia prevista em norma de ordem pública 
(art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/88) por 
constituir medida de higiene, saúde e segurança do 
trabalho. 
c) Correta. Conforme previsão do $ 3º do art. 71 
da CLT. 
d) Errada. O gozo do intervalo é garantido por 
norma de ordem pública, como vimos no 
comentário da assertiva b acima. 

 
46. Marcília e Jonas foram contratados como 

aprendizes de marceneiro na sociedade 
empresária Madeira de Ouro S.A., pelo período de 
2 anos, sendo cumpridas todas as formalidades 
legais. Ambos revelaram bom desempenho nas 
tarefas e aprenderam a técnica necessária para 
serem futuros marceneiros. Porém, por diversas 
vezes e de forma injustificada, Jonas não 
compareceu à escola e, em função disso, acabou 
reprovado. Já Marcília, nos 30 dias anteriores ao 
término do seu contrato de aprendizagem, 
engravidou e deu ciência disso ao empregador. 

 Conforme a situação acima indique a assertiva 
correta:  
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a) Ao término do contrato de aprendizagem, Marília 
não pode ser afastada em razão da gravidez, salvo 
se cometer justa causa 

b) Jonas não pode ter seu contrato extinto 
antecipadamente 

c) Jonas e Marília podem ter os seus contratos 
extintos, mas apenas Jonas poderá ter o seu 
contrato extinto antecipadamente em razão da sua 
reprovação na escola 

d) Jonas não pode ter o seu contrato extinto 
antecipadamente, mas o contrato pode não ser 
renovado. Marília , no entanto, não pode ser 
afastada em razão da gravidez 

 

Justificativa: Prof. Paulo Rogério 
Questão adaptada da 2ª fase em Direito do 
Trabalho do XXI Exame da Ordem .Marcília não 
poderá ser afastada conforme a Súmula 244, inciso 
III, do TST. Jonas teria o contrato extinto 
antecipadamente, conforme Art. 433, inciso III, da 
CLT 

 
47. Robson foi contratado para trabalhar na sociedade 

empresária BCD Ltda. em janeiro de 2005, 
cumprindo jornada de segunda-feira a sábado, das 
7:00h às 18:00h, com pausa alimentar de 30 
minutos. Em julho de 2007, Robson foi aposentado 
por invalidez; em dezembro de 2014, ele ajuizou 
reclamação trabalhista postulando o pagamento 
de horas extras de 2005 a 2007. Em defesa, a ré 
arguiu prescrição, enquanto o autor, que teve vista 
da defesa, alegou que a prescrição estaria 
suspensa em razão da concessão do benefício 
previdenciário.  

 Diante do caso concreto e conforme atual 
entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, 
assinale a assertiva incorreta:  
a) A tese da empresa está correta pois a 

suspensão do contrato de trabalho não 
importa em suspensão do prazo prescricional 

b) A aposentadoria por invalidez é causa de 
extinção do contrato de trabalho 

c) Conforme atual entendimento do TST, é 
inválida cláusula de acordo ou convenção 
coletiva de trabalho contemplando a 
supressão ou redução do intervalo 
intrajornada 

d) A prescrição arguida pela defesa é a 
prescrição parcial e não prescrição total. 

 

Justificativa: Prof. Paulo Rogério 
Questão inspirada no XVIII Exame da Ordem. A 
assertiva incorreta é a letra b, pois a aposentadoria 
por invalidez suspende o contrato de trabalho, 
conforme artigo 475 da CLT. A letra a é 
fundamentada na OJ 375 da SDI-1. A letra c na 
Súmula 437 do TST. A letra d está correta pois a 

prescrição total é oriunda de direitos previstos em 
contrato. 

 
48.  “Há diversos acordos e tratados internacionais que 

abordam a questão do trabalho escravo, como as 
convenções internacionais de 1926 e a de 1956, 
que proíbem a servidão por dívida. No Brasil, 
somente em 1966 essas convenções entraram em 
vigor e foram incorporadas à legislação nacional. A 
organização Internacional do Trabalho (OIT) trata 
do tema nas Convenções nº 29, de 1930, e nº 105, 
1957. Há também a declaração de Princípios e 
Direitos Fundamentais do Trabalho e seu 
Seguimento, de 1998. De acordo com o relatório 
da OIT de 2001, o trabalho forçado no mundo tem 
duas características em comum: o uso da coação e 
a negação da liberdade. No Brasil, o trabalho 
escravo resulta da soma do  trabalho degradante 
com a privação de liberdade. Além de o 
trabalhador ficar atrelado a uma dívida, seus 
documentos são retidos e, nas áreas rurais, ele 
normalmente fica em local geograficamente 
isolado. Nota-se que o conceito de trabalho 
escravo é universal e todo o mundo sabe o que é 
escravidão.” 

  (CAMARCO, O. Trabalho escravo na atualidade 
Disponível em: <wwwbrasileescola.com.br>. 
Acesso em: 26 jul. 2015 (adaptado).) 

  
 Considerando o tema abordado e o contexto em 

que se inserem os Direitos Humanos, avalie as 
informações a seguir. 
I. O trabalho escravo consiste em reduzir alguém à 
condição análoga à de escravo, quer submetendo-
o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, 
quer restringindo, por qualquer meio, sua 
locomoção em razão de dívida contraída com o 
empregador ou preposto. 
II. De acordo com o texto supracitado, a condição 
análoga à de escravo é caracterizada pelo trabalho 
em condições degradantes. 
III. No Brasil, os tratados internacionais relativos 
aos direitos humanos, quando aprovados em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais.  

 
É correto o que se afirma em 
 
a)  I, apenas. 
b)  II, apenas. 
c)  I e III, apenas. 
d) I, II e III. 
 

Justificativa: Prof. Paulo Rogério 
Questão extraída da prova do ENADE 2015. O item 
I reproduz o artigo 149 do Código Penal. O item III 
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reproduz a atual redação do artigo 5º paragrafo 3º 
da Constituição Federal. O Item II está errado já 
que a condição análoga à de escravo não tem seu 
conceito restrito à de condições degradantes. 

 
49.  Sobre a atual Terceirização de serviços no Direito 

do trabalho, pode-se afirmar que: 
a) As normas relativas ao vínculo de emprego 

não se aplicam aos trabalhadores 
terceirizados, em nenhuma de suas relações 
laborais. 

b) A terceirização já era regulamentada por Lei 
própria antes do que fora aprovado 
atualmente no Congresso Nacional. 

c) A Reforma Trabalhista em votação traz em 
seu bojo normas sobre a terceirização de 
serviços, o que pode levar à revogação do que 
foi aprovado recentemente pelo Congresso 
Nacional na Lei 13.429/2017. 

d) O texto da Lei 13429/2017 não exclui a 
contratação de trabalhadores temporários 
para substituição de grevistas. 

 

Justificativa: Prof. Pascarelli 
Lei posterior. Específica. Trata o mesmo assunto de 
forma diferente. Legitimada pelo Congresso 
Nacional. 

 
50. Com base no entendimento atual do STF sobre o 

FGTS, pode-se afirmar que: 
a) O FGTS é verba de caráter alimentar. 
b) O STF instituiu regra única quanto à aplicação 

do novo prazo prescricional do FGTS. 
c) O FGTS não é direito de ordem trabalhista, 

portanto não deve seguir a regra de 
prescrição desses direitos. 

d) Atualmente é de 05 (cinco) anos a prescrição 
do direito ao FGTS, passando o trabalhador 
por uma regra de tabulação de contagem 
desse prazo, sendo certo que para alguns a 
regra aplicada ainda é a anterior à decisão 
proferida pelo STF. 

 

Justificativa: Prof. Pascarelli 
Texto da decisão proferida pelo STF ao caso. 

 
51.  O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS – 

é direito previsto em nossa Lei Maior. 
Recentemente, foram liberados recursos relativos 
a contratos de trabalho já extintos, sob o 
argumento de que tais recursos poderiam aquecer 
a nossa economia, hoje tão combalida. 

 Sobre o tema, marque a assertiva correta:  
a) Ao final do contrato de trabalho, o 

empregado só terá direito ao saque do FGTS 
quando este contrato não for extinto por 

pedido de demissão ou por cometimento de 
falta grave (justa causa). 

b) O empregado demitido por justa causa perde 
direito ao saque, a qualquer tempo, do FGTS 
relativo àquele determinado contrato de 
trabalho. 

c) O FGTS pode ser sacado em qualquer 
hipótese de extinção de contrato de trabalho 
por prazo determinado, pois costuma 
representar um montante inexpressivo.  

d) O empregado que, por conta da extinção do 
seu contrato de trabalho, tem direito ao 
saque do FGTS, fará jus também, em todos os 
casos, ao benefício do seguro-desemprego. 

 

Justificativa: Prof. Pedro Jairo 
a) Correta. Estas são as hipóteses que vedam o 
referido saque (art. 477 da CLT e art. 9º do Decreto 
99.684/90). 
b) Errada. Existem outras hipóteses de saque do 
FGTS (art. 20 da Lei 8.036/90). 
c) Errada. Independe da duração do contrato de 
trabalho, devem ser obedecidas as hipóteses legais 
para o saque do FGTS, posto que a Lei 8.036/90 
não traz esta diferenciação. 
d) Errada. A legislação do seguro-desemprego 
(Lei 7,798/90) traz regras próprias e independentes 
da relativa ao FGTS (8.036/90). 

 
52.  O regime de trabalho temporário sofreu recentes 

modificações. Para muitos estudiosos do direito do 
trabalho, as mudanças representariam grave 
retrocesso.   

 A partir do contexto acima, indique a assertiva 
correta:  
a) A novo texto legal altera o prazo do contrato 

temporário de 90 para 180 dias 
b) O novo regime não inova em relação à 

documentação requerida para o registro de 
empresa de trabalho temporário 

c) O trabalho intermitente, que já existia antes, 
sofre nova regulamentação. 

d) O trabalho temporário deixa de ser exclusivo 
da relação de emprego urbana. 

 

Justificativa: Prof. Pedro Jairo 
a) Errada. O prazo era de 3 meses. 
b) Errada. Várias restrições do art. 6º foram 
retiradas, inclusive a obrigação de que os sócios da 
empresa de trabalho temporário fossem 
brasileiros. 
c) Errada. Não havia previsão do trabalho 
intermitente em nossa legislação trabalhista. 
d) Correta. O novo texto permite o regime de 
trabalho temporário no campo. 

 
53.  Sobre a TUTELA DE URGÊNCIA no processo do 

trabalho: 
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a) O Art. 300 do CPC/15 não se aplica ao 
processo do trabalho, visto que o julgador não 
despacha a inicial, como no processo civil. 

b) Em matéria trabalhista, a tutela de urgência, 
com deferimento de liminar e alvará 
correspondente, tem a sua maior ocorrência 
no ato judicial de liberação de FGTS retido em 
conta vinculada, no momento da demissão do 
trabalhador. 

c) Não é necessária a prova dos requisitos 
autorizadores da tutela de urgência no 
processo do trabalho, bastando, para a 
concessão da liminar, da condição de 
hipossuficiência do trabalhador. 

d) Toda Reclamação Trabalhista passa pela 
análise do julgador antes da audiência UNA. 

 

Justificativa: Prof. Pascarelli 
Aplica-se a regra geral do CPC/15, por autorização 
legal do Art. 769 da CLT. A liberação do FGTS por 
alvará, na demissão sem justo motivo, é matéria 
recorrente no assunto envolvido na questão. 

 
54. Sobre os prazos no processo do trabalho, é 

INCORRETO afirmar que: 
a) Os embargos de declaração serão ofertados 

em 05 (cinco) dias. 
b) A CLT é soberana em face do CPC/15, não 

precisando de outra norma qualquer para 
definir a contagem de prazo em dias corridos. 

c) O prazo mínimo para contestar é de cinco dias 
corridos, para o caso da pessoa jurídica de 
direito privado. 

d) O Recurso de Revista deve ser interposto até 
08 (oito) dias corridos após a intimação da 
decisão recorrida. 

 

Justificativa: Prof. Pascarelli 
Aplicação da IN39 do TST. Prazos em dias corridos. 
Norma regulamentadora. 

 
55. “As empresas devem manter o controle sobre as 

atitudes de seus funcionários, principalmente em 
relação aos que têm cargos diretivos. Assim 
entendeu a 1ª turma do Tribunal Superior do 
Trabalho ao condenar, por unanimidade, 
determinada instituição bancária por danos morais 
coletivos. A decisão foi embasada nos vários casos 
de assédio observados dentro da instituição e 
manteve multa de R$ 600 mil, que deveria ser paga 
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O 
processo contra o banco foi movido foi movido 
pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), após o 
recebimento de denúncia referente ao 
comportamento abusivo de uma gerente de uma 
de suas unidades. Na ação, o MPT afirmou que o 
problema era abrangente, alcançando diversas 

unidades pelo país e que o banco não estaria 
adotando providências eficazes para combatê-lo.” 

  Disponível em: <www.conjur.com.br>. Acesso em: 
20 jul. 2015 (adaptado). 

   
  A situação descrita refere-se a que instrumento 

processual movido pelo Ministério Público do 
Trabalho contra a instituição bancária? 
a)  Habeas data. 
b)  Ação civil pública. 
c)  Mandado de segurança. 
d)  Termo de ajuste de conduta. 

 

Justificativa: Prof. Paulo Rogério 
Questão extraída da prova do ENADE 2015. O 
instrumento processual movido pelo MPT no caso 
concreto é a ação civil pública, nos termos do 
artigo 1º, IV, e do artigo 3º, da Lei 7.347/1985. 

 
56.  Sobre o processo do Trabalho, assinale a assertiva 

correta, conforme atual entendimento do Tribunal 
Superior do Trabalho: 
a) O processo do trabalho admite modificação 

de competência territorial por eleição de foro 
b) No Processo do Trabalho, a contagem dos 

prazos dá-se em dias úteis 
c) No Processo do Trabalho, não se admite a 

intervenção de terceiros do amicus curiae 
d) Na reclamação trabalhista, deve-se inserir o 

valor pretendido na ação indenizatória, 
inclusive relativa a danos morais 

 

Justificativa: Prof. Paulo Rogério 
A questão é baseada na Instrução Normativa 39 do 
Tribunal Superior do Trabalho, que trata das 
normas do Novo CPC aplicadas ao Processo do 
Trabalho 

 
57.  Um empregado ajuizou reclamação trabalhista 

postulando o pagamento de vale transporte, 
jamais concedido durante o contrato de trabalho, 
bem como o FGTS não depositado durante o pacto 
laboral. Em contestação, a sociedade empresária 
advogou que, em relação ao vale transporte, o 
empregado não satisfazia os requisitos 
indispensáveis para a concessão; no tocante ao 
FGTS, disse que os depósitos estavam regulares. 
Em relação à distribuição do ônus da prova, diante 
desse panorama processual e do entendimento 
consolidado pelo TST, assinale a afirmativa correta.  
a)  O ônus da prova, em relação ao vale 

transporte, caberá ao reclamante e, no 
tocante ao FGTS, à reclamada  

b)  O ônus da prova para ambos os pedidos, 
diante das alegações, será do reclamante.  

c)  O ônus da prova, em relação ao vale 
transporte, caberá ao reclamado e, no 
tocante ao FGTS, ao reclamante.  
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d)  O ônus da prova para ambos os pedidos, 
diante das alegações, será da sociedade 
empresária. 

 

Justificativa: Prof. Paulo Rogério 
Questão extraída do Exame da Ordem. O gabarito 
é a letra D conforme súmulas 460 e 461 do TST 

 
58. Encontra-se no Senado Federal a proposta de 

Reforma Trabalhista que pretende equilibrar 
litígios trabalhistas no país. A proposta envolve 
algumas questões relacionadas ao processo do 
trabalho. Entre as propostas, o trabalhador será 
obrigado a comparecer às audiências na Justiça do 
Trabalho e arcar com as custas do processo, caso 
perca a ação. Sobre o assunto, assinale a assertiva 
correta: 
a) Sobre esse item a Reforma Trabalhista 

consolida em lei o atual entendimento do 
Tribunal Superior do Trabalho sobre 
pagamento de custas 

b) Atualmente, no caso de sucumbência 
recíproca, nas relações de emprego, as custas 
devem ser pagas integralmente pelo 
empregador 

c) Atualmente, em nenhuma hipótese, é 
aplicável o princípio da sucumbência 
recíproca, relativamente às custas. 

d) Quanto aos honorários periciais, eles serão 
suportados pela parte sucumbente no 
processo, salvo se beneficiária da justiça 
gratuita. 

 

Justificativa: Prof. Paulo Rogério 
Conforme CLT e a IN 27 do TST, a assertiva b está 
correta. É aplicável a sucumbência recíproca nas 
relações de trabalho, que não sejam relações de 
emprego. Os honorários periciais serão pagos pela 
parte sucumbente no objeto da perícia.   

 
59.  Um estudante de Direito, irresignado pelo fato de 

sua mãe haver perdido uma causa trabalhista, 
estuda com afinco todos os contornos da lide, a 
doutrina e a jurisprudência correlatas durante um 
ano, findo o qual prepara uma ação rescisória, 
colhe a assinatura de sua mãe na peça e distribui a 
ação no prazo legal. Sobre a situação indique a 
assertiva incorreta:  
 a)  A demanda não é viável porque a ação 

rescisória não pode ser proposta com uso do 
jus postulandi. 

b)  O prazo legal da ação rescisória no processo 
do trabalho é o mesmo do processo civil. 

c)  Se a mãe do estudante contratasse um 
advogado para ajuizar a ação rescisória, não 
seria devida a concessão de honorários 
advocatícios sucumbenciais, salvo se a parte 

estivesse assistida por sindicato e fosse pobre 
na forma da lei. 

d)  Não procede pedido formulado na ação 
rescisória por violação literal de lei se a 
decisão rescindenda estiver baseada em texto 
legal infraconstitucional de interpretação 
controvertida nos Tribunais. 

 

Justificativa: Prof. Paulo Rogério 
A letra c está incorreta em razão da Súmula 219 II 
do TST 

 
60. A Empresa Ramos Filho ingressou com interdito 

proibitório na Justiça Estadual, feito distribuído à 
2ª Vara Cível de Fortaleza-CE, para garantir acesso 
às instalações de suas sedes durante uma greve de 
trabalhadores que ameaçavam realizar piquetes 
próximos às sedes da empresa. Por ter verificado 
ameaça de grave risco à empresa, o juiz concedeu 
liminarmente o mandato de interdito proibitório. 
Insatisfeito com a medida liminar e considerando a 
incompetência material do Juizo cível, qual seria a 
medida judicial mais adequada a ser adotada pelo 
sindicato? 
 a)  Conflito de Competência no Tribunal Regional 

do Trabalho da 7a Região (Ceará).    
b)  Conflito de Competência junto ao Tribunal 

Superior do Trabalho. 
c)  Reclamação no STF. 
d)  Conflito de Competência no Tribunal de 

Justiça do estado do Ceará. 
 

Justificativa: Prof. Paulo Carvalho 
Seria cabível reclamação no STF em razão da 
violação à Súmula Vinculante 23 do STF 

 
61. O Código Civil, com relação ao título 

inadimplemento das obrigações, é correto afirmar 
que: 
a)  os honorários advocatícios previstos em caso 

de mora, como reparação a vítima do 
inadimplemento, somente serão devidos 
quando ocorre a efetiva atuação profissional 
do advogado. 

b)  em caso de inadimplemento relativo, mora, o 
credor não poderá enjeitar a prestação 
devida, mesmo que ela tenha se tornado 
inútil. 

c)  purgação da mora tem o mesmo efeito e 
significado de cessação da mora. 

d)  a cláusula penal estipulada conjuntamente 
com a obrigação, ou em ato posterior, pode 
referir-se à somente a inexecução completa 
da obrigação, inadimplemento absoluto. 

 

Justificativa: Prof. Marcelo Siqueira 
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Em conformidade com o enunciado 161 da III 
Jornada de Direito Civil/2004. 

 
62.  Marque (V) para as afirmações verdadeiras e (F) 

para as afirmações falsas: 
 

( )  a obrigação modal de nenhuma forma pode 
abranger seus acessórios, mesmo que não 
mencionado, salvo se o contrário resultar das 
circunstâncias do caso ou do título.  Ressalta-
se que a modalidade obrigacional informada é 
de natureza composta ou complexa, 
confundindo a obrigação condicional; 

( )  a impossibilidade de uma das prestações 
passíveis de escolha, no caso das obrigações 
facultativas, não implica a resolução da 
obrigação, contanto que alguma outra 
prestação permaneça possível (art.253), 
pouco importando que se apure que a 
impossibilidade era contemporânea ao 
negócio, ou lhe foi superveniente; 

( )  o direito admite o pagamento pelo terceiro 
não interessado “porque o que domina essa 
relação jurídica é o interesse do credor, que 
tem o direito de receber a prestação de quem 
quer que a execute”.  Neste caso nenhum 
direito é conferido ao terceiro não 
interessado, que sempre atua em nome do 
devedor; 

( )  realizado o depósito judicial na ação de 
consignação em pagamento é defeso ao 
consignante requerer o seu levantamento. 

  Assinale a sequência correta: 
 

a)  F, V, V, F 
b)  F, F, F, V 
c)  F, F, F, F 
d)  V, F, F, F 
 

Justificativa: Prof. Marcelo Siqueira 
O primeiro item é falso, pois obrigação modal não 
se confunde com condicional. O segundo item é 
falso, pois, obrigação facultativa não é composta.  
O terceiro item é falso, pois, o terceiro não 
interessado nem sempre atua em nome do 
devedor.  O quarto item é falso em face dos artigos 
340 e 341 do Código Civil. 

 
63. Acerca dos direitos reais sobre coisas alheias, é 

incorreto afirmar: 
a) É admissível a constituição do direito de 

superfície por prazo indeterminado. 
b) Servidões podem ser adquiridas através de 

usucapião. 
c) O direito de usufruto pode ser constituído por 

prazo determinado. 
d) Não se admite a constituição de novas 

enfiteuses no Brasil. 

 

Justificativa: Prof. Vander Chaves 
A despeito do que estabelece o caput do art. 2.038 
do Código Civil, o seu § 2º abre a possibilidade de 
constituição de novas enfiteuses sobre terrenos de 
marinha, com fulcro no Decreto-Lei nº 9.760/1946. 

 
64.  Não é instrumento destinado à defesa possessória: 

a) legítima defesa. 
b) desforço imediato. 
c) interdito proibitório. 
d) ação reivindicatória. 
 

Justificativa: Prof. Vander Chaves 
A ação reivindicatória é embasada no direito de 
propriedade, apresentando natureza petitória. 

 
65. Com base no Código Civil, é possível afirmar ser 

válida a doação: 
a) de ascendente a descendente, mesmo 

quando não houver o consentimento dos 
demais descendentes. 

b) verbal, mesmo quando se referir à entrega 
futura de bens valiosos. 

c) universal. 
d) causa mortis. 

 

Justificativa: Prof. Vander Chaves 
O art. 544 do Código Civil admite a doação de 
ascendentes a descendentes, sem exigir a anuência 
de outrem. 

 
66. Assinale a alternativa correta: 

a) É subjetiva, pro culpa presumida, a 
responsabilidade dos pais pelos atos 
praticados pelos filhos menores que 
estiverem sob sua autoridade e sob sua 
companhia. 

b) O direito de exigir a reparação civil somente 
se transmite com a herança quando se tratar 
de dano patrimonial. 

c) A desproporção entre a gravidade da culpa e 
o dano pode ser critério hábil a intervir na 
fixação do quantum indenizatório. 

d) A culpa leve não gera dever de indenizar, ao 
passo que a culpa gravíssima enseja 
responsabilidade objetiva do agente causador 
do dano. 

 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
Conforme art. 944, parágrafo único, do Código 
Civil. 

 
67. A respeito da comunhão parcial de bens, é correto 

afirmar que: 
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a) O apartamento que o marido adquiriu por 
sucessão, durante o casamento, comunica-se 
com a esposa. 

b) Há presunção absoluta de que os bens móveis 
pertencem a ambos os cônjuges. 

c) São incomunicáveis os bens adquiridos por 
fato eventual. 

d) Se comunicam os aluguéis do apartamento 
exclusivamente pertencente à esposa, ainda 
que percebidos na constância do casamento.  

 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
Conforme art. 1660, V/CC. 

 
68.  Assinale a alternativa falsa: 

a)  Na sucessão legítima os descendentes da 
mesma classe têm os mesmos direitos à 
sucessão de seus ascendentes. 

b)  A herança transmite-se com o falecimento. 
c) Não havendo pessoa a suceder, a herança 

pode ser devolvida ao Município. 
d)  O legado de usufruto entende-se sempre 

deixado ao legatário por toda a sua vida. 
 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
Conforme art. 1.921/CC.  
Art. 1.921. O legado de usufruto, sem fixação de 
tempo, entende-se deixado ao legatário por toda a 
sua vida. 

 
69.  Em se tratando de pessoa jurídica, assinale a 

alternativa correta: 
a)  A decretação da desconsideração da 

personalidade jurídica pressupõe a existência 
de fraude contra credores. 

b)  A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 
c)  Os partidos políticos são pessoas jurídicas de 

direito público. 
d)  A personalidade jurídica decorre da assinatura 

dos atos constitutivos. 
 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
Conforme Enunciado nº 227, Súmula do STJ. 

 
70.  “O Superior Tribunal de Justiça existe e foi criado 

para dizer o que é a lei infraconstitucional. Ele foi 
concebido como condutor dos tribunais e dos 
cidadãos. (...) 
Nós somos os condutores, e eu – Ministro de um 
Tribunal cujas decisões os próprios Ministros não 
respeitam – sinto-me, triste. (...) 
Agora estamos a rever uma Súmula que fixamos há 
menos de um trimestre. Agora dizemos que está 
errada, porque alguém nos deu uma lição dizendo 
que essa Súmula não devia ter sido feita assim. Nas 
praias de Turismo, pelo mundo afora, existe um 
brinquedo em que uma enorme boia, cheia de 

pessoas é arrastada por uma lancha. A função do 
piloto dessa lancha é fazer derrubar as pessoas 
montadas no dorso da boia. Para tanto, a lancha 
desloca-se em linha reta e, de repente, descreve 
curvas de quase noventa graus. O jogo só termina, 
quando todos os passageiros da boia estão dentro 
do mar. Pois bem, o STJ parece ter assumido o 
papel do piloto dessa lancha. Nosso papel tem sido 
derrubar os jurisdicionados.” (Ministro Humberto 
Gomes de Barros. Voto-vista no AgRg no Recurso 
Especial nº 382.736/SC). 

 Sobre os precedentes judiciais e o princípio da 
Segurança Jurídica, marque a opção incorreta. 
  
a) Por força da segurança jurídica instituída num 

sistema de precedentes, o tribunal não 
poderá alterar um entendimento já firmado, o 
que se denomina estabilidade da 
jurisprudência. 

b) A estabilização da jurisprudência, por meio de 
um sistema de precedentes, confere 
segurança jurídica ao jurisdicionado, pela 
dimensão da previsibilidade. 

c) Uma das manifestações da segurança jurídica, 
por aplicação de precedentes, é a 
uniformização de aplicação do direito.  

d) Os tribunais têm o dever de uniformizar sua 
jurisprudência, e mantê-la estável, íntegra e 
coerente. 

 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
O Tribunal, apesar de dever uniformizar sua 
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e 
coerente, pode se valer de técnicas de superação 
(overruling) do precedente, de modo a atualizar 
seu entendimento sobre a aplicação do direito. 

 
71.  Foi distribuída, para a 1ª Vara Cível de Beberibe, 

uma ação de cobrança postulada por Matheus 
contra Joel. O réu, citado, veio aos autos e alegou a 
incompetência relativa do juízo, alegando ser 
competente um juízo da Comarca de Fortaleza, 
onde é domiciliado. O juiz indeferiu o pedido, 
alegando que, com a propositura da ação em 
Beberibe, houve estabilização da competência, não 
podendo haver remessa dos autos a Fortaleza. 

 Sobre essa situação, marque a opção correta: 
a) A decisão do juiz é correta, pois, ocorrendo a 

perpetuatio jurisdicionis, não pode haver 
alteração da competência, salvo exceções que 
não se enquadram na situação narrada. 

b) A decisão do juiz é incorreta, uma vez que a 
exceção de incompetência oposta pelo réu, 
para suscitar falta de competência relativa, 
caso procedente, é motivo capaz de promover 
alteração da competência do juízo.  

c) O juiz, por ser incompetente, não pode julgar 
a exceção de incompetência. Conforme a 
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regra da Kompetenzkompetenz, essa alegação 
precisa ser julgada pelo Tribunal. 

d) Como se trata de falta de competência 
relativa, o juiz poderia ter-se julgado 
incompetente ainda que o réu não suscitasse 
esse vício processual. 

 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
Nada obstante a competência se estabilize no 
momento da propositura da ação, a oposição de 
exceção de incompetência pode fazer com que os 
autos sejam remetidos ao juízo apontado como 
competente. 

 
72. Assinale a alternativa incorreta: 

a)  O assistente litisconsorcial, que ingressa no 
processo ulteriormente, por ser o titular do 
direito discutido, submete-se à coisa julgada.  

b)  O assistido somente poderá reconhecer a 
procedência do pedido, desistir da ação, ou 
transigir, com o consentimento do assistente.  

c) O assistente simples poderá, em processo 
posterior, discutir a justiça da decisão, 
fazendo por meio da exceptio male gestis 
processus.  

d)  Uma vez revel o assistido, o assistente atuará 
como seu substituto processual. 

 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
O titular da relação jurídica posta em juízo é o 
assistido, que tem amplos poderes sobre ela. (art. 
122/CPC) 

 
73. A apelação, em algumas situações, possibilita que 

o magistrado exerça juízo de retratação. As 
hipóteses abaixo permitem esse juízo, exceto: 
a)  Apelação contra sentença que julga o pedido 

liminarmente improcedente. 
b)  Apelação contra sentença que extingue o 

processo sem resolução de mérito.  
c)  Apelação contra sentença que indefere a 

petição inicial. 
d)  Apelação contra a sentença que, depois da 

instrução, proclama a decadência ou 
prescrição. 

 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
As apelações que possibilitam efeito regressivo são 
aquelas previstas nos arts. 331, § 1º, 332, § 3º e 
485, § 7º do CPC. 

 
74. O art. 1.015 traz nova sistemática de impugnação 

das decisões interlocutórias, sendo certo afirmar 
que não é impugnável por agravo de instrumento a 
decisão interlocutória que: 
a)  Julgar liminarmente improcedente um dos 

pedidos formulados pelo autor. 

b)  Inadmitir a entrada, no processo, de um 
assistente litisconsorcial. 

c)  Deferir pedido de gratuidade judiciária.  
d)  Conceder efeito suspensivo aos embargos de 

executado. 
 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda  
A decisão que defere a justiça gratuita não impede 
o prosseguimento da ação, podendo ser 
impugnada apenas no recurso que impugnar a 
sentença. São agraváveis apenas as decisões que 
indeferem o pedido de justiça gratuita e que 
revogam o benefício anteriormente concedido. 

 
75. Num Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas originário de uma apelação, depois da 
instauração do Incidente, o apelante apresenta 
desistência do recurso. Tal desistência: 
a)  Não impedirá o julgamento do IRDR. 
b)  Obsta que o Tribunal julgue o Incidente com 

aquele recurso como causa-piloto, devendo 
escolher outro que represente a controvérsia. 

c)  Não pode ocorrer, de modo que o Tribunal 
deverá dar prosseguimento ao julgamento, 
uma vez que a afetação retira o direito de 
desistir do recurso. 

d)  Apenas produz efeitos depois de julgado o 
IRDR, com aplicação da tese fixada. 

 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
A desistência do recurso ou da ação afetada para o 
IRDR não afeta o julgamento do Incidente, que se 
destinará não mais ao julgamento da causa, mas 
apenas à fixação da tese. (art. 976, § 1º/CPC) 

 
76. Postulado um Recurso Extraordinário, o STF 

considerou como reflexa a ofensa à Constituição 
afirmada no recurso extraordinário, por pressupor 
a revisão da interpretação de lei federal ou de 
tratado. Nessa situação, deve o Tribunal: 
a)  Inadmitir o Recurso Extraordinário, pois que 

não houve afronta à Constituição. 
b)  Converter o Recurso Extraordinário em 

Recurso Especial, remetendo-o ao STJ para 
processamento e julgamento. 

c)  Admitir e julgar o recurso, em razão da causa 
de pedir constitucional. 

d) Intimar o recorrente para manifestar seu 
interesse no julgamento do recurso, seja 
como Especial, seja como Estraordinário. 

 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
Uma vez reconhecida a ocorrência de afronta 
reflexa, os autos devem ser remetidos ao STJ, que 
julgará o recurso como se Especial fosse. (art. 
1.033/CPC) 
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77. O cumprimento provisório da sentença impugnada 
por recurso desprovido de efeito suspensivo será 
realizado da mesma forma que o cumprimento 
definitivo, caracterizando-se, dentre outras coisas, 
pelo fato de que: 
a)  Corre por iniciativa e responsabilidade do 

exequente, que não se obriga pessoalmente, 
se a sentença for reformada, a reparar os 
danos que o executado haja sofrido. 

b)  Fica sem efeito, sobrevindo decisão que 
modifique ou anule a sentença objeto da 
execução, restituindo-se as partes ao estado 
anterior e liquidando-se eventuais prejuízos 
em ação autônoma. 

c)  Se a sentença objeto de cumprimento 
provisório for modificada ou anulada apenas 
em parte, toda a atividade executiva será 
prejudicada, devendo o credor iniciar o 
cumprimento como definitivo, ajustando-o à 
nova decisão. 

d)  O levantamento de depósito em dinheiro e a 
prática de atos que importem transferência 
de posse ou alienação de propriedade ou de 
outro direito real, ou dos quais possa resultar 
grave dano ao executado, dependem de 
caução suficiente e idônea, arbitrada de plano 
pelo juiz e prestada nos próprios autos, salvo 
no caso de o credor demonstrar situação de 
necessidade. 

 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
a) A responsabilidade do exequente é pessoal. (art. 
520, I) 
b) A liquidação dos prejuízos se dá nos próprios 
autos. (art. 520, II) 
c) O cumprimento prossegue nos mesmos autos, 
apenas se ajustando à nova realidade decisória. 
(art. 520, III) 
d) Conforme arts. 520, inciso IV, e 521, inciso II. 

 
78. Relativamente aos princípios gerais do Direito 

Ambiental e suas formas de materialização, 
assinale a opção correta. 
a) Em decorrência do princípio da prevenção, o 

empreendedor deve apresentar ao poder 
público estudo prévio de impacto ambiental 
referente a qualquer atividade que implique a 
utilização ou transformação de recursos 
naturais. 

b) O princípio da função socioambiental da 
propriedade autoriza o poder público a impor 
limites apenas ao uso de bens imóveis 
localizados em área rural, no que respeita à 
exploração de recursos naturais, não se 
aplicando, porém, tal preceito à propriedade 
urbana. 

c) De acordo com o princípio da precaução, 
diante de ameaças de danos sérios e 

irreversíveis, a falta de certeza científica não 
pode ser invocada como motivo para se 
adiarem medidas destinadas a prevenir a 
degradação ambiental, podendo a 
administração pública, com base no poder de 
polícia, embargar obras ou atividades. 

d) Incumbe ao Poder Público definir, em todas as 
unidades da Federação, espaços territoriais a 
serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente 
por meio de ato do Poder Executivo no 
exercício do poder de polícia administrativa. 

 

Justificativa: Profa. Germana Belchior 
A questão aborda sobre os princípios do Direito 
Ambiental e, em especial, a sua materialização por 
meio do dever de proteção ambiental que está 
previsto no art. 225, da Constituição Federal de 
1988, um conjunto de imperativos positivos e 
negativos ao Poder Público, à sociedade e ao 
indivíduo. 
O item A está errado, tendo em vista que, 
conforme o art. 225, §1º, inciso IV, da Constituição 
Federal, cabe ao Poder Público exigir estudo prévio 
de impacto ambiental para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, ou 
seja, não se trata de qualquer atividade. 
O item B está falso, haja vista que o princípio da 
função socioambiental da propriedade impõe 
obrigações positivas e negativas ao Estado e ao 
próprio proprietário em todas as dimensões de 
propriedade e não apenas da propriedade rural. 
O item C está correto, pois retrata a própria 
materialização do princípio da precaução, que 
busca uma atitude proativa em virtude das 
incertezas científicas. 
O item D está falso, uma vez que o art. 225, §1, 
inciso III, assegura que cabe ao Poder Público 
definir, em todas as unidades da Federação, 
espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei (e não 
ato do Poder Executivo), vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção. 

 
79. Sobre Direito Internacional e Direito Comparado, é 

incorreto afirmar: 
a) A conexão internacional da causa sub judice é 

pressuposto de fato necessário para a 
aplicação, pelo juiz, de uma norma de direito 
internacional privado da lex fori. 

b) A doutrina critica que, como os juízes, muitas 
vezes, não estão familiarizados com o 
conteúdo do direito estrangeiro aplicável, 
interpretam a ordem pública de forma 
extensiva, de tal modo que acaba restando 
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pouco espaço para a aplicação do aludido 
direito estrangeiro. 

c) O estudo do direito comparado promove: a 
uniformização das leis; serve à fiscalização da 
aplicação do direito já uniformizado pelos 
tribunais; e, finalmente, abre para o jurista 
uma visão que transcende as fronteiras do 
Estado ao qual pertence. 

d) O Direito Internacional Privado uniforme está-
se expandindo com velocidade cada vez maior 
e de modo homogêneo, estável, com criação 
de várias convenções afins em vigor 
universalmente. 

 

Justificativa: Prof. Felipe Barroso 
É incorreta porque o DIPr uniforme tem se 
expandido erraticamente e as respectivas 
convenções têm aplicação restrita a certas áreas 
do globo. 

 
80.  Nos termos do art. 84, da Constituição Federal, a 

competência privativa para celebrar tratados, atos 
e convenções internacionais é do 

 a)  Ministro das Relações Exteriores. 
 b)  Congresso Nacional. 
 c)  Ministério das Relações Exteriores. 
 d)  Presidente da República. 
 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
Redação do art. 84/CF.  

 
81. De acordo com a Lei nº 10.257/2001 – Estatuto da 

Cidade, sobre a usucapião especial de imóvel 
urbano, assinale a alternativa correta: 
a) Aquele que possuir como sua área ou 

edificação urbana de até cento e cinquenta 
metros quadrados, por dez anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-
a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio. 

b) Aquele que possuir como sua área ou 
edificação urbana de até duzentos e 
cinquenta metros quadrados, por dez anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-
a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

c) Aquele que possuir como sua edificação 
urbana de até duzentos e cinquenta metros 
quadrados, por quinze anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-
a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano. 

d) Aquele que possuir como sua área ou 
edificação urbana de até duzentos e 
cinquenta metros quadrados, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-

a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

 

Justificativa: Profa. Danielle Batista 
Art. 9º  da Lei nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade 
(requisitos da usucapião especial de imóvel 
urbano) 
 
Art. 9o Aquele que possuir como sua área ou 
edificação urbana de até duzentos e cinquenta 
metros quadrados, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a 
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á 
o domínio, desde que não seja proprietário de 
outro imóvel urbano ou rural. 

 
82.  É dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. A garantia de prioridade compreende, 
exceto: 

 a) primazia de receber proteção e socorro em 
quaisquer circunstâncias. 

 b) precedência de atendimento nos serviços 
públicos ou de relevância pública. 

 c) preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas. 

 d) destinação secundária de recursos públicos 
nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude. 

 

Justificativa: Prof. Daniel Miranda 
Art. 4º, parágrafo único, alínea “d”, do ECA: 
“destinação privilegiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude.”  

 
83. O Município Alfa realizou obras nas praças públicas 

de determinado bairro, incluindo iluminação e 
arborização. Tais obras acarretaram a valorização 
imobiliária de dezenas de residências daquela 
região. Em decorrência disso, o município instituiu 
contribuição de melhoria. Sobre a contribuição em 
questão, segundo o CTN, assinale a afirmativa 
correta.  
a)  É inválida, pois deveria ter sido instituída pelo 

Estado Beta, onde está localizado o Município 
Alfa.  

b)  É válida, porque foi instituída para fazer face 
ao custo de obra pública da qual decorre a 
valorização imobiliária.  

c)  É válida, mas poderia ter sido instituída 
independentemente da valorização dos 
imóveis dos contribuintes.  
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d)  É inválida, porque deveria ter, como limite 
individual, o valor global da despesa realizada 
pelo Poder Público na obra e não a 
valorização de cada imóvel. 

 

Justificativa: Prof. Leandro Macêdo 
A competência para a instituição da contribuição 
de melhoria é do Município Alfa, que realizou a 
obra de sua atribuição, cuja finalidade é fazer face 
ao custo da obra pública da qual decorre 
valorização imobiliária e cujo limite individual é a 
valorização sofrida pelo imóvel em razão da obra 
pública. 

 
84.  Aponte a assertiva correta:  

a) A teoria da função social da empresa decorre 
da função social da propriedade.  

b) O INPI é responsável pela fiscalização do 
correto preenchimento dos livros 
empresariais.  

c) A Sociedade em conta de participação 
somente é empresária se tiver registro na 
Junta Comercial. 

d) A proteção ao nome empresarial é realizada 
por meio do INPI. 

 

Justificativa: Prof. João Luis 
A Teoria da Função Social da empresa é 
decorrência da Teoria da Função Social da 
Propriedade. 
Ademais, INPI não realiza proteção do nome 
empresarial, que decorre do registro público, nem 
fiscaliza livros contábeis. Por fim, a sociedade em 
conta de participação não detém personalidade 
jurídica, ainda que seus atos constitutivos sejam 
registrados. 

 
85. O fornecedor, ao cobrar supostos débitos do 

consumidor, o faz mediante a cobrança via 
telefone ao trabalho do consumidor, exigindo que 
este pague por uma dívida vencida e paga, sendo 
que essa dívida vem sendo cobrada 
reiteradamente por dois meses consecutivos.  

 Sobre a cobrança de dívidas, é incorreto afirmar: 
a)  Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem 
será submetido a qualquer tipo de 
constrangimento ou ameaça.  

b)  Em todos os documentos de cobrança de 
débitos apresentados ao consumidor, deverão 
constar o nome, o endereço e o número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF 
- ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 
CNPJ - do fornecedor do produto ou serviço 
correspondente.  

c)  O consumidor cobrado em quantia indevida 
tem direito à repetição do indébito, por valor 
igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros 
legais, ainda que o fornecedor demonstre o 
engano justificável.  

d)  É vedado ao fornecedor utilizar, na cobrança 
de dívidas, de ameaça, coação, 
constrangimento físico ou moral, afirmações 
falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer 
outro procedimento que exponha o 
consumidor, injustificadamente, ao ridículo 
ou interfira no seu trabalho, descanso ou 
lazer, sob pena de responder civil e 
criminalmente. 

 

Justificativa: Profa. Ângela Gondim 
O item “c” está incorreto, pois no caso de engano 
justificável, o fornecedor está isento de repetir o 
indébito, cabendo somente a devolução simples do 
valor indevidamente pago pelo consumidor. 

 
86. A seguridade social é um conjunto de políticas 

públicas voltadas a assegurar os direitos relativos à 
saúde, previdência e assistência social. A 
concretização dessas políticas públicas demanda 
um elevado custo. Acerca do financiamento da 
seguridade social na Constituição Federal, assinale 
a alternativa correta: 
a) As contribuições sociais de seguridade social 

nominadas somente poderão ser instituídas 
por lei complementar.  

b) Somente poderão contribuir para a 
seguridade social as pessoas que, de algum 
modo, se beneficiam de seus benefícios e 
serviços.  

c) As contribuições sociais de seguridade social 
não observam o princípio da anterioridade de 
exercício financeiro.  

d) A Constituição Federal proíbe expressamente 
o bis in idem entre contribuição social 
previdenciária do trabalhador e o imposto de 
renda da pessoa física. 

 

Justificativa: Prof. Leandro Macêdo  
A assertiva da letra “a” é falsa, na medida em que 
as contribuições sociais nominadas de seguridade 
social podem ser instituídas por lei ordinária ou 
medida provisória. 
A assertiva da letra “b” é falsa, na medida em que 
a solidariedade é o princípio norteador do 
financiamento da seguridade social, não havendo 
qualquer contrapartida entre a obrigação de 
contribuir para a seguridade social e o direito de 
ser por ela protegido. 
A assertiva da letra “c” é verdadeira, nos termos do 
art. 195, § 6º, da Constituição Federal. 
A assertiva da letra “d” é falsa, na medida em que 
a Constituição Federal expressamente prevê essas 
duas exações tributárias. 

 


