
 

Verificação Unificada 2019.2 
– 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 até a questão 80. As demais 

serão desconsideradas para fins de nota, 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, smartphones, smartwatches, agenda eletrônica, notebook, 

receptor, gravador, máquina fotográfica, etc., bem como óculos escuros ou qualquer acessório de chapelaria, como chapéu, 
boné, gorro, etc. 

 
 Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do(a) aluno(a). 
 
 O tempo disponível para 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 depois de decorrida uma hora do início da prova o(a) aluno(a) poderá retirar-se da sala de prova sem levar o 

caderno de questões. 
 
 O ingresso do(a) aluno(a) em sala de realização de prova apenas é admitido com uma tolerância máxima de 30 (trinta) 

minutos. 
 
 O(A) aluno(a) poderá ir ao banheiro somente acompanhado(a) por um fiscal. 
 
 Somente no decorrer dos últimos 60 (sessenta) minutos do período da prova o(a) aluno(a) poderá retirar-se da sala levando 

o caderno de questões. 
 
 Quando terminar sua prova, o(a) aluno(a) deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas devidamente 

preenchida e assinada ao fiscal da sala. 
 
 Os três últimos alunos da sala deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto. 
 
 Quem descumprir quaisquer regras contidas na Resolução NPJ nº 03/2014 e/ou no Edital da Verificação Unificada RECEBERÁ 

NOTA ZERO. 
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1.  TEXTO 1 
 "O direito não visa ao aperfeiçoamento interior do 

homem; essa meta pertence à moral. Não pre-
tende preparar o ser humano para uma vida supra 
terrena, ligada a Deus, finalidade buscada pela re-
ligião. Nem se preocupa em incentivar a cortesia, 
o cavalheirismo ou as normas de etiqueta, campo 
específico das regras de trato social, que procuram 
aprimorar o nível das relações sociais."  

 (BETIOLI, Antônio Bento. Introdução ao direito: lições de 
propedêutica jurídica tridimensional, 10ª ed., São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 8-9) 

  
 TEXTO 2 
 "Na cooperação, as pessoas estão movidas por um 

mesmo objetivo e valor e por isso conjugam o seu 
esforço. Na competição há uma disputa, uma con-
corrência, em que as partes procuram obter o que 
almejam, uma visando à exclusão da outra. (...) O 
conflito se faz presente a partir do impasse, 
quando os interesses em jugo não logram uma so-
lução pelo diálogo e as partes recorrem à luta, mo-
ral ou física, ou buscam a mediação da justiça."  

 (NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito, 28ª ed., 
Rio de Janeiro: Forense, 2007 2007, p. 25) 

  
 Considerando as informações apresentadas, avalie 

as afirmações a seguir. 
  
 I. Não há distinção entre fatos sociais e fatos jurí-

dicos 
 II. O Direito é o único meio de regulação de condu-

tas a ter sanções 
 III. Existem outras formas de solução de conflitos 

além do Direito 
 IV. As normas jurídicas não tem influência da reli-

gião e da moral 
  
 É correto apenas o que se afirma em 
a)  I.z 
b) III. 
c) I e IV. 
d) II e III. 
  

Justificativa: Prof. Danilo Fontenele. 
 

A resposta certa é a III - mediação, conciliação e ar-
bitragem, além de aconselhamentos religiosos e ou-
tras facetas do pluralismo jurídico confirmam a pos-
sibilidade de outros meios de resolução de conflitos 
além do direito. 
 
A alternativa I está equivocada porque nem todos 
os fatos sociais se transformam em fatos jurídicos, 
mas só aqueles qualificados pela norma 
 
A alternativa II está equivocada porque existem san-
ções morais, religiosas, comunitárias, etc proveni-
entes de normas não jurídicas 
 
A alternativa IV está equivocada porque as normas 
jurídicas recebem influencia da moral e das concep-
ções religiosas da comunidade, conforme sua con-
fluência histórica e geográfica 
 

 
2.  Na definição do Constitucionalista MANOEL GON-

ÇALVES FERREIRA FILHO, “o que se chama juridica-
mente sistema de governo nada mais é senão a 
marcha conjunta dos órgãos do Estado para aten-
derem os fins deste, segundo as prescrições le-
gais”. 

  
 O presidencialismo de coalizão é o modelo político 

brasileiro desde 1946. A primeira versão dele en-
trou em colapso em 1964, com o golpe militar. Foi 
retomado em 1988, com a promulgação da nova 
Constituição democrática. Caracteriza-se pelo fato 
de combinar uma série de traços, de elementos es-
truturais ou institucionais que o tornam muito di-
ferente do modelo presidencialista norte-ameri-
cano. A principal diferença é que lá o presidente 
pode governar em minoria. É frequente na história 
política dos Estados Unidos o que eles chamam de 
governo dividido — o Congresso com a maioria de 
um partido e o Executivo com um presidente de 
outro partido. Aqui no Brasil tem se mostrado im-
possível governar em minoria.  

 (https://istoe.com.br/a-democracia-vai-passar-por-um-
teste-inedito/) 

  
 Considerando a regulação da matéria nas Consti-

tuições brasileiras no que concerne à forma e sis-
tema de governo e à chefia de Estado e chefia de 
Governo, marque a alternativa que indica a afirma-
ção correta sobre o presidencialismo de coalizão:  

a)  Refere-se ao fato de o presidente ser eleito direta-
mente pelo eleitorado, que cria uma associação 
muito forte com a pessoa do presidente. Por outro 
lado, tem-se uma fragmentação de partidos e a ne-
cessidade de formar coalizões para ganhar apoio. 
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b)  Refere-se ao fato de estar relacionado com acor-
dos feitos entre partidos, geralmente por meio da 
ocupação de cargos no governo e aliança entre 
forças políticas para alcançar objetivos. 

c)  Refere-se a um regime monista, pois existe uma 
única fonte de legitimidade democrática: o parla-
mento. 

d)  Refere-se a um sistema misto, onde o presidente é 
eleito, mas o Poder Executivo sujeita-se à confi-
ança do Poder Legislativo, mas, ainda assim, os sis-
temas mistos estão, na maioria das vezes, muito 
mais próximos do presidencialismo que do parla-
mentarismo, por isso a necessidade de coalizão. 

  

Justificativa: Profa. Danielle Batista. 
 

a) presidencialismo plebiscitário 
b) aliança entre representantes 
c) regime dual 
d) mais próximo do parlamentarismo 
 

 
3. Analise os seguintes trechos da Constituição Fede-

ral: 
  
 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distin-

ção de qualquer natureza. Garantindo-se aos bra-
sileiros e estrangeiros residentes no País a inviola-
bilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguin-
tes: (...) 

 VI - É livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato. (...) 

 XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem 
armas, em locais abertos ao público, independen-
temente de autorização, desde que não frustrem 
outra reunião anteriormente convocada para o 
mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 
autoridade competente;” 

  
 Art. 144, caput: A segurança pública, dever do Es-

tado, direito e responsabilidade de todos, é exer-
cida para a preservação da ordem pública e da in-
columidade das pessoas e do patrimônio...” 

  
 Leia a seguinte análise das manifestações popula-

res que tomaram as ruas do Brasil em 2013: 
  
 “O mês de junho de 2013 ficou marcado por uma 

onda de protestos que, a partir de São Paulo, se 
espalhou por várias cidades brasileiras, mobili-
zando milhares de pessoas no que se tornaria, na-
quele momento, a maior série de manifestações 
de rua desde o movimento pelo impeachment do 
presidente Fernando Collor, 21 anos antes. Origi-
nalmente, os manifestantes se opunham ao au-
mento no preço das passagens de ônibus, de R$ 3 
para R$ 3,20. Aos poucos, no entanto, a pauta se 

ampliou. A frase “não é por R$ 0,20”, escrita em 
vários muros da capital paulista, deixou claro o de-
sejo de extrapolar a reivindicação original. A vio-
lência policial - cujo ápice ocorreu no dia 13 de ju-
nho, quando a PM de São Paulo atacou manifes-
tantes no cruzamento da avenida da Consolação 
com a rua Maria Antônia, deixando mais de 150 fe-
ridos - despertou a solidariedade de pessoas que, 
até então, não tinham se envolvido com o movi-
mento. Essa adesão ampliou a convocatória das 
marchas seguintes e, ao mesmo tempo, tornou os 
protestos mais diversos do ponto de vista ideoló-
gico. Desde sua origem, o Movimento Passe Livre, 
grupo responsável pela mobilização inicial das cha-
madas “Jornadas de Junho”, reivindicou para si um 
caráter horizontal, livre da agenda dos partidos po-
líticos tradicionais e com líderes que se revezavam 
como negociadores e porta-vozes.” 

 (Nexo Jornal. Fonte: https://www.nexojornal.com.br/ex-
presso/2017/06/17/O-que-foram-afinal-as-Jornadas-de-
Junho-de-2013.-E-no-que-elas-deram) 

  
 Levando-se em conta os trechos mencionados da 

Constituição, bem como o texto analítico sobre as 
manifestações de 2013, pode-se dizer que: 

  
 I. A Constituição estabelece que forças de segu-

rança dotadas de espírito agressivo para lidar com 
as manifestações de rua. 

  
 II. As políticas públicas de segurança, de acordo 

com a Constituição da República, devem buscar 
meios de impedir os ajuntamentos populares nas 
ruas que visem a protestar, reivindicar ou mani-
festa ideias. 

  
 III. O Estrado tem o dever de garantir a segurança 

e a integridade física dos manifestantes no exercí-
cio de seu direito de reivindicar ou protestar. 

  
 IV. Os manifestantes têm o direito, constitucional-

mente assegurado, de praticar de todas as ações 
que desejarem empreender em seus protestos e 
reivindicações. 

  
 V. As forças policiais devem proteger os patrimô-

nios público e privado de depredações e destrui-
ções.  

  
 Está correto o que se afirma APENAS em: 
a)  I, II e V 
b) II, III e IV 
c) I e II 
d)  III e V 
  

Justificativa: Prof. Raul Nepomuceno. 
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A Constituição não determina que as forças de se-
gurança busquem impedir manifestações pública. 
Ao contrário, declara como direito fundamental o 
direito de reunião e de liberdade de expressão (Art. 
5º, IX - é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, independen-
temente de censura ou licença; XVI - todos podem 
reunir-se pacificamente, sem armas, em locais aber-
tos ao público, independentemente de autorização, 
desde que não frustrem outra reunião anterior-
mente convocada para o mesmo local, sendo ape-
nas exigido prévio aviso à autoridade competente). 
A Constituição tampouco estabelece que forças de 
segurança devem ser dotadas de espírito agressivo 
para lidar com manifestações de rua. Por outro 
lado, a constituição não autoriza que manifestantes 
a praticarem atos de vandalismo ou de violência fí-
sica, pois protege apenas manifestações pacíficas. 
Por estas razões, apenas os itens III e V estão corre-
tos. 
 

 
4.  

 
http://www.juniao.com.br/chargecartum/ 

 Relacionando a charge ao pensamento de Hans 
Kelsen sobre Direito e Moral, marque a alternativa 
correta: 

a)  Kelsen evidencia o caráter relativo da Moral que, 
para ele, possui um conteúdo invariável, não ape-
nas pela época ou pelo espaço, como também por 
grupos ou indivíduos inseridos nas mesmas cir-
cunstâncias. 

b)  Kelsen consiste em afirmar a inquirição de que o 
Direito se limita a abranger regras unicamente mo-
rais, em Teoria Pura do Direito. 

c)  Kelsen defende que a concepção, frequentemente 
seguida, de que o Direito prescreve uma conduta 
externa e a Moral uma conduta interna é acertada. 

d)  Kelsen afirma que existem normas jurídicas que 
descendem de preceitos morais preestabelecidos 
pelos costumes e tradições de determinada soci-
edade, mas diz que afirmar que todas as leis de 
um lugar seguem necessariamente algum conte-
údo moral é um equívoco. 

  

Justificativa: Profa. Danielle Batista. 
 

a) conteúdo variável 

b) consiste em negar 
c) é inacertada. 
d) existe independência entre direito e moral. 
 

 
5. “A visão racionalista do Direito encontrou-se com 

os interesses do liberalismo nascente. Assim, a 
propriedade tornou-se um direito absoluto, en-
quanto a obrigatoriedade dos contratos ficou sem 
qualquer princípio de humanização.” (MAGALHÃES 

FILHO, Glauco Barreira, 2015, p. 85) 

  
 Sobre o sistema dogmático, assinale a alternativa 

correta: 
a) Relacionava-se exclusivamente ao cumprimento 

dos contratos. 
b) Sustentou-se a partir da concepção de que a inter-

venção estatal nos negócios privados não deveria 
limitar-se ao estabelecimento das regras gerais 
claras e homogêneas. 

c) Partia-se do princípio de que raciocínio jurídico dis-
tanciava-se do silogismo, em que a norma é a pre-
missa maior e os fatos são a premissa menor.  

d) Considerava-se que caráter sistemático da pró-
pria elaboração legislativa dispensava o jurista da 
necessidade de elaborar um arsenal conceitual e 
teórico para desenvolver sua atividade. 

  

Justificativa: Profa. Eulália Camurça. 
 

O intérprete precisa restringir-se à letra da lei para 
preservar o espírito desta, o que desestimulava a 
elaboração filosófica e teórica. 
 

 
6. No sistema constitucional brasileiro vigente, é in-

constitucional a diferenciação de regimes sucessó-
rios entre cônjuges e companheiros, devendo ser 
aplicado, em ambos os casos, o regime estabele-
cido no art. 1829 do Código Civil. Com base nesse 
entendimento, o Plenário, ao apreciar o Tema 809 
da repercussão geral, por maioria, deu provimento 
ao recurso extraordinário para reconhecer, de 
forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 
1790 do Código Civil de 2002 e declarar o direito 
da recorrente a participar da herança de seu com-
panheiro, em conformidade com o regime jurídico 
estabelecido no art. 1829. O Supremo Tribunal Fe-
deral afirmou que a Constituição contempla dife-
rentes formas de família, além da que resulta do 
casamento. Nesse rol incluem-se as famílias for-
madas mediante união estável. Portanto, não é le-
gítimo desequiparar, para fins sucessórios, os côn-
juges e os companheiros, isto é, a família formada 
por casamento e a constituída por união estável. 

 (RE 646721/RS, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. 
Roberto Barroso em RE 878694/MG, julgamento em 
10.5.2017.) Informativo STF no 864, 8 a 12 de maio de 
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2017. Disponível em: <http://www.stf.jus.br//arquivo/in-
formativo/documento/informativo864>. Acesso em: 3 jul. 

2018 (adaptado). 
  
 Com base nesse fragmento de decisão, assinale a 

opção correta. 
a)  A interpretação dada à matéria é histórica, visto 

que se atribui valor à vontade do legislador, dados 
os precedentes e as discussões deliberativas. 

b)  A interpretação apresentada considera a lacuna na 
lei, que não prevê ambos os institutos, devendo 
considerar com prioridade a igualdade jurídica das 
entidades familiares. 

c)  A técnica de interpretação aplicada ao caso em 
questão é a sociológica, dada a plasticidade social 
da época em que a norma foi criada e dado o 
tempo decorrido até a decisão. 

d)  A técnica de interpretação aplicada ao caso em 
questão é a técnica de interpretação conforme a 
Constituição, apoiada nos direitos fundamentais 
e nos princípios constitucionais. 

  

Justificativa: Profa. Jana Brito. 
 

Na questão, o informativo traz como elemento de-
cisional a plasticidade do conceito de família e a 
despeito que imaginou o legislador (que poderia ter 
refletivo em uma perspectiva anterior mais restri-
tiva) ou mesmo a despeito da interpretação histó-
rica que, em um primeiro momento, diferenciava os 
tipos de família, realizou uma proposta de interpre-
tação ampliativa, a partir de uma leitura sistemática 
dos direitos fundamentais contidos na constituição. 
Não se pode afirmar, portanto, que há interpreta-
ção histórica, tendo em vista que seus elementos, 
normalmente mais restritivos, não foram invocados 
para a construção. Não há de se falar também em 
método sociológico tendo em vista que a norma foi 
julgada inconstitucional e expurgada do ordena-
mento sem que recaísse sobre ela uma interpreta-
ção mais extensiva que levasse em conta sua finali-
dade. Por fim, não há de se falar na utilização dos 
princípios gerais de direito, tento em vista que não 
se estava diante de lacuna normativa, mas sim de 
norma regra, com hipótese de cabimento conside-
rada válida e suficiente até o momento de arguição 
da sua inconstitucionalidade. 
 

 
7. “A interpretação jurídico-científica não pode fazer 

outra coisa senão estabelecer as possíveis signifi-
cações de uma norma jurídica. Como conheci-
mento do seu objeto, ela não pode tomar qualquer 
decisão entre as possibilidades por si mesma reve-
ladas, mas tem de deixar tal decisão ao órgão que, 
segundo a ordem jurídica, é competente para apli-
car o Direito. Um advogado que, no interesse de 
seu constituinte, propõe ao tribunal apenas uma 

das várias interpretações possíveis da norma jurí-
dica a aplicar a certo caso, e um escritor que, num 
comentário, elege a interpretação determinada, 
dentre as várias interpretações possíveis, como a 
única ‘acertada’, não realizam uma função jurí-
dico-científica mas uma função jurídico-política 
(de política jurídica). Eles procuram exercer in-
fluência sobre a criação do Direito.”  

   
 Esta concepção de hermenêutica, extremamente 

influente no século XX, é extraída do(a): 
a) Escola da Exegese, de Savigny. 
b) Pós-Positivismo, de Robert Alexy. 
c) Neoconstitucionalismo, de Ronald Dworkin. 
d) Positivismo jurídico, de Hans Kelsen. 
  

Justificativa: Profa. Jana Brito. 
 

(Adaptado da Prova do Instituto Acesso - 2019 - PC-
ES - Delegado de Polícia) O modelo teórico predo-
minante no estudo do direito é o positivismo jurí-
dico ou normativo. Esse modelo concebe a ciência 
jurídica como ciência dogmática, pois enxerga seu 
objeto, o direito posto pelo Estado, como um con-
junto compacto de normas que compete ao jurista 
sistematizar, classificar e interpretar, tendo em 
vista a resolução de conflitos. Assim, no mundo con-
temporâneo, o direito aparece como um fenômeno 
burocratizado e a ciência jurídica, como uma tecno-
logia. 
Para Kelsen, o conhecimento jurídico deve ser neu-
tro, não cabe ao jurista fazer julgamentos ou avalia-
ções sobre as normas. No exercício da sua atividade 
o jurista deve afastar tanto as dimensões axiológi-
cas, que implicam proferir juízos de valor a respeito 
das normas, como as dimensões epistemológicas, 
que implicam motivações específicas de outras ci-
ências. Essas dimensões comprometeriam a ver-
dade das proposições que o jurista enuncia sobre as 
normas. Vale dizer, o raciocínio jurídico não deve 
versar sobre o que é virtuoso ou vicioso, justo ou in-
justo, conveniente ou inconveniente, mas sim, so-
bre o lícito e o ilícito, o válido e o inválido, o eficaz e 
o ineficaz. Desse modo é possível que uma norma, 
visivelmente injusta, quando submetida ao modelo 
positivista possa ser considerada válida e eficaz. 
 

 
8. Justiniano - "sui juris" - e Lucrécia, casados, fale-

cem deixando dois filhos menores (uma mulher de 
10 anos e um homem de 12 anos), vasto patrimô-
nio e nenhum testamento. Diante da grave situa-
ção dos menores, o avô materno, o avô paterno e 
um tio, que era irmão do seu pai, passam a dispu-
tar o exercício da tutela das crianças. No curso do 
processo, onde se decidiria sobre quem exerceria 
a tutela dos menores, constatou-se que o avô pa-
terno não tinha a livre administração de seus bens, 
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em razão de “loucura”. Nessa situação, levando em 
consideração seus conhecimentos acerca do Di-
reito Romano, marque a alternativa correta acerca 
da melhor solução para tutelar o interesse dos me-
nores. 

a)  Na ausência de testamento determinando quem 
seria o tutor, caberia ao pretor nomeá-lo livre-
mente, a lei romana nada estabelecia sobre a ma-
téria. 

b) A mulher ficaria submetida ao instituto da tutela 
até completar a puberdade, após esse marco etá-
rio, ela se submeteria à curatela dos menores de 
25 anos. 

c) Ambos os filhos atingiriam a qualidade de "sui ju-
ris" dentro da estrutura familiar, mas era neces-
sário que se nomeasse um tutor para auxiliá-los 
na administração dos bens, que, nesse caso, seria 
o tio.  

d)  A pessoa mais indicada para ser tutor dos menores 
era o avô materno, os romanos sempre atribuíam 
as funções de administração dos bens e tutela dos 
menores aos chefes de família mais velhos. 

  

Justificativa: Profa. Eliza Dias. 
 

A alternativa "a" está incorreta, a lei romana esta-
belecia uma ordem de preferência para estabelecer 
quem seria o tutor, primeiro se analisaria o testa-
mento, na ausência de testamento a lei indicava 
que seria o parente homem mais próximo, só diante 
da inexistência de parentes homens que o pretor te-
ria autonomia para indicação do tutor livremente.  
A alternativa "b" está incorreta, a mulher estava 
submetida à tutela perpétua das mulheres e ficava 
nesse condição até casar-se. 
A alternativa "c" está correta, embora a lei indicasse 
que o tutor seria o parente homem mais próximo, o 
avô paterno era incapaz, então a responsabilidade 
seria do tio. 
A alternativa "d" está incorreta, as famílias romanas 
eram exclusivistas e, uma vez que a mulher deixava 
de pertencer à sua família de origem ao casar-se, o 
seu pai não tinha poderes sobre os filhos advindos 
do casamento de sua filha. 
 

 
9. “Esse é só um exemplo entre muitos para demons-

trar a inadequação do sistema legal dominante e 
dos conceitos jurídicos em uso para lidar com os 
fatos de massacres administrativos organizados 
pelo aparelho do Estado. Se olharmos mais de 
perto a questão veremos sem muita dificuldade 
que os juízes de todos esses julgamentos real-
mente sentenciaram exclusivamente com base nos 
atos monstruosos. Em outras palavras, julgaram 
com liberdade, por assim dizer, e não se apoiaram 
realmente nos padrões e nos precedentes legais 

com que mais ou menos convincentemente procu-
raram justificar suas decisões”. 

 (ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato so-
bre a banalidade do mal. Companhia das Letras, 2018.) 

  
 No trecho do livro Eichman em Jerusalém, Hannah 

Arendt destaca o julgamento do principal respon-
sável pelo envio de judeus aos campos de concen-
tração. Tendo como base esta obra, analise as as-
sertivas abaixo: 

  
 I- Destacou que o importante entre as grandes 

questões que estavam em jogo no julgamento de 
Eichmann era a idéia corrente em todos os moder-
nos sistemas legais de que tem de haver intenção 
de causar dano para haver crime 

  
 II- Considerou este julgamento exemplo entre mui-

tos para demonstrar a inadequação do sistema le-
gal dominante e dos conceitos jurídicos em uso 
para lidar com os fatos de massacres administrati-
vos organizados pelo aparelho do Estado. 

  
 III- Entendeu que a corte de Jerusalém não esteve 

à altura das exigências da justiça. 
  
 Estão relacionadas ao pensamento de Arendt os 

seguintes itens: 
a)  Somente item I. 
b)  Somente itens I e II 
c)  Itens I, II e III 
d)  Somente itens I e III 
  

Justificativa: Profa. Eulália Camurça. 
 

O item III está incorreto porque Hannah Arendt con-
siderava exatamente o contrário: que o julgamento 
de Eichmann foi uma exceção ao pensamento de 
que a questão da culpa ou inocência individuais, o 
ato de aplicar a justiça tanto ao acusado quanto à 
vítima, são as únicas coisas que estão em jogo numa 
corte criminal. 
 

 
10. Na obra magna de Platão, intitulada “A República”, 

Sócrates discute com um sofista chamado Tra-
símaco sobre o conceito de Justiça. Nesse con-
texto, Trasímaco afirma o seguinte: 

  
 “Justiça não é outra coisa, e em toda parte, senão 

a conveniência do mais forte”. 
 (Platão, A república) 
  
 Em sua coletânea de ensaios “O que é justiça?”, 

Kelsen afirma: 
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 “De fato, não sei e não posso dizer o que seja jus-
tiça, a justiça absoluta, esse belo sonho da huma-
nidade. Devo satisfazer-me com uma justiça rela-
tiva, e só posso declarar o que seja justiça para 
mim.” 

 (Kelsen, O que é justiça?) 
  
 Tendo em vista essas duas afirmações, assinale a 

alternativa correta: 
a) as afirmações de Kelsen e do sofista são compatí-

veis, pois ambas apresentam a justiça como um 
conceito relativo e rejeitam uma justiça que seja 
válida de modo universal e atemporal. 

b) as afirmações de Kelsen e do sofista são compatí-
veis, pois ambas apresentam a justiça como um 
conceito absoluto e universal. 

c) as afirmações de Kelsen e do sofista são incompa-
tíveis, pois Kelsen apresenta a justiça como um 
conceito relativo, ao passo que o sofista sustenta 
um conceito absoluto e universal de justiça, que é 
a vontade daquele que tem mais poder. 

d) as afirmações de Kelsen e do sofista são contradi-
tórias, pois Kelsen ressalta a ideia de justiça subje-
tiva, individual, enquanto o sofista apresenta uma 
ideia de justiça autoritária e objetiva. 

  

Justificativa: Prof. Raul Nepomuceno. 
 

A Teoria Pura do Direito adota uma moral relati-
vista, pois Kelsen entende que não há critério cien-
tífico suficiente para afirmar que uma determinada 
moral é superior a outra. Por isso, para Kelsen, a Jus-
tiça também será um conceito relativo. Essa ideia é 
compatível com a perspectiva sustentada na Grécia 
Antiga por filósofos sofistas, dentre os quais Tra-
símaco, que entendia não haver critério absoluto 
para definir o que é justo e o que não é justo. 
 

 
11. Marcos foi convidado para trabalhar como jorna-

lista num jornal de grande circulação em Fortaleza. 
Ocorre que ele não tem de diploma de jornalista, 
porque deixou de cursar Jornalismo para matricu-
lar-se no curso de Direito, almejando futura apro-
vação em concurso público. Discutindo sobre o as-
sunto com seu colega de turma Pedro, este argu-
mentou que ele poderia trabalhar como jornalista 
sem diploma, porquanto o art. 5º, inciso XIII, da 
Constituição Federal, dispõe que “é livre o exercí-
cio de qualquer trabalho, ofício ou profissão, aten-
didas as qualificações profissionais que a lei esta-
belecer” e não há lei vigente condicionando o exer-
cício da profissão de jornalista à obtenção de di-
ploma. 

 À luz da classificação de José Afonso da Silva acerca 
da eficácia e aplicabilidade das normas constituci-
onais e considerando que o STF declarou a não re-
cepção pela CF/88 do art. 4º, V, do Decreto-lei 

972/69, que exigia diploma de jornalista, assinale 
a alternativa correta: 

a)  a afirmação de Pedro está correta, porque a norma 
constitucional (art. 5º, XIII) é de eficácia plena; 

b)  a afirmação de Pedro está errada, porque a norma 
constitucional (art. 5º, XIII) é de eficácia limitada; 

c)  a afirmação de Pedro está correta, porque a 
norma constitucional (art. 5º, XIII) é de eficácia 
contida (ou contível); 

d)  a afirmação de Pedro está errada, porque a norma 
constitucional (art. 5º, XIII) é de eficácia plena. 

  

Justificativa: Prof. André Dias. 
 

A afirmação de Pedro está correta, porque a norma 
constitucional (art. 5º, XIII) é de eficácia contida (ou 
contível, restringível), uma vez que ela mesma auto-
riza que a lei venha a restringir o seu alcance ("aten-
didas as qualificações profissionais que a lei estabe-
lecer"), mas se e enquanto não sobrevier restrição 
legal, a norma constitucional tem aplicabilidade 
imediata e eficácia plena. No caso, não há lei vi-
gente restringindo seu alcance (exigindo diploma), 
dada a não recepção pela CF/88 do art. 4º, V, do De-
creto-lei 972/69, de modo que a profissão de jorna-
lista pode atualmente ser exercida sem diploma uni-
versitário, conforme decidiu o STF no leading case: 
RE 511.961-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal 
Pleno, DJe 13.11.2009. 
 

 
12. Leia a seguinte ementa de julgamento do Supremo 

Tribunal Federal sobre o controle de constitucio-
nalidade das leis. Na ocasião desse julgamento, o 
Supremo Tribunal Federal discutiu a constituciona-
lidade de uma lei estadual do Estado de São Paulo, 
em Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta 
pelo Governador do Estado de Goiás. 

  
 “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

PAULISTA. PROIBIÇÃO DE IMPORTAÇÃO, EXTRA-
ÇÃO, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO, FA-
BRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS CON-
TENDO QUALQUER TIPO DE AMIANTO. GOVERNA-
DOR DO ESTADO DE GOIÁS. LEGITIMIDADE ATIVA. 
INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 1. Lei edi-
tada pelo Governo do Estado de São Paulo. Ação 
direta de inconstitucionalidade proposta pelo Go-
vernador do Estado de Goiás. Amianto crisotila. 
Restrições à sua comercialização imposta pela le-
gislação paulista, com evidentes reflexos na econo-
mia de Goiás, Estado onde está localizada a maior 
reserva natural do minério. Legitimidade ativa do 
Governador de Goiás para iniciar o processo de 
controle concentrado de constitucionalidade e 
pertinência temática. 2. Comercialização e extra-
ção de amianto. Vedação prevista na legislação do 
Estado de São Paulo. Comércio exterior, minas e 
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recursos minerais. Legislação. Matéria de compe-
tência da União (CF, artigo 22, VIII e XIII). Invasão 
de competência legislativa pelo Estado-membro. 
Inconstitucionalidade. 3. Produção e consumo de 
produtos que utilizam amianto crisotila. Compe-
tência concorrente dos entes federados. Existência 
de norma federal em vigor a regulamentar o tema 
(Lei 9055/95). Consequência. Vício formal da lei 
paulista, por ser apenas de natureza supletiva (CF, 
artigo 24, §§ 1º e 4º) a competência estadual para 
editar normas gerais sobre a matéria. 4. Proteção 
e defesa da saúde pública e meio ambiente. Ques-
tão de interesse nacional. Legitimidade da regula-
mentação geral fixada no âmbito federal. Ausência 
de justificativa para tratamento particular e dife-
renciado pelo Estado de São Paulo. 5. Rotulagem 
com informações preventivas a respeito dos pro-
dutos que contenham amianto. Competência da 
União para legislar sobre comércio interestadual 
(CF, artigo 22, VIII). Extrapolação da competência 
concorrente prevista no inciso V do artigo 24 da 
Carta da República, por haver norma federal regu-
lando a questão. ”  

 (ADI 2.656, rel. min. Maurício Corrêa, j. 8-5-2003, P, DJ de 
1º-8-2003.) 

  
 De acordo com a decisão acima resumida, e tendo 

em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Fe-
deral sobre a matéria, pode-se afirmar que: 

a)  o Governador do Estado não precisa demonstrar a 
“pertinência temática” para propor uma Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade. 

b)  o Governador de um Estado-membro não tem le-
gitimidade para propor uma Ação Direta de Incons-
titucionalidade para questionar a inconstituciona-
lidade de lei estadual editada por outro Estado-
membro, mas apenas para questionar a constituci-
onalidade de lei estadual editada no seu próprio 
Estado-membro. 

c)  ainda que o objeto da Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade seja lei estadual de São Paulo, a exi-
gência da pertinência temática para a legitimi-
dade do Governador de Goiás está cumprida caso 
se demonstre que há evidentes reflexos na eco-
nomia de Goiás. 

d)  a exigência da pertinência temática é requisito im-
plícito para todos legitimados para propor a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade que constam no 
art. 103 da Constituição da República. 

  

Justificativa: Prof. Raul Nepomuceno. 
 

Governador de Estado-membro é um dos legitima-
dos para propor uma Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (ADI), segundo o art. 103 da Constituição 
da República. Segundo a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal (STF), no entanto, trata-se de um 

legitimado especial, e não universal, pois precisa de-
monstrar “pertinência temática”. Isso não quer di-
zer que o Governador apenas pode propor uma ADI 
para questionar a constitucionalidade de uma lei es-
tadual oriunda do seu próprio Estado, mas pode 
fazê-lo também em relação a lei de outro Estado-
membro, desde que demonstre que a lei desse ou-
tro Estado tem repercussões no seu Estado, como é 
o caso da ementa acima transcrita. 
 

 
13. O senhor Arthur Rodrigues Villarinho era membro 

da União Brasileira de Compositores – UBC, socie-
dade civil sem fins lucrativos, dotada de personali-
dade jurídica de direito privado. Alegando que Ar-
thur violou uma série de normas estatutárias, a 
UBC resolveu puni-lo com a exclusão da sociedade, 
sem lhe dar chance de se defender formalmente. 
A respeito disso e levando em conta a jurisprudên-
cia do Supremo Tribunal Federal, assinale o item 
INCORRETO: 

a)  A aplicação da teoria da eficácia horizontal dos di-
reitos fundamentais justifica a não-incidência do 
contraditório e da ampla defesa nas relações pri-
vadas, já que tais princípios vinculam apenas o 
poder público de um modo geral. 

b)  O espaço de autonomia privada garantido pela 
Constituição às associações não está imune à inci-
dência dos princípios constitucionais que assegu-
ram o respeito aos direitos fundamentais de seus 
associados. 

c)  O caráter público da atividade exercida pela socie-
dade e a dependência do vínculo associativo para 
o exercício profissional de seus sócios legitimam, 
no caso concreto, a aplicação direta dos direitos 
fundamentais concernentes ao devido processo le-
gal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV 
e LV, CF/88). 

d)  As violações a direitos fundamentais não ocorrem 
somente no âmbito das relações entre o cidadão e 
o Estado, mas igualmente nas relações travadas 
entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. 
Assim, os direitos fundamentais assegurados pela 
Constituição vinculam diretamente não apenas os 
poderes públicos, estando direcionados também à 
proteção dos particulares em face dos poderes pri-
vados. 

  

Justificativa: Prof. George Marmelstein. 
 

A posição do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o 
Recurso Extraordinário 201.819, foi no sentido de 
que os direitos fundamentais incidem nas relações 
privadas, aplicando, no caso, a teoria da eficácia ho-
rizontal direta. Diante disso, foi reconhecido o dever 
da União Brasileira de Compositores - UBC de obser-
var o contraditório e ampla defesa no processo de 
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expulsão de associados. Eis o trecho relevante con-
signado na ementa do julgado: "Os direitos funda-
mentais assegurados pela Constituição vinculam di-
retamente não apenas poderes públicos, pois tam-
bém estão direcionados à proteção dos particulares 
em face dos poderes privados. As violações a direi-
tos fundamentais não ocorrem somente no âmbito 
das relações entre o cidadão e o Estado, mas igual-
mente nas relações travadas entre pessoas físicas e 
jurídicas de direito privado. Sendo assim, o espaço 
de autonomia privada conferido às associações está 
limitado pela observância aos princípios e direitos 
fundamentais inscritos na Constituição". 
 

 
14. Reginaldo, deputado estadual cearense, apresenta 

projeto de lei com o pretexto de regulamentar a 
prática dos cultos religiosos das matrizes africana, 
asiática e polinésia, estabelecendo proteções es-
peciais para o exercício do direito à liberdade reli-
giosa em virtude da discriminação social que tais 
religiões sofrem no território cearense. Entre as 
medidas previstas no projeto, constam a possibili-
dade de o Estado do Ceará prover atendimento po-
licial de emergência em caso de práticas crimino-
sas contra o patrimônio dos cultos e a vida dos fieis 
motivadas por intolerância religiosa, e a permissão 
de sacrifício de animais nos rituais próprios das li-
turgias, estabelecendo regras de proteção animal. 

  
 Aprovada a lei estadual, Terezinha, católica fervo-

rosa, incomodada com o teor da lei,  e lembrando 
do julgamento consulta você quanto à existência 
de inconstitucionalidade em abstrato. Analisando-
a, você afirma que: 

a)  A República Federativa do Brasil configura-se 
como um Estado laico, não podendo ser conferido 
nenhum tipo de vantagem para as práticas religio-
sas em detrimento das demais, razão pela qual a 
lei seria inconstitucional por violação ao art. 19, 
inc. I, da Constituição, e a previsão de sacrifício de 
animais em rituais religiosos deve ser reputada 
constitucional, haja vista a superioridade do di-
reito à liberdade religiosa, previsto no art. 5º, inc. 
VI, da Constituição, sobre o direito ao meio ambi-
ente ecologicamente equilibrado, insculpido no 
art. 225, caput. 

b)  A República Federativa do Brasil configura-se 
como um Estado laico, cabendo ao Estado garantir 
a segurança pública em geral para a população, ra-
zão pela qual a lei seria inconstitucional por viola-
ção ao art. 19, inc. I, da Constituição, e a previsão 
de sacrifício de animais em rituais religiosos deve 
ser reputada inconstitucional, pois a vedação da 
prática de crueldade em animais, prevista no art. 
225, § 1º, inc. VII, parte final, da Constituição, so-

mente é ressalvada em caso de práticas desporti-
vas que sejam manifestações culturais, na forma 
do art. 225, § 7º, como a vaquejada. 

c)  A República Federativa do Brasil, como Estado 
laico, tem o dever de não estabelecer cultos reli-
giosos ou subvencioná-los, mas a ele incumbe es-
tabelecer condições para que não haja embaraço 
ao seu funcionamento, nos termos do art. 19, inc. 
I, da Constituição, impondo-se a garantia de pro-
teção dos locais de culto e suas liturgias, na forma 
do art. 5º, VI, da Constituição, e a prática de sacri-
fício de animais nos rituais religiosos seria possí-
vel, haja vista a ponderação específica de interes-
ses no caso concreto, com a prevalência da garan-
tia da liberdade de crença e de culto, prevista no 
art. 5º, VI, sobre a vedação da prática de cruelda-
des em animais estabelecida no art. 225, § 1º, VII, 
parte final, desde que a lei tenha por objetivo a 
proteção o bem-estar animal, razão pela qual a lei 
deve ser considerada constitucional. 

d)  Embora a lei estadual seja materialmente constitu-
cional, uma vez que a laicidade do Estado brasileiro 
não pode configurar uma neutralidade diante da 
discriminação por intolerância religiosa e que a 
proibição do cometimento de práticas cruéis em 
animais, por não ser um direito absoluto, possa ser 
sopesada no caso concreto diante de interesses e 
direitos fundamentais igualmente importantes, 
como a liberdade de crença e de culto, ela possui 
inconstitucionalidade formal orgânica, pois não 
compete aos Estados legislar sobre liberdade e cul-
tos religiosos, mas privativamente à União em Di-
reito Civil, na forma do art. 22, inc. I. 

  

Justificativa: Prof. Álisson Melo. 
 

A laicidade do Estado brasileiro não é um completo 
absenteísmo estatal. Nos termos do art. 19, inc. I, é 
vedado à União, Estados, Distrito Federal e Municí-
pios não só subvencionar os cultos religiosos, mas 
embaraçar-lhes o funcionamento, o que pode ser 
feito tanto de forma positiva (como impedindo sua 
realização), quanto de forma negativa (como não 
oferecendo condições para a proteção das práticas). 
O art. 5º, VI, na parte final, prevê a garantia funda-
mental de proteção dos locais de culto e as suas li-
turgias. O STF, no RE 494.601 / RS, fixou a tese se-
gundo a qual “É constitucional a lei de proteção ani-
mal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, 
permite o sacrifício ritual de animais em cultos de 
religiões de matriz africana”. A regulamentação das 
práticas religiosas não é matéria de Direito Civil, 
mas o teor da lei, envolvendo segurança pública e 
proteção ambiental, é de competência concorrente 
da União, Estados e Distrito Federal. 
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15. “A crise da segurança pública no Espírito Santo em 
2017 começou em 4 de fevereiro devido à parali-
sação da Polícia Militar do Espírito Santo por rei-
vindicação da correção da remuneração dos polici-
ais militares pela inflação do período junto com o 
retroativo referente à ausência dessa correção 
desde 2010. As manifestações ocorreram em toda 
a Região Metropolitana de Vitória. Após reunião 
com Governo do Estado iniciada em 24 de feve-
reiro, mulheres e familiares desocupam os quar-
téis em 25 de fevereiro. Desde o início do movi-
mento 215 pessoas sofreram mortes violentas no 
estado.” 

 (Wikipédia, a enciclopédia livre. 5 set. 2019) 
  
 Diante do caso acima narrado, várias soluções fo-

ram apresentadas numa reunião secreta interfede-
rativa. Como conselheiro jurídico, ao analisar as hi-
póteses, constatou que apenas uma delas possui 
respaldo constitucional. Marque a alternativa que 
corresponde à solução correta. 

a)  o Governador do Estado do Espírito Santo poderia 
decretar estado de defesa, fundamentando o de-
creto ao argumento de que a ordem pública e a paz 
social no Estado foram ameaçadas por grave e imi-
nente instabilidade institucional, e alegando que, 
embora não prevista a medida na Constituição Es-
tadual, o art. 136 da Constituição Federal confi-
gura-se norma de reprodução obrigatória pelo 
princípio da simetria. 

b)  o Governador do Estado do Rio de Janeiro poderia 
decretar a intervenção, limitada à Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado do Espírito Santo e ao 
envio de parte de seu efetivo policial militar, fun-
damentando o decreto pelo propósito de pôr 
termo a grave comprometimento da ordem pú-
blica, por força do art. 34, III, da Constituição Fe-
deral e alegando que, embora o art. 34 trate de in-
tervenção da União, por força da solidariedade fe-
derativa, haveria autorizativo para um Estado, por 
analogia, prestar cooperação com o Estado vizi-
nho. 

c)  o Presidente da República poderia, a partir de soli-
citação do Governador do Estado do Espírito 
Santo, decretar a intervenção federal na Secretaria 
de Segurança Pública estadual, com nomeação de 
interventor e indicação de prazo para funciona-
mento, fundamentando o decreto pelo propósito 
de garantir o livre exercício do Poder Executivo no 
território estadual, por força do art. 34, IV, da 
Constituição Federal e alegando que, em virtude 
do disposto no art. 36, I, a situação configuraria hi-
pótese de coação imposta sobre o Poder Executivo 
estadual. 

d)  o Presidente da República poderia, por iniciativa 
própria e independentemente de solicitação do 
Governador do Estado do Espírito Santo, decretar 
a garantia da lei e da ordem e determinar o envio 

de efetivo das Forças Armadas para restabelecer 
a segurança pública no Estado do Espírito Santo, 
transferindo-se o controle operacional da segu-
rança pública estadual para a esfera federal, ale-
gando que possui permissivo constitucional ex-
presso no art. 142, caput e § 1º, da Constituição 
Federal. 

  

Justificativa: Prof. Álisson Melo. 
 

A decretação do estado de defesa, assim como o es-
tado de sítio, é medida excepcionalíssima, conferida 
apenas ao Chefe do Poder Executivo da esfera fede-
ral, como Chefe de Estado. A Constituição Federal 
veda a intervenção de um Estado em outro, sendo 
inclusive hipótese de intervenção federal (Art. 34. A 
União não intervirá nos Estados ... exceto para: II - 
repelir invasão ... de uma unidade da Federação em 
outra) e, por se tratar de situação excepcionalís-
sima, é vedada a aplicação de analogia. A hipótese 
discutida no caso concreto não configura situação 
em que o Poder Executivo esteja sendo coagido ou 
impedido de funcionar, haja vista que a polícia mili-
tar integra a estrutura do mesmo Poder. Logo, não 
se poderia decretar a intervenção com base no art. 
34, IV (garantir o livre exercício dos poderes), e, por 
conseguinte, a intervenção federal não dependeria 
de solicitação pelo Governador. De acordo com o 
art. 142, lei complementar disciplinará normas ge-
rais para o emprego das forças armadas, dispositivo 
que foi regulamentado pela Lei Complementar nº 
97, de 1999, instituindo a possibilidade de expedi-
ção, pelo Presidente da República, por iniciativa 
própria, do chamado decreto de garantia da lei e da 
ordem (GLO), com o envio das forças armadas para 
a solução de grave crise, como alternativa menos 
gravosa à decretação da intervenção federal, e mais 
consentânea com o propósito cooperativo do caso 
concreto. 
 

 
16. Ao discutir as questões relacionadas ao direito a 

saúde o Supremo Tribunal Federal ponderou: 
  
 “O serviço público de saúde é essencial, jamais 

pode se caracterizar como temporário, razão pela 
qual não assiste razão à administração estadual 
(...) ao contratar temporariamente servidores para 
exercer tais funções.” 

 (ADI 3.430, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 12-8-2009, P, 
DJE de 23-10-2009) 

  
 Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sen-

tido de que, embora o art. 196 da Constituição de 
1988 traga norma de caráter programático, o Mu-
nicípio não pode furtar-se do dever de propiciar os 
meios necessários ao gozo do direito à saúde por 
todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para 
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garantir o seu direito à saúde, de tratamento mé-
dico adequado, é dever solidário da União, do Es-
tado e do Município providenciá-lo. 

 (AI 550.530 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 26-6-2012, 
2ª T, DJE de 16-8-2012) 

  
 Considerando que a teoria dimensional dos direi-

tos fundamentais examina os diferentes regimes 
jurídicos de proteção desses direitos ao longo do 
constitucionalismo democrático, desde as primei-
ras Constituições liberais até os dias de hoje, pode-
se afirmar que esta possui o mérito de mostrar o 
perfil de evolução da proteção jurídica dos direitos 
fundamentais ao longo dos diferentes paradigmas 
do Estado de Direito, notadamente do Estado Libe-
ral de Direito e do Estado Democrático Social de 
Direito.  

  
 A partir dos conceitos da teoria dimensional dos 

direitos fundamentais, assinale a afirmativa cor-
reta. 

a)  Os direitos estatais ditos prestacionais, relaciona-
dos ao Estado Liberal de Direito, nasceram atrela-
dos ao princípio da igualdade formal perante a lei, 
perfazendo a primeira dimensão de direitos. 

b)  A chamada reserva do possível fática, relacionada 
à escassez de recursos econômicos e financeiros 
do Estado, não tem nenhuma influência na efetivi-
dade dos direitos fundamentais de segunda di-
mensão do Estado Democrático Social de Direito. 

c)  O conceito de direitos coletivos de terceira dimen-
são se relaciona aos direitos transindividuais de 
natureza indivisível de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de 
fato, como ocorre com o direito ao meio ambiente. 

d)  A partir da compreensão de intervenção mínima 
do Estado Liberal, os direitos negativos de defesa 
dotados de natureza absenteísta são correta-
mente classificados como direitos de primeira di-
mensão. 

  

Justificativa: Profa. Jana Brito. 
 

(Baseado no exame da OAB 2017) Os direitos de pri-
meira geração realçam o princípio da liberdade. São 
os direitos civis e políticos, reconhecidos nas Revo-
luções Francesa e Americana. Caracterizam-se por 
impor ao Estado um dever de abstenção, de não fa-
zer, de não interferência, de não intromissão no es-
paço de autodeterminação de cada indivíduo. São 
as chamadas liberdades individuais, que têm como 
foco a liberdade do homem individualmente consi-
derado, sem nenhuma preocupação com as desi-
gualdades sociais. Surgiram no final do século XVIII, 
como uma resposta do Estado liberal ao Estado ab-
soluto. Dominaram todo o século XIX, haja vista que 
os direitos de segunda dimensão só floresceram no 
século XX. 

Representam os meios de defesa das liberdades do 
indivíduo, a partir da exigência da não ingerência 
abusiva dos Poderes Públicos na esfera privada do 
indivíduo. Limitam-se a impor restrições à atuação 
do Estado, em favor da esfera de liberdade do indi-
víduo. Por esse motivo são referidos como direitos 
negativos, liberdades negativas ou direitos de de-
fesa do indivíduo frente ao Estado. 
Os direitos de terceira geração consagram os princí-
pios da solidariedade e da fraternidade. São atribu-
ídos genericamente a todas as formações sociais, 
protegendo interesses de titularidade coletiva ou 
difusa. São exemplos de direitos fundamentais de 
terceira dimensão, que assistem a todo o gênero 
humano, o direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, à defesa do consumidor, à paz, 
à autodeterminação dos povos, ao patrimônio co-
mum da humanidade, ao progresso e desenvolvi-
mento, entre outros. O Estado e a própria coletivi-
dade têm a especial incumbência de defender e pre-
servar, em beneficio das presentes e futuras gera-
ções, esses direitos de titularidade coletiva e de ca-
ráter transindividual. 
 

 
17. TEXTO 1  
 Com base em dados de 2015, estima-se que, no 

Brasil, haja em torno de 100 mil pessoas em situa-
ção de rua. A população que vivencia situação de 
rua é formada por pessoas que, em sua maioria, 
possuem menos que o necessário para atender às 
necessidades básicas do ser humano, estando no 
limite da indigência ou da pobreza extrema, com 
comprometimento da própria sobrevivência. A si-
tuação desse grupo excluído e marginalizado pode 
decorrer de diversos fatores, como desemprego 
estrutural, migração, uso prejudicial de álcool e 
outras drogas, presença de transtornos mentais, 
conflitos familiares, entre outros. 

 HINO, P.; SANTOS, J. O.; ROSA, A. S. Pessoas que vivenciam 
situação de rua sob o olhar da saúde. Revista Brasileira de 
Enfermagem. v. 71, Suplemento 1, p. 732-740, 2018 (adap-
tado).  

  
 TEXTO 2  
 O Ministério da Saúde, em parceria com o Ministé-

rio do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) e a Secretaria de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República (SDH), lançou uma campa-
nha que objetiva valorizar a saúde como um direito 
humano de cidadania e ressaltar que as pessoas 
em situação de rua têm o direito de ser atendidas 
na rede de serviços do SUS.  

 Disponível em: http://www.saude.gov.br/. Acesso em: 11 
set. 2018 (adaptado).  

  
 A respeito da população que vivencia situação de 

rua e considerando os textos apresentados, avalie 
as afirmações a seguir.  
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 I. elaboração de políticas públicas, devem ser con-

siderados os fatores pessoais e contextuais que le-
vam pessoas a viver em situação de rua, o que 
exige o trabalho de equipes multidisciplinares, 
com o objetivo de assegurar direitos de saúde, dig-
nidade e cidadania a essa população.  

  
 II. A inexistência de endereço fixo que possibilite 

fazer cadastros oficiais e estabelecer contato 
quando necessário, inviabiliza a inserção dos indi-
víduos em situação de rua nas políticas públicas de 
saúde, educação e moradia.  

  
 III. A homogeneidade do grupo de pessoas que vi-

vem em situação de rua contribui para o desenvol-
vimento das estratégias de acolhimento e de aten-
dimento pelas equipes envolvidas em campanhas 
dirigidas a esse público.  

  
 IV. A falta de moradia convencional e o comprome-

timento da identidade, da segurança, do bem-es-
tar físico e emocional e do sentimento de perten-
cimento são problemas vivenciados pelas pessoas 
que vivem em situação de rua e requerem atenção 
do poder público. 

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

Justificativa: Profa. Jana Brito. 
 

(ENADE 2018) As assertivas II e III apresentam limi-
tes de efetivação que não integram os limites do 
âmbito de incidência dos direitos. No caso II, não se 
pode considerar que a ausência de domicílio invia-
bilize a efetivação de políticas públicas destinadas 
ao acolhimento de pessoas em situação de rua, 
tento em vista que essa é uma característica que in-
tegra o perfil de usuários destinatários dessa polí-
tica. Da mesma forma, a dita homogeneidade não 
pode ser fator inviabilizador, uma vez que a incidên-
cia de direitos fundamentais, ainda que de segunda 
geração, não está condicionada a homogeneidade 
ou heterogeneidade dos destinatários de políticas 
públicas. 
 

 
18. Durante dez anos, empregados de uma fabricante 

de extrato de tomate distribuíram, gratuitamente, 
sementes de tomate entre agricultores de uma 
certa região. A cada ano, os empregados da fabri-
cante procuravam os agricultores, na época da co-
lheita, para adquirir a safra produzida. No ano de 
2009, a fabricante distribuiu as sementes, como 

sempre fazia, mas não retornou para adquirir a sa-
fra. Procurada pelos agricultores, a fabricante re-
cusou-se a efetuar a compra. O tribunal compe-
tente entendeu que havia responsabilidade pré-
contratual da fabricante. A responsabilidade pré-
contratual é aquela que: 

a)  deriva da violação à boa-fé objetiva na fase das 
negociações preliminares à formação do con-
trato. 

b)  deriva da ruptura de um pré-contrato, também 
chamado contrato preliminar. 

c)  surgiu, como instituto jurídico, em momento histó-
rico anterior à responsabilidade contratual. 

d)  segue o destino da responsabilidade contratual, 
como o acessório segue o principal. 

  

Justificativa: Prof. Vander Chaves. 
 

(FGV – OAB – II Exame de Ordem Unificado – 2010) 
Ao frustrar a expectativa gerada nos agricultores, a 
fabricante adotou conduta incompatível com a boa-
fé objetiva, princípio cuja observância é exigida 
desde a formação dos contratos. Desse modo, na si-
tuação narrada, verifica-se a ocorrência de ilícito na 
fase pré-contratual. 
 

 
19. Em janeiro de 2015, João adquiriu chácara locali-

zada no município de Aquiraz/CE. Na mesma 
época, contratou o caseiro Carlos, que trabalha no 
imóvel desde então. Recentemente, duas pessoas 
invadiram a chácara e dela retiraram Carlos, que 
ficou impossibilitado de retornar ao referido imó-
vel. Como João está em viagem, Carlos pretende 
procurar advogado para ajuizar ação de reintegra-
ção de posse com pedido de liminar. 

  
 Com base na situação apresentada, avalie as asser-

ções a seguir e a relação proposta entre elas. 
  
 I. Não seria cabível a concessão de liminar em favor 

de Carlos, caso venha a propor a ação. 
 II. Carlos era possuidor do imóvel há mais de 1 (um) 

ano, quando sofreu o esbulho. 
  
 A respeito dessas asserções, assinale a opção cor-

reta. 
a)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a 

II é uma justificativa correta da I. 
b)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, 

mas a II não é uma justificativa correta da I. 
c)  A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é 

uma proposição falsa. 
d)  A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 

proposição verdadeira. 
  

Justificativa: Prof. Vander Chaves. 
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Na condição de caseiro, Carlos é detentor, de modo 
que não se trata de possuidor do imóvel. Assim, não 
é legitimado a propor ação de reintegração de 
posse, tampouco sendo viável que receba proteção 
possessória mediante liminar. 
 

 
20. Cristiano, piloto comercial, está casado com Re-

beca. Em um dia de forte neblina, ele não conse-
gue controlar o avião que pilotava e a aeronave, 
com 200 pessoas a bordo, desaparece dos radares 
da torre de controle pouco antes do tempo pre-
visto para a sua aterrissagem. Depois de vários dias 
de busca, apenas 10 passageiros foram resgatados, 
todos em estado crítico. Findas as buscas, como 
Cristiano não estava no rol de sobreviventes e seu 
corpo não fora encontrado, Rebeca decide procu-
rar um advogado para saber como deverá proce-
der a partir de agora. Com base no relato apresen-
tado, assinale a afirmativa correta. 

a)  A esposa deverá ingressar com uma demanda judi-
cial pedindo a decretação de ausência de Cristiano, 
a fim de que o juiz, em um momento posterior do 
processo, possa declarar a sua morte presumida. 

b)  A esposa não poderá requerer a declaração de 
morte presumida de Cristiano, uma vez que ape-
nas o Ministério Público detém legitimidade para 
tal pedido. 

c)  A declaração da morte presumida de Cristiano po-
derá ser requerida independentemente de prévia 
decretação de ausência, uma vez que esgotadas 
as buscas e averiguações por parte das autorida-
des competentes. 

d)  A sentença que declarar a morte presumida de 
Cristiano não deverá fixar a data provável de seu 
falecimento, contando-se, como data da morte, a 
data da publicação da sentença no meio oficial. 

  

Justificativa: Prof. Fábio Holanda. 
 

(FGV - OAB 2016) A justificativa para a correção do 
item C está no art. 7º do CC, em seus incisos I e II e 
seu parágrafo único. Trata-se da hipótese de morte 
presumida sem declaração de ausência. 
 

 
21. Joana, viúva, teve três filhos: Rita, Rui e Raquel. 

Rita é mãe de Maria e Marta. Rui é pai de César e 
Cristiano. Raquel é mãe de Paulo e Paula. Joana 
morreu ‘ab intestato’ e sua filha Rita renunciou à 
sua parte na herança. Nesse caso: 

a)  Os filhos de Rita herdarão por direito de represen-
tação a cota parte que sua mãe teria direito. 

b)  Os filhos de Rita herdarão por direito próprio a 
cota parte que sua mãe teria direito. 

c)  A herança será dividida apenas entre Rui e Ra-
quel. 

d) A herança será dividida entre Rui, Raquel e os fi-
lhos de Rita, que todavia devem aceitar, expressa-
mente e por escritura pública, a herança do her-
deiro renunciante. 

  

Justificativa: Prof. Tiago Filgueiras. 
 

letra (a): falsa, não há direito de representação em 
renúncia de herança 
letra (b): falsa, os filhos do herdeiro renunciante não 
herdam  por direito próprio, uma vez que há des-
cendentes da classe dos filhos.  
letra (c), conforme artigo 1811 do Código Civil. 
letra (d), falsa: como dito acima, os filhos de Rita 
nada herdam. 
 

 
22. Antônio e Beatriz firmam pacto antenupcial, pre-

enchendo todos os requisitos legais, no qual esta-
belecem o regime de separação absoluta de bens. 
No entanto, por motivo de saúde de um dos nu-
bentes, a celebração civil do casamento não ocor-
reu na data estabelecida. 

  
 Diante disso, Antônio e Beatriz decidem não se ca-

sar e passam a conviver maritalmente. Após cinco 
anos de união estável, Antônio pretende dissolver 
a relação familiar e aplicar o pacto antenupcial, 
com o objetivo de não dividir os bens adquiridos 
na constância dessa união 

  
 Nessas circunstâncias, o pacto antenupcial é 
a)  válido e ineficaz. 
b)  válido e eficaz. 
c)  inválido e ineficaz. 
d)  inválido e eficaz. 
  

Justificativa: Prof. Tiago Filgueiras. 
 

letra (a), conforme artigo 1653 do Código Civil. 
letra (b): falsa,  o pacto é ineficaz, uma vez que não 
se seguiu o casamento, conforme artigo 1653 do Có-
digo Civil. 
letra (c): falsa, o pacto é válido, pois atendeu todos 
os requisitos legais, comforme dito no encunciado 
da questão. 
letra (d): falsa,  o pacto é válido, pois atendeu todos 
os requisitos legais, comforme dito no encunciado 
da questão, porém é ineficaz, pois não ocorreu o ca-
samento, conforme artigo 1653 do Código Civil. 
 

 
23. Cláusio, locador, celebrou com o locatário Antônio 

distrato ao contrato de Locação onde se compro-
mete a desocupar a sala comercial locada em até 
90 dias, sob pena de pagamento de multa mensal 
de já estipulada em 10% sobre o valor de um alu-



 
 

Página | 15  
 

VERIFICAÇÃO UNIFICADA - CURSO DE DIREITO 

guel mensal vigente a época do distrato, sem pre-
juízo da cobrança da prestação primária. Decorrido 
os 90 dias, 01/09/2019, constatou-se que o locatá-
rio não desocupou o bem. 

  
 Com base nos fatos narrados, sobre a posição de 

Antônio, assinale a afirmativa correta. 
a)  Cláusio, face mora do credor, só poderá cobrar a 

multa caso prove o dano. 
b)  Cláusio não poderá cobrar a multa, face abusivi-

dade. Única saída seria a cobrança das perdas da-
dos, desde que comprove o dano. 

c)  Cláusio poderá cobrar a multa estabelecida, mais 
perdas e danos, desde que seja convencionado 
previamente indenização suplementar caso o pre-
juízo exceda ao previsto na cláusula penal. 

d)  Cláusio poderá cobrar a multa estabelecida, mas 
nunca perdas e danos, mesmo que o prejuízo ex-
ceda ao previsto na cláusula penal. 

  

Justificativa: Prof. Marcelo Siqueira. 
 

O item “a” está errado, pois o credor não está em 
mora e não se exige prova do dano quando da co-
brança de cláusula penal. O item “b” está errado, 
pois a multa não é abusiva, estando dentro do limite 
do artigo 412 do Código Civil. O item “c” está cor-
reto, por força do artigo 416, parágrafo único do CC: 
"art, 416. Para exigir a pena convencional, não é ne-
cessário que o credor alegue prejuízo. Parágrafo 
único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na 
cláusula penal, não pode o credor exigir indenização 
suplementar se assim não foi convencionado." O 
item “d” está errado, por força do artigo 416, pará-
grafo único do CC; 
 

 
24. João, empresário individual, é titular de um esta-

belecimento comercial que funciona em loja alu-
gada em um shopping-center movimentado. No 
estabelecimento, trabalham o próprio João, como 
gerente, sua esposa, como caixa, e Márcia, uma 
funcionária contratada para atuar como vende-
dora. 

 Certo dia, Miguel, um fornecedor de produtos da 
loja, quando da entrega de uma encomenda feita 
por João, foi recebido por Márcia e sentiu-se ofen-
dido por comentários preconceituosos e discrimi-
natórios realizados pela vendedora. Assim, Miguel 
ingressou com ação indenizatória por danos mo-
rais em face de João. 

  
 A respeito do caso narrado, assinale a afirmativa 

correta. 
a)  João não deve responder pelo dano moral, uma 

vez que não foi causado direta e imediatamente 
por conduta sua. 

b)  João pode responder apenas pelo dano moral, 
caso reste comprovada sua culpa in vigilando em 
relação à conduta de Márcia. 

c)  João pode responder apenas por parte da compen-
sação por danos morais diante da verificação de 
culpa concorrente de terceiro. 

d)  João deve responder pelos danos causados, não 
lhe assistindo alegar culpa exclusiva de terceiro. 

  

Justificativa: Prof. Fábio Zech. 
 

a) Errado. O item despreza a existência da respon-
sabilidade civil indireta, devidamente prevista no 
art. 932, III do CC. 
b) Errado. De acordo com o art. 933 do CC, a respon-
sabilidade civil do empregador, nesses casos, pres-
cinde de culpa, ou seja, é objetiva. Não há, portanto, 
de se cogitar em culpa in vigilando de João. 
c) Errado. A responsabilidade é integral de João, 
sendo possível, entretanto, manejar ação regressiva 
nos termos do art. 934 CC. 
d) Item correto. A responsabilidade civil indireta 
contempla exatamente a hipótese do caso, não 
sendo considerada Márcia (funcionária) como ter-
ceiro. Em verdade, estar-se diante da denominada 
teoria do risco. 
 

 
25. A intervenção de terceiros é um importante fenô-

meno processual capaz de permitir a pluralidade 
de partes em um processo. Imagine a seguinte si-
tuação jurídica: Minnie empresta R$ 1000,00 para 
Mickey e Donald, sócios em uma empresa que fa-
brica bonecos de pelúcia, e a quantia deixa de ser 
paga a Minnie na data estipulada no contrato de 
empréstimo, razão pela qual Minnie opta por co-
brar toda a quantia apenas de Mickey, cujo patri-
mônio é maior. Donald resolve, então, requerer a 
sua intervenção no processo por temer que Mickey 
venha a sucumbir e que, ato contínuo, venha a agir 
regressivamente contra ele, após ter pago toda a 
quantia devida Minnie, com a finalidade de obter 
de Donald a sua quota-parte da dívida. Nessa situ-
ação, qual das seguintes opções demonstra a inter-
venção de terceiros ocorrida? 

a)  Amicus Curiae 
b)  Assistência Litisconsorcial 
c)  Denunciação da Lide 
d)  Chamamento ao Processo 
  

Justificativa: Profa. Lara Dourado. 
 

Trata-se de assistência litisconsorcial (art. 124, CPC), 
pois a entrada de Donald no processo se deu de 
forma voluntária, ou seja, ele como parte da relação 
obrigacional, desejou ingressar no feito para atuar 
ao lado de Mickey. Não se trata de denunciação da 
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lide (arts, 125-129, CPC) ou chamamento ao pro-
cesso (art. 130-132, CPC), porque ambas são inter-
venções provocadas. O amicus curiae, que pode ser 
voluntário ou provocado, não faz parte da relação 
jurídica, sendo apenas um terceiro especialista so-
bre o tema (art. 138). 
 

 
26. João das Neves, domiciliado na comarca de Mura-

lha, no Estado do Ceará, comprou um apartamento 
em leilão da Caixa Econômica Federal e constatou, 
logo após sua mudança, que havia algumas infiltra-
ções e problemas nas instalações elétricas. João 
das Neves consultou seu advogado, que sugeriu o 
ajuizamento de ação de produção antecipada de 
prova, com o objetivo de realizar uma perícia no 
imóvel, inclusive com o objetivo de decidir se ajui-
zaria, posteriormente, ação para reparação dos 
prejuízos. 

 Diante desse contexto, assinale a afirmativa cor-
reta. 

a)  Caso a comarca de Muralha não possua vera fe-
deral, o juízo estadual tem competência para pro-
dução antecipada de prova requerida em face da 
União, de entidade autárquica ou de empresa pú-
blica federal. 

b)  No rito da produção antecipada de prova, admitir-
se-á defesa, porém o recurso apenas será cabível 
contra a decisão que indeferir totalmente a produ-
ção da prova pleiteada pelo requerente originário. 

c)  A produção de provas não é admitida neste caso, 
pois não há fundado receio de que venha a tornar-
se impossível ou muito difícil a verificação de cer-
tos fatos na pendência da ação 

d)  A produção antecipada da prova previne a compe-
tência do juízo para a ação que venha a ser pro-
posta. 

  

Justificativa: Profa. Lara Dourado. 
 

A - CORRETO - Art.381, § 4º, CPC - O juízo estadual 
tem competência para produção antecipada de 
prova requerida em face da União, de entidade au-
tárquica ou de empresa pública federal se, na loca-
lidade, não houver vara federal. 
 
B - INCORRETA - Art.382, § 4, CPC - Neste procedi-
mento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo 
contra decisão que indeferir totalmente a produção 
da prova pleiteada pelo requerente originário. 
 
C - INCORRETA - Art. 381, III, CPC - Art. 381. A pro-
dução antecipada da prova será admitida nos casos 
em que: III - o prévio conhecimento dos fatos possa 
justificar ou evitar o ajuizamento de ação. 
 

D - INCORRETA - Art. 381, §3º - A produção anteci-
pada da prova não previne a competência do juízo 
para a ação que venha a ser proposta. 
 

 
27. Cersei e Jamie, casados, estão com problemas con-

jugais, sendo o divórcio uma possibilidade imi-
nente. Tendo em vista essa situação, Jamie, dono 
da empresa Casterly Rock LTDA., passa a transferir 
vários de seus bens, como seu carro e um prédio 
do qual é proprietário, para o patrimônio da em-
presa. Assim sendo: 

  
 I - É cabível incidente de desconsideração da per-

sonalidade jurídica 
  
 PORQUE  
  
 II - Ocorreu hipótese que ensejaria desconsidera-

ção inversa da personalidade jurídica. 
a)  A segunda afirmativa é falsa e a primeira verda-

deira. 
b)  A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verda-

deira. 
c)  As duas afirmativas são verdadeiras, mas a se-

gunda não justifica a primeira. 
d)  Ambas as afirmativas são corretas, e a segunda 

justifica a primeira 
  

Justificativa: Profa. Lara Dourado. 
 

O art. 133, §2º admite incidente quando ocorre a 
desconsideração inversa da personalidade. Desse 
modo, a ocorrência de hipótese de desconsideração 
inversa (pessoa física escondendo bens em pessoa 
jurídica), leve ap cabimento do incidente. Assim, a 
assertiva II justifica a I. 
 

 
28. Beyoncé, estudante de 28 anos de idade do oitavo 

semestre do curso de direito em uma universidade 
particular em Beyhive, Estado do Paraná, foi apro-
vada em concurso público para o cargo de analista 
de tribunal superior. Poucos meses depois da apro-
vação, o concurso foi homologado, e a estudante 
foi chamada para dar início aos trâmites para sua 
nomeação e posse.  

  
 No entanto, por não ter ainda concluído o curso de 

direito, a universitária ficou impedida de ser nome-
ado, pois o edital do concurso exigia bacharelado 
em direito como requisito de investidura no cargo. 
Com receio de perder a oportunidade, a bachare-
landa procurou uma advogada para obter medida 
liminar que lhe resguardasse o direito de manter 
sua vaga até a conclusão do curso superior. 
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 Nessa situação hipotética, segundo a legislação vi-
gente, qual a melhor estratégia processual a ser to-
mada pela advogada da estudante? 

a)  requerer tutela antecipada em caráter antece-
dente que, após estabilizada, poderá ser descons-
tituída por meio de ação autônoma, que deverá ser 
ajuizada no prazo de trinta dias a contar da ciência 
da decisão que tiver extinguido o processo. 

b) requerer tutela provisória de evidência, visto que 
restam configurados os requisitos do periculum in 
mora e do fumus boni iuris. 

c)  requerer tutela antecipada em caráter antece-
dente, a qual, não sendo impugnada ou recorrida, 
passará a ser estável no mundo jurídico. 

d)  impetrar mandado de segurança diretamente no 
STJ. 

  

Justificativa: Profa. Lara Dourado. 
 

A - INCORRETO - O prazo de ajuizamento da ação 
autônoma é de 2 anos. CPC, Art. 304, § 2° Qualquer 
das partes poderá demandar a outra com o intuito 
de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada 
estabilizada nos termos do caput. [...] § 5º O direito 
de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, 
previsto no § 2° deste artigo, extingue-se após 2 
anos, contados da ciência da decisão que extinguiu 
o processo, nos termos do § 1°. 
 
B - INCORRETO - A tutela de evidência não demanda 
periculum in mora, apenas fumus boni iuris, o qual 
é discutível nesse caso, já que a estudante Beyoncé 
não possui o requisitos para tomar posse no cargo. 
Art. 311 
 
C - CORRETO -  art. 304. A tutela antecipada, conce-
dida nos termos do art. 303, torna-se estável se da 
decisão que a conceder não for interposto o respec-
tivo recurso. 
 
D - INCORRETO - Além de não haver direito líquido 
e certo, a eventual competência seria da Justiça Fe-
deral de 1º grau, pois o reitor desenvolve atividade 
equiparada àquela desempenhada por autoridade 
pública, sob regime de delegação de serviço público 
de educação 
 

 
29. Ao receber Recurso Especial para a realização de 

exame de admissibilidade, o Vice-Presidente do 
Tribunal local verificou que a matéria posta em dis-
cussão ainda não foi submetida à sistemática de 
julgamento de recursos repetitivos. Nada obs-
tante, apurou que sobre a mesma matéria aguar-
dam admissibilidade, apenas no TJCE, mais de uma 
centena de Recursos Especiais. Diante da situação, 
incumbe ao Vice-presidente do TJCE: 

a)  Inadmitir o Recurso Especial manejado, vez que a 
matéria não possui repercussão geral, tanto que 
ainda não há manifestação do STJ a respeito. Refe-
rida decisão desafia o agravo de que trata o art. 
1.042 do CPC/15. 

b)  Negar seguimento ao recurso, já que ao STJ in-
cumbe julgar exclusivamente aquelas matérias que 
puderem ser submetidas à sistemática de julga-
mento de recursos repetitivos. Referida decisão 
desafia o recurso de agravo interno. 

c)  Separar dois recursos admissíveis (aquele sob 
análise e outro que trate da mesma questão de 
direito) e remetê-los ao STJ, para deflagração da 
técnica de julgamento de recursos repetitivos. Re-
ferida decisão, na forma da lei, é irrecorrível. 

d)  Admitir automaticamente o recurso, ante a exis-
tência de vários outros iguais a ele, do que decorre 
a presunção de repercussão geral. Referida deci-
são, por sua natureza, desafia o recurso de agravo 
de que trata o art. 1.042 do CPC/15. 

  

Justificativa: Prof. Emílio Viana. 
 

O conceito de Repercussão Geral é requisito de ad-
missibilidade de RE, não se aplicando ao STJ, o que 
afasta itens "a" e "d".  Somente é cabível a negativa 
de seguimento quanto há padrão decisório (prece-
dente) emitido. Hipótese de aplicação da regra do 
art. 1.030, IV, do CPC/2015. 
 

 
30. No curso de determinada execução de obrigação 

de pagar, fundada em título judicial, a citação foi 
realizada em 02/10/2019 (quarta-feira). O man-
dado correlato, contudo, somente foi devolvido e 
juntado aos autos respectivos uma semana depois, 
é dizer, em 09/10/2019 (igualmente quarta-feira). 
No mesmo dia 09/10/2019, o devedor compareceu 
em juízo e realizou depósito do valor integral da 
execução, pleiteando a redução da verba honorá-
ria fixada originalmente em 10% para 5% do valor 
da execução. Diante de tal situação, o(a) julga-
dora(a) deverá: 

a)  Rejeitar o pedido. O devedor não tem direito à re-
dução, já que a verba honorária, destinada ao ad-
vogado, não pode ser afetada pelo pagamento re-
alizado à parte por ele patrocinada. 

b)  Acolher o pedido, vez que a obrigação está inte-
gralmente quitada. O devedor tem direito à redu-
ção dos honorários fixados no despacho inicial da 
execução (10%) para a metade, vez que pagou no 
prazo de 3 dias, contados da juntada do mandado. 

c)  Rejeitar o pedido. O devedor não tem direito à re-
dução da verba honorária, vez que o pagamento 
ocorreu após o transcurso do prazo fixado em lei. 

d)  Acolher o pedido. A obrigação está integralmente 
quitada. O devedor tem direito à redução dos ho-
norários fixados no despacho inicial da execução 
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(10%) para a metade, vez que pagou no prazo de 
15 dias, contados da juntada do mandado. 

  

Justificativa: Prof. Emílio Viana. 
 

Para fazer jus à redução da verba honorária prevista 
no art. 827, § 1.º, do CPC/2015, o devedor precisa 
pagar no prazo de 3 dias. Como o pagamento é ato 
que deve ser realizado pela parte, sem a necessi-
dade de intermediação de advogado, o prazo flui da 
comunicação realizada, e não da juntada aos autos 
do comprovante de sua realização (art. 231, § 3.º). 
O prazo de 3 dias fixado em lei, portanto, iniciou-se 
em 03/10 e exauriu-se em 07/10. Pagamento ex-
temporâneo, pois.  
 

 
31. Bentinho, na antevéspera do dia do seu aniversário 

de 18(dezoito) anos, insatisfeito com o fim do rela-
cionamento, divulgou diversos vídeos contendo 
cenas de sexo da sua ex-namorada Capitu, 22 anos, 
em várias redes sociais, sem o consentimento da 
vítima. A conduta de Bentinho ocorreu em 
10.07.2019 e recebe a denominação de “pornogra-
fia de vingança”. 

  
 O artigo 218-C do Código Penal vigente (Decreto-

Lei nº 2.848/40), alterado pela Lei nº 13.718 de 
24.09.2018, estabelece o seguinte: “ Oferecer, tro-
car, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à 
venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qual-
quer meio - inclusive por meio de comunicação de 
massa ou sistema de informática ou telemática -, 
fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que 
contenha cena de estupro ou de estupro de vulne-
rável ou que faça apologia ou induza a sua prática, 
ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, 
nudez ou pornografia: (Incluído pela Lei nº 13.718, 
de 2018)Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, 
se o fato não constitui crime mais grave.  (Incluído 
pela Lei nº 13.718, de 2018)” 

  
 Considerando a situação hipotética apresentada e 

o regramento atinente à inimputabilidade penal, 
avalie as asserções a seguir e a relação proposta 
entre elas. 

  
 I Bentinho praticou ato infracional análogo ao do 

crime do art.218-C do Código Penal 
  
 PORQUE 
  
 II Em relação às pessoas menores de 18(dezoito) 

anos adotou-se o sistema biológico, quanto à inim-
putabilidade penal. É a aplicação do princípio da 
inimputabilidade absoluta por presunção, com 
base no critério biológico da idade do agente, e 

que, a partir da Constituição da República Federa-
tiva do Brasil de 1988, tem assento constitucional. 

  
 A respeito dessas asserções, assinale a opção cor-

reta. 
a)  As asserções I e II são proposições falsas. 
b)  A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 

proposição verdadeira. 
c)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, e 

a II é uma justificativa correta da I. 
d)  A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é 

uma proposição falsa. 
  

Justificativa: Prof. Alécio Diniz. 
 

A Constituição Federal(art.228) preceitua que são 
penalmente inimputáveis os menores de dezoito 
anos, sujeitos às normas da legislação especial.A 
presunção é absoluta(iuris et de iure). Art.27 do Có-
digo Penal(Decreto_lei nº2.848/40 traz o mesmo 
conteúdo da norma constitucional citada. 
A conduta foi perpetrada quando o sujeito ativo ti-
nha 17(dezessete anos).Portanto, ato infracional 
análogo a  crime, nos moldes do art.103, da Lei 
nº8.069/90(E.C.A.). 
 

 
32. João Carga D’Água, brasileiro nato, subtraiu, com 

consciência e vontade, vultosa quantidade de ouro 
pertencente a Simão Bacamarte, brasileiro natura-
lizado. A conduta de João Carga D’Água se encaixa 
no tipo penal incriminador de furto previsto no 
art.155, do Código Penal vigente (Decreto-Lei 
nº2848/40). O fato ocorreu dentro da aeronave do 
governo brasileiro, que se encontrava na Monró-
via, Libéria. 

  
 Considerando as informações narradas e a legisla-

ção brasileira vigente, sob o ponto de vista técnico, 
deverá o advogado esclarecer o seguinte: 

a)  João Carga D’Água praticou crime em território 
brasileiro por extensão. 

b)  João Carga D’Água praticou crime em território es-
trangeiro. 

c)  João Carga D’Água será submetido à jurisdição pe-
nal do país que primeiro solicitar a sua extradição. 

d)  João Carga D’Água praticou conduta prevista como 
hipótese de extraterritorialidade condicionada. 

  

Justificativa: Prof. Alécio Diniz. 
 

Trata-se de hipótese legal de territorialidade(ficção 
jurídica), pois a aeronave pertence ao governo bra-
sileiro(Artigo 5º, Código Penal). 
A Constituição Federal veda a extradição de brasi-
leiro nato (Art.5º, LI).Enfatiza-se que o enunciado da 
questão não traz a hipótese de aquisição voluntária 
de outra nacionalidade (MS 33.864, STF) 



 
 

Página | 19  
 

VERIFICAÇÃO UNIFICADA - CURSO DE DIREITO 

A extraterritorialidade condicionada(Art.7º Código 
Penal) é hipótese de aplicação da lei brasileira a fa-
tos ocorridos fora do território brasileiro. 
 

 
33. MÉVIO foi denunciado pela prática de crime contra 

a Administração Pública, sendo imputada a ele a 
responsabilidade pelo desvio de R$ 1.000.000,00 
dos cofres públicos. 

  
 Após a instrução e confirmação dos fatos, foi pro-

ferida sentença condenatória aplicando a pena pri-
vativa de liberdade de 3 anos de reclusão, que 
transitou em julgado. Na decisão, nada consta so-
bre a perda do cargo público por Mévio. Diante 
disso, ele procura um advogado para esclareci-
mentos em relação aos efeitos de sua condenação. 

  
 Considerando as informações narradas, o advo-

gado de Mário deverá esclarecer que: 
a)  a perda do cargo, nos crimes praticados por funci-

onário público contra a Administração, é efeito au-
tomático da condenação, sendo irrelevante a au-
sência de previsão em sentença, desde que a pena 
aplicada seja superior a 04 anos. 

b)  a perda do cargo, nos crimes praticados por funci-
onário público contra a Administração, é efeito au-
tomático da condenação, desde que a pena apli-
cada seja superior a 01 ano. 

c)  a perda do cargo, nos crimes praticados por funci-
onário público contra a Administração, não é 
efeito automático da condenação, desde que a 
pena aplicada seja inferior a 04 anos. 

d)  a perda do cargo não é efeito automático da con-
denação, devendo ser declarada em sentença, 
mas poderia ter sido aplicada, no caso de Mévio, 
mesmo sendo a pena inferior a 04 anos. 

  

Justificativa: Prof. Mário Albuquerquer. 
 

A perda do cargo tem que ser declarada na sen-
tença, (art. 92, I, do CP), como efeito da condena-
ção. Jurisprudência pacificada do STJ e STF. (Cf. 
AgRg no RESP 1459396/MG – Relator Min. Félix Fis-
cher – 5ª. Turma – julgamento: 11/10/2016 – Dje 
21/10/2016). 
 

 
34. Tício, 26 anos, desferiu, de maneira imotivada, di-

versos golpes de bastão na cabeça de Caio, seu ir-
mão mais novo. Após ser denunciado pelo crime 
de lesão corporal gravíssima, foi realizado exame 
de insanidade mental, constatando-se que, no mo-
mento da agressão, Tício, em razão de desenvolvi-
mento mental incompleto, não era inteiramente 
capaz de entender o caráter ilícito do fato. 

  

 Diante da conclusão do laudo pericial, deverá ser 
reconhecida a: 

a) inimputabilidade do agente, afastando-se a antiju-
ridicidade; 

b) semi-imputabilidade do agente, afastando-se a 
culpabilidade; 

c) inimputabilidade do agente, afastando-se a impu-
tabilidade; 

d) semi-imputabilidade do agente, que poderá fun-
cionar como causa de redução de pena; 

  

Justificativa: Prof. Mário Albuquerque. 
 

(FGV/2018 – TJ- Técnico Judiciário – Adaptada) 
Semi-imputável é o agente que aparenta ser são, 
mas não tem a plena capacidade de entender o ca-
ráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com 
esse entendimento, na forma do art. 26, parágrafo 
único do CP. 
 

 
35. Fernando Golla foi preso e autuado em flagrante, 

por associação criminosa e guarda de 87 kg (oi-
tenta e sete quilos) de cocaína. Na nota de culpa, 
identificou e memorizou o nome completo da de-
legada de polícia responsável por sua autuação: 
Hanna Medeiros da Silva. Um ano após, em liber-
dade provisória, Fernando Golla, com carteira de 
motorista categoria D, passou a exercer o ofício de 
motorista de táxi. 

  
 Aos 18 de setembro de 2019 reconheceu, em sua 

primeira passageira, a delegada Hanna Medeiros e 
foi tomado de uma súbita e violenta emoção, pois 
quando viu a delegada, sua memória reviveu as 
agruras do dia da prisão, passando a dirigir sem 
concentração e, em alta velocidade, especifica-
mente com 100Km, bem acima dos 60Km permiti-
dos na via pública, devidamente sinalizada. Ato 
contínuo invadiu, sem perceber, o sinal vermelho 
e foi colhido por um ônibus. Em razão do acidente 
a Delegada de Polícia morreu. Fernando Golla teve 
leves escoriações. 

  
 A partir da análise do enunciado da situação acima, 

marque a assertiva correta: 
a)  Fernando Golla, à luz do Direito Penal do Brasil, 

cometeu o crime de homicídio culposo na direção 
de veículo automotor. 

b)  Fernando Golla, à luz do Direito Penal do Brasil, co-
meteu o crime de lesão corporal seguida de morte, 
crime qualificado, por ter sido praticado contra au-
toridade descrita no art.144 da Constituição Fede-
ral, no exercício da função ou em decorrência dela. 

c)  Fernando Golla, à luz do Direito Penal do Brasil, co-
meteu o crime de homicídio qualificado, contra au-
toridade pública descrita no art.144 da Constitui-
ção Federal em decorrência da função, não mais 
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classificado pela Lei 8.072/90 como crime hedi-
ondo. 

d)  Fernando Golla, à luz do Direito Penal do Brasil, co-
meteu o crime de homicídio qualificado, contra au-
toridade pública descrita no art.144 da Constitui-
ção Federal em decorrência da função, classificado 
pela Lei 8.072/90 como crime hediondo. 

  

Justificativa: Profa. Jeovânia Holanda. 
 

Agiu Fernando Golla de forma imprudente, por em-
preender alta velocidade no taxi que dirigia. Sua 
conduta contém todos os elementos do crime cul-
poso: a conduta lícita de dirigir, a inobservância do 
dever de cuidado objetivo de respeitar a velocidade 
permitida, o resultado lesivo involuntário, a previsi-
bilidade e a tipicidade. Quanto ao item B, lesão cor-
poral seguida de morte é um crime preterdoloso, 
onde o sujeito ativo tem o dolo no crime antece-
dente e culpa no crime consequente, e o enunciado 
demonstra que Fernado Golla não teve dolo de le-
são nem de morte. Agiu de forma imprudente por 
empreender alta velocidade no taxi que dirigia. Sua 
conduta contém todos os elementos do crime cul-
poso: a conduta lícita de dirigir, a inobservância do 
dever de cuidado objetivo de respeitar a velocidade 
permitida, o resultado lesivo involuntário, a previsi-
bilidade e tipicidade. Mesmo que se tratasse de le-
são corporal seguida de morte, não seria um crime 
qualificado e sim, um crime hediondo. Quanto ao 
item C, o homicídio qualificado praticado contra au-
toridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da 
Constituição Federal, integrantes do sistema prisio-
nal e da Força Nacional de Segurança Pública, no 
exercício da função ou em decorrência dela, ou con-
tra seu cônjuge, companheiro ou parente consan-
guíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, 
deve ser doloso. Por fim, a Lei 8.072/90 classifica o 
homicídio funcional como crime hediondo. Quanto 
ao item D, o homicídio qualificado praticado contra 
autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 
da Constituição Federal, integrantes do sistema pri-
sional e da Força Nacional de Segurança Pública, no 
exercício da função ou em decorrência dela, ou con-
tra seu cônjuge, companheiro ou parente consan-
guíneo até terceiro grau, em razão dessa condição 
deve ser doloso. 
 

 
36. Fernando Gallo foi preso e autuado em flagrante, 

por associação criminosa e guarda de 87(oitenta e 
sete) quilos de cocaína. Na nota de culpa, identifi-
cou e memorizou o nome completo da delegada de 
polícia responsável por sua autuação: Hanna Me-
deiros da Silva. Um ano após, em liberdade provi-
sória, Fernando Gallo, com carteira de motorista 
categoria D, passou a exercer o ofício de motorista 
de táxi. 

  
 Aos 18 de setembro de 2019 não reconheceu, em 

sua primeira passageira, a delegada Hanna Medei-
ros, mas observou que ostentava joias e voltava do 
Caixa Eletrônico. Parou o taxi numa rua deserta, 
apontou a pistola e exigiu que Hanna saísse do 
carro, entregasse o dinheiro sacado e a bolsa. Con-
comitante, ao fazer o movimento para entrega da 
bolsa e descer do táxi, Hanna sacou sua pistola e 
atirou em Fernando atingindo seu ombro. Ato con-
tínuo Fernando efetuou três disparos na direção 
de Hanna e um deles atingiu o pulmão esquerdo da 
vítima. Fernando fugiu sem nada subtrair. Hanna 
faleceu horas depois na ambulância. 

  
 A partir da análise do enunciado da situação acima, 

marque a assertiva correta: 
a)  Fernando Gallo, à luz da jurisprudência do Su-

premo Tribunal Federal, cometeu o crime de latro-
cínio tentado. 

b)  Fernando Gallo, à luz da jurisprudência do Su-
premo Tribunal Federal, cometeu o crime de latro-
cínio tentado, o qual, não mais figura no rol dos 
crimes hediondos. 

c)  Fernando Gallo, à luz da jurisprudência do Su-
premo Tribunal Federal, cometeu o crime latrocí-
nio consumado. 

d)  Fernando Gallo, à luz da jurisprudência do Su-
premo Tribunal Federal, cometeu o crime de latro-
cínio consumado, o qual, não mais figura no rol dos 
crimes hediondos, em respeito ao princípio do bis 
in idem. 

  

Justificativa: Profa. Jeovânia Holanda. 
 

Súmula nº 610. Há crime de latrocínio, quando o ho-
micídio se consuma, ainda que não realize o agente 
a subtração de bens da vítima. O Art. 1º da Lei dos 
crimes hediondos - Lei 8.072/90 - estabelece que 
são considerados hediondos os crimes de latrocínio 
consumados ou tentados. 
 

 
37. A Sra. “X” compareceu à Delegacia de Polícia Civil 

de São Paulo/SP e registrou Boletim de Ocorrência 
afirmando ter sido vítima de crime de estupro (ar-
tigo 213 do Código Penal) praticado pelo Sr. “Y”, 
que é jogador de futebol de renome internacional. 

  
 No caso concreto, assinale a alternativa INCOR-

RETA: 
a)  Os crimes contra a dignidade sexual como o do 

caso concreto (estupro) tramitam em segredo de 
justiça razão pela qual o advogado do acusado “Y” 
deverá apresentar procuração para acessar os au-
tos do inquérito policial. 

b)  É direito do advogado regularmente constituído 
por “Y”, no interesse do representado, ter acesso 
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amplo aos elementos de prova já documentados 
no inquérito policial e que digam respeito ao exer-
cício do direito de defesa. 

c)  Se o órgão do Ministério Público, em vez de apre-
sentar a denúncia, requerer o arquivamento do in-
quérito policial ou de quaisquer peças de informa-
ção, o juiz, no caso de considerar improcedentes as 
razões invocadas, fará remessa do inquérito ou pe-
ças de informação ao procurador-geral, e este ofe-
recerá a denúncia, designará outro órgão do Minis-
tério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido 
de arquivamento, ao qual só então estará o juiz 
obrigado a atender. 

d)  Segundo a jurisprudência do STJ, tratando-se de 
crime contra a dignidade sexual de ação penal pú-
blica incondicionada, a vítima tem direito líquido 
e certo de impedir o arquivamento do inquérito. 

  

Justificativa: Prof. Bruno Fiori. 
 

O STJ no informativo nº 565 (MS 21.081-DF, Rel. 
Min. Raul Araújo, julgado em 17/6/2015, DJe 
4/8/2015) consignou o tendimento de que “Na ação 
penal pública incondicionada, a vítima não tem di-
reito líquido e certo de impedir o arquivamento do 
inquérito ou das peças de informação.” 
 

 
38. Ainda tendo por base o caso concreto acima, assi-

nale a alternativa INCORRETA: 
a)  O prazo para conclusão do inquérito policial, es-

tando o investigado solto, é de 30 dias.  
b)  O STJ admite sucessivas prorrogações do inquérito 

policial, desde que precedidas motivação idônea.  
c)  O prazo para oferecimento da denúncia, estando 

o investigado solto, é de 25 dias contados da data 
em que o órgão do Ministério Público receber os 
autos do inquérito policial. 

d)  Será admitida ação penal privada subsidiária da 
pública se o órgão acusador não intentar ação pe-
nal no prazo legal, cabendo ao Ministério Público 
aditar a queixa, repudiá-la ou oferecer denúncia 
substitutiva, intervir em todos os termos do pro-
cesso, fornecer elementos de prova, interpor re-
curso e, a todo tempo, no caso de negligência do 
querelante, retomar a ação como parte principal. 

  

Justificativa: Prof. Bruno Fiori. 
 

O artigo 10º do CPP estabelece que “O inquérito de-
verá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado ti-
ver sido preso em flagrante, ou estiver preso pre-
ventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a 
partir do dia em que se executar a ordem de prisão, 
ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, medi-
ante fiança ou sem ela.” 
 

 

39. A Sra. “X” faleceu após ser atingida no peito por 
disparo de arma de fogo no interior de seu aparta-
mento com revólver sem registro pertencente ao 
seu namorado - Sr. “Y”. 

  
 O caso foi inicialmente registrado como suicídio. 

Após o fato ser noticiado pela imprensa, o dele-
gado “Z” instaurou procedimento investigativo 
para apurar possível crime doloso contra a vida. 

  
 Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério 

Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor 
do Sr. “Y” imputando-lhe a prática dos crimes de 
feminicídio (artigo 121, §2º, VI do Código Penal) e 
de posse irregular de arma de fogo de uso permi-
tido (artigo 12 da Lei nº 10.826/03). 

  
 No caso concreto, assinale a alternativa INCOR-

RETA: 
a)  Segundo a jurisprudência do STJ a alusão genérica 

sobre a gravidade do delito, o clamor público ou a 
comoção social não constituem fundamentação 
idônea a autorizar a prisão preventiva. 

b)  Segundo a jurisprudência do STF a proibição de li-
berdade provisória nos processos por crimes he-
diondos (ex: feminicídio) veda o relaxamento da 
prisão processual por excesso de prazo. 

c)  Segundo a jurisprudência do STJ a fuga do distrito 
da culpa é fundamentação idônea a justificar o de-
creto da custódia preventiva para a conveniência 
da instrução criminal e como garantia da aplicação 
da lei penal. 

d)  O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no 
correr do processo, verificar a falta de motivo para 
que subsista, bem como de novo decretá-la, se so-
brevierem razões que a justifiquem. 

  

Justificativa: Prof. Bruno Fiori. 
 

O STF tem entendimento sumulado (Súmula nº 697) 
no sentido de que “A proibição de liberdade provi-
sória nos processos por crimes hediondos não veda 
o relaxamento da prisão processual por excesso de 
prazo”. 
 

 
40. Ainda tendo por base o caso concreto anterior, as-

sinale a alternativa INCORRETA: 
a)  O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, orde-

nará a citação do acusado para responder a acu-
sação, por escrito, no prazo de 10 dias. Apresen-
tada a defesa, o juiz, sem oitiva prévia do Minis-
tério Público ou o querelante, decidirá sobre as 
preliminares e documentos e se não for caso de 
absolvição sumária, designará audiência de ins-
trução e julgamento. 

b)  Segundo a jurisprudência do STJ a ausência do ofe-
recimento das alegações finais em processos de 
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competência do Tribunal do Júri não acarreta nuli-
dade, uma vez que a decisão de pronúncia encerra 
juízo provisório acerca da culpa. 

c)  Segundo a jurisprudência do STJ a sentença de pro-
núncia deve limitar-se à indicação da materiali-
dade do delito e aos indícios de autoria para evitar 
nulidade por excesso de linguagem e para não in-
fluenciar o ânimo do Conselho de Sentença. 

d)  Segundo a jurisprudência do STJ o emprego de al-
gemas deve ser medida excepcional e a utilização 
delas em plenário de júri depende de motivada de-
cisão judicial, sob pena de configurar constrangi-
mento ilegal e de anular a sessão de julgamento. 

  

Justificativa: Prof. Bruno Fiori. 
 

O artigo 409 do CPP estabelece que “apresentada a 
defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o que-
relante sobre preliminares e documentos, em 5 
(cinco) dias.” 
 

 
41. João procurou um advogado, pois tinha a intenção 

de ingressar com queixa-crime contra dois vizinhos 
que vinham lhe difamando constantemente. Nar-
rados os fatos e conferida procuração com poderes 
especiais, o patrono da vítima ingressou com a 
ação penal no Juizado Especial Criminal, órgão efe-
tivamente competente, contudo o magistrado re-
jeitou a queixa apresentada. No caso, da decisão 
do magistrado caberá: 

a)  recurso em sentido estrito, no prazo de 10 dias. 
b)  recurso em sentido estrito, no prazo de 5 dias. 
c)  apelação, no prazo de 5 dias. 
d)  apelação, no prazo de 10 dias. 
  

Justificativa: Prof. Raul Nepomuceno. 
 

No procedimento comum ordinário, o recurso para 
buscar reverter a rejeição da denúncia ou da queixa 
é o recurso em sentido estrito. No entanto, no pro-
cedimento sumaríssimo, adotado nos Juizados Es-
peciais Criminais, segundo dispositivo expresso da 
Lei n. 9.099/95, em seu art. 82, o recurso cabível 
nesse caso é a apelação. O parágrafo primeiro do 
mesmo artigo define o prazo de 10 (dez) dias para a 
interposição do recurso. 
 

 
42. O Ministério Público ofereceu denúncia contra An-

tônio, imputando-lhe a prática de um crime de es-
telionato. Na denúncia, o Promotor de Justiça soli-
citou a realização de exame grafotécnico para 
comparar as assinaturas que constam na docu-
mentação falsa, utilizada como instrumento da 
prática do estelionato, com as de Antônio. Após 

ser citado, Antônio procurou seu advogado e escla-
receu, em sigilo, que realmente foi autor do crime 
de estelionato. 

  
 Considerando as informações narradas, sob o 

ponto de vista técnico, o advogado deverá esclare-
cer que Antônio: 

a)  deverá realizar o exame grafotécnico, segundo as 
determinações que lhe forem realizadas, já que 
prevalece no Processo Penal o Princípio da Ver-
dade Real. 

b)  poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico 
até o momento de seu interrogatório, ocasião em 
que deverá fornecer padrão para o exame grafo-
técnico, ainda que com assinaturas diferentes da-
quelas tradicionalmente utilizadas por ele. 

c)  poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico 
durante todo o processo, e essa omissão não 
pode ser interpretada como confissão dos fatos 
narrados na denúncia. 

d)  deverá realizar o exame grafotécnico, tendo em 
vista que, no recebimento da denúncia, prevalece 
o princípio do in dubio pro societatis. 

  

Justificativa: Prof. Raul Nepouceno. 
 

O denominado “princípio da verdade real”, que rege 
o processo penal brasileiro, não proclama que a ver-
dade deve ser buscada a qualquer custo. Deve, por-
tanto, ser sopesado com outros princípios igual-
mente fundamentais, tal como o princípio da veda-
ção à autoincriminação. Ninguém poderá ser obri-
gado a produzir prova contra si mesmo, e esse prin-
cípio é decorrente do direito fundamental ao silên-
cio, constitucionalmente protegido (art. 5º, LXIII da 
Constituição da República). 
 

 
43. Walter, estrangeiro, casou-se com Lúcia, por quem 

se apaixonou quando passou as férias em Florianó-
polis. O casal tem um filho, Ricardo, de 2 anos. Re-
sidente no Brasil há mais de cinco anos, Walter é 
acusado de ter cometido um crime em outro país. 
Como o Brasil possui promessa de reciprocidade 
com o referido país, este encaminha ao governo 
brasileiro o pedido de extradição de Walter. Nesse 
caso, o governo brasileiro 

a)  não pode conceder a extradição, porque Walter 
tem um filho brasileiro. 

b)  pode conceder a extradição, por meio de ordem 
expedida por um juiz federal. 

c)  pode conceder a extradição, desde que cumpri-
dos os requisitos legais previstos na Lei de Migra-
ção. 

d)  não pode conceder a extradição, pois esta só seria 
possível se houvesse tratado com o país de origem 
de Walter. 
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Justificativa: Prof. Fábio Zech. 
 

a) Errado. Existência de filho brasileiro não impede 
extradição, mas sim expulsão. 
b) Errado. A competência para decretação de extra-
dição é constituída em duas fases: (Análise jurídica 
pelo STF e envio pelo Presidente da República). 
Desta sorte o Juiz Federal não tem essa competên-
cia. 
c) Item correto. 
d) Errado. A inexistência de tratado de extradição 
não impede, por si só a sua efetivação, sendo possí-
vel a promessa de reciprocidade. 
 

 
44. Determinado tratado internacional de proteção 

aos direitos humanos, após ser assinado pelo Pre-
sidente da República em 2005, foi aprovado, em 
cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por quatro quintos dos votos dos respectivos 
membros, sendo promulgado na ordem interna. 
Após a sua promulgação na ordem jurídica interna, 
percebeu-se que ele era absolutamente incompa-
tível com regra constitucional que disciplinava 
certo direito dos administrados perante a Adminis-
tração Pública, já que o ampliava consideravel-
mente. Com base na situação narrada, considere 
as seguintes afirmativas: 

a)  O referido tratado pode ser considerado norma 
válida de natureza constitucional. 

b)  A aprovação do referido tratado, pelo Congresso 
Nacional, confere à obrigação internacional, ato 
contínuo, validade interna e vincula os cidadãos 
brasileiros. 

c)  A entrada em vigor de um tratado internacional 
com mais de duas partes apenas se dá a partir do 
momento em que todas as partes tenham conclu-
ído o processo de ratificação, não surtindo efeito 
para nenhuma delas antes que todas tenham con-
cluído esse processo. 

d)  O Estatuto de Roma (1998) e o Tratado de Marra-
queche (2018) são dois exemplos de obrigações in-
ternacionais que vigoram no Brasil com status su-
pralegal. 

  

Justificativa: Prof. Felipe Barroso. 
 

(OAB/FGV -- XXIII EOU -- adaptada) A) Está correta, 
porque são atendidos os requisitos fixados pelo art. 
5o, parágrafo 3o da CF/88. 
B) A validade interna do tratado só se dá com a pro-
mulgação da norma pelo Executivo. 
C) Há várias obrigações internacionais, principal-
mente as abertas, que começam a vigorar e a gerar 
efeitos antes mesmo da ratificação por outros esta-
dos. 

D) O Tratado de Marraqueche é o segundo apro-
vado até agora com o quórum previsto na CF/88, 
por isso tem status constitucional. 
 

 
45. Uma sociedade pluralista se caracteriza pela exis-

tência de inúmeros traços culturais em uma 
mesma sociedade. Nesse contexto, torna-se rele-
vante a proteção de indivíduos que possuem ele-
mentos que os diferenciam dos grupos majoritá-
rios, ou seja, grupos de dominância no corpo so-
cial. Assim, nas sociedades existem pessoas que 
apresentam alguma característica que as distingue 
da sociedade majoritária, seja em decorrência de 
etnia, religião, orientação sexual, idade ou defici-
ência. Tais pessoas que se diferenciam da maioria 
da sociedade podem enquadrar-se como minoria 
ou como grupo vulnerável. 

  
 Assim, considerando as distinções conceituais, as-

sinale a alternativa que identifica, respectiva-
mente, um componente das minorias e um outro 
do grupo de vulneráveis: 

a) Ciganos e praticantes de religião de matriz afri-
cana. 

b) Adolescentes e deficientes físicos. 
c) Indígenas e população de rua. 
d) Homossexuais e idosos. 
  

Justificativa: Profa. Cremilda Moreira. 
 

As minorias caracterizam-se pela existência de um 
traço cultural comum a todos os indivíduos, ligados 
entre si e possuindo sensação de pertencimento. 
Assim, no caso da questão, os indígenas pertencem 
a uma minoria. Já nos grupos vulneráveis não são 
encontrados traços em comum entre os indivíduos 
como fator que os atraem, sendo compostos pela 
sociedade de uma maneira geral a exemplo de con-
sumidores, litigantes, deficientes, o acusado penal 
ou população de rua. 
 

 
46. O sistema interamericano de proteção aos direitos 

humanos foi criado em 1948 com a adoção da 
Carta da Organização dos Estados Americanos. Seu 
fundamento normativo, a Convenção Interameri-
cana de Direitos Humanos (Pacto de São José da 
Costa Rica) porém, data de 1969, tendo entrado 
em vigor somente em 1978, quando atingiu o nú-
mero mínimo de ratificações. 

  
 Considere o seguinte caso: você, na condição de 

advogada(o), foi procurada(o) por familiares de ví-
timas de uma incursão policial feitas pela Polícia 
Civil de uma unidade federativa que resultou na 
tortura e assassinato de duas dezenas de pessoas. 
Houve relato de falhas e demora na investigação e 
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ausência punição dos responsáveis. Em razão 
disso, eles a(o) consultaram sobre a possibilidade 
de submeter o caso aos mecanismos regionais de 
proteção aos direitos humanos: 

  
 Levando em consideração o sistema interameri-

cano de direitos humanos, assinale a afirmativa 
correta: 

a) O advogado poderá ajuizar petição diretamente à 
Corte Interamericana de Direitos Humanos para 
apurar violação às garantias judiciais e do direito à 
integridade pessoal das vítimas. 

b) Por não ter aderido à clausula facultativa da Con-
venção, não se submete a República Federativa do 
Brasil à jurisdição da Corte Interamericana de Di-
reitos Humanos. 

c) Em razão do esgotamento de todos os meios in-
ternos para a resolução do conflito e da demora 
injustificada das investigações, poderá a Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos ser aces-
sada diretamente pelo advogado para apurar as 
violações às garantias judiciais das vítimas. 

d) Esgotados todos os meios internos para a resolu-
ção do conflito, não poderá o Estado brasileiro ser 
responsabilizado pela demora injustificada da con-
clusão das investigações. 

  

Justificativa: Prof. Hélio Leitão. 
 

A questão exige conhecimentos básicos sobre o Sis-
tema Interamericano de Proteção dos Direitos Hu-
manos, notadamente, as normas constantes do 
arts. 44, 46, 61 e 62 da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, que tratam da competência da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos. A ques-
tão teve como contexto situação semelhante à sub-
metida à Corte no caso Favela Nova Brasil, no qual 
o Brasil foi considerado responsável pela violação 
do direito às garantias judiciais de independência e 
imparcialidade da investigação e prazo razoável. 
Nos termos do art. 61 da Convenção, somente os 
Estados Partes e a Comissão têm direito de subme-
ter caso à decisão da Corte. Aos particulares resta a 
submissão à Comissão de queixas de violação da 
Convenção por um Estado Parte (art. 44). Para que 
uma petição seja apreciada pelos referidos órgãos, 
requer-se que hajam sido interpostos e esgotados 
os recursos da jurisdição interna (art. 46). 
 
Os temas já foram objeto de questões do XXII 
Exame de Ordem Unificado e do XXIV Exame de Or-
dem Unificado. 
 

 

47.  

https://honorarios.oabpr.org.br/ 

 A imagem acima apresenta campanha da OAB-PR 
contra o aviltamento dos honorários advocatícios. 
Com base no Estatuto da OAB, do Regulamento 
Geral e do Código de Ética e Disciplina, assinale a 
afirmativa correta no que se refere ao tema "ho-
norários". 

a) A celebração de convênios para prestação de ser-
viços jurídicos com redução dos valores estabele-
cidos na Tabela de Honorários implica captação 
de clientes ou causa, salvo se ocorrerem condi-
ções peculiares que possam ser demonstradas 
previamente o respectivo Tribunal de Ética e Dis-
ciplina. 

b) O advogado dativo, indicado para patrocinar causa 
de juridicamente necessitado no caso de impossi-
bilidade de a Defensoria Pública fazê-lo, tem di-
reito aos honorários fixados livremente pelo ma-
gistrado, sendo considerados aviltantes honorá-
rios arbitrados em valores inferiores a 10% (dez 
por cento) do valor da causa. 

c) O aviltamento de valores dos serviços profissio-
nais, assim entendidos os honorários fixados de 
forma irrisória ou inferior ao mínimo estabelecido 
pela Tabela de Honorários da OAB, constituem in-
fração ética passível de punição com as penas de 
exclusão e multa. 

d) Na falta de estipulação ou de acordo entre cliente 
e advogado, ou na existência controvérsia sobre o 
valor dos honorários pactuados, os honorários per-
cebidos serão exclusivamente os de sucumbência, 
que serão fixados pelo juiz com base na tabela or-
ganizada pelo Conselho Seccional da OAB. 

  

Justificativa: Prof. Jáder Figueiredo. 
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A resposta correta é o item "A", em razão da previ-
são expressa do artigo 39 do Código de Ética e Dis-
ciplina da OAB para fixação de honorários abaixo do 
valor da tabela da OAB, desde que haja peculiarida-
des no caso que justifiquem a inferiorização do va-
lor e que se comunique previamente ao TED do con-
selho seccional competente. 
 
O item "B" se encontra equivocado pelo fato de que 
o juiz não fixará os honorários livremente, mas utili-
zará a tabela da OAB como parâmetro para fixação 
dos honorários do defensor dativo, nos termos do 
art. 22, §1º, do Estatuto da OAB.  
 
O item "C" está errado apenas em seu trecho final. 
Embora o aviltamento dos honorários constitua 
captação de clientela e, por consequência, infração 
ética, nos termos do art. 39 do CED e do art. 34, in-
ciso IV, do EOAB, a punição prescrita é a pena de 
censura, conforme art. 36, inciso I, do EOAB. 
 
O item "D" está duplamente incorreto. Primeiro, 
porque a hipótese em tela é a de cabimento de ho-
norários arbitrados judicialmente, nos termos do 
art. 22, inciso II, do EOAB. Além disso, os honorários 
de sucumbência deverão ser fixados entre 10% e 
20% do valor da condenação, do proveito econô-
mico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, so-
bre o valor atualizado da causa, conforme o que 
prevê o art. 85, §2 do CPC15. 
 

 
48. Felipe Cardoso, Thiago Galhardo e Samuel Xavier 

são advogados sócios da sociedade de advocacia 
Cardoso, Galhardo & Xavier Advogados Associa-
dos, cuja sede se localiza na capital do Estado do 
Ceará. 

  
 Além de advogados, os três exercem outras fun-

ções: Cardoso é professor do curso de Direito de 
uma universidade federal e Xavier exerce o cargo 
de procurador do Município; Galhardo, por sua 
vez, é procurador do Estado e está em vias de ser 
nomeado para a função de Procurador Geral, por 
mandato de 04 (quatro) anos. 

  
 Com base no caso concreto apresentado, assinale 

a afirmativa que NÃO corresponde com as previ-
sões dispostas no Estatuto da OAB, no Regula-
mento Geral e no Código de Ética e Disciplina vi-
gentes e com o entendimento jurisprudencial con-
solidado nos Tribunais de Ética da OAB. 

a) O escritório em questão não poderá advogar con-
tra o Município, o Estado e a União, ainda que os 
advogados em questão se abstenham de partici-
par das causas contra as respectivas fazendas pú-

blicas que os remuneram, haja vista que os impe-
dimentos dos sócios se comunicam com a socie-
dade e com os demais sócios. 

b) Quando da investidura na função de Procurador 
Geral do Estado, Thiago Galhardo deverá pedir li-
cenciamento de sua inscrição junto à OAB/CE, por 
meio de requerimento motivado, justificando-o no 
exercício temporário de atividade incompatível 
com a advocacia. 

c) O licenciamento de Thiago Galhardo para exercer 
atividade incompatível com a advocacia em cará-
ter temporário deve ser averbado no registro da 
sociedade, sem que isso altere a constituição social 
ou impeça que ele receba os dividendos que lhe 
são devidos e os honorários das causas em que 
atuara anteriormente. 

d) Caso a sociedade cause algum dano ao cliente por 
ação ou omissão no exercício da advocacia, além 
da sociedade, os sócios responderão subsidiária e 
ilimitadamente pelo dano causado, sem prejuízo 
das eventuais responsabilidade disciplinares cabí-
veis, a serem apuradas em processos administrati-
vos próprios. 

  

Justificativa: Prof. Jáder Figueiredo. 
 

A questão busca a afirmativa incorreta. Esta se en-
contra no item "A". 
 
Isso porque  o impedimento que atinge o advogado 
não se estende à sociedade, pois é restrição que re-
cai sobre a pessoa do advogado e não pode, por au-
sência de norma restritiva expressa nesse sentido, 
afetar o direito dos demais advogados da sociedade 
ao pleno exercício da profissão em todo o território 
nacional, sobretudo se o advogado impedido não 
participar da causa. (Proc. E-4.957/2017 - v.u., em 
15/03/2018, do parecer e ementa do Rel. Dr. FÁBIO 
TEIXEIRA OZI, Rev. Dr. JOÃO LUIZ LOPES - Presidente 
Dr. PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI.). 
 
Além disso, os docentes de cursos jurídicos não são 
impedidos de advogar contra as Fazendas Públicas 
que os remuneram, nos termos do art. 30, inciso I, 
do EOAB. 
 
O item "B" está correto, por força do que prevê ex-
pressamente o art. 12, item II, do EOAB. 
 
O mesmo ocorre com os itens "C" e "D", cujas hipó-
teses se encontram no mesmo diploma, no art. 16, 
§2º, e no art. 17. 
 

 
49. O Conselho Seccional da OAB do Estado da Guana-

bara decidiu criar duas subseções, uma compreen-
dendo toda a extensão territorial do município de 
Águas de Março e outra abarcando a integralidade 
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do município de Cristo Redentor, e uma Caixa de 
Assistência aos Advogados. Nos três os casos, esta-
vam presentes todos os requisitos para a criação, 
bem como foram seguidas todas as regras neces-
sárias para tanto. 

  
 Com base na situação exposta, analise se as afir-

mativas abaixo são verdadeiras ou falsas. 
  
 (  ) As subseções de Água de Março e de Cristo Re-

dentor e a Caixa de Assistência ao Advogado são 
dotadas de personalidade jurídica própria. 

  
 (  ) Eventual conflito de competência entre a sub-

seção de Água de Março e a subseção de Cristo Re-
dentor será resolvido pelo conselho seccional do 
Estado da Guanabara. 

  
 (  ) Eventual conflito de competência entre a sub-

seção de Água de Março e seccional do Estado da 
Guanabara será resolvido pelo conselho seccional 
do Estado da Guanabara. 

  
 (  ) À Caixa de Assistência ao Advogado caberá 50% 

(cinquenta por cento) das anuidades recolhidas 
pelo conselho seccional do Estado da Guanabara. 

  
 Assinale a alternativa que corresponde à sequên-

cia correta acerca da veracidade das asserções. 
a) V F V F 
b) F V F F 
c) F V V V 
d) F V F V 
  

Justificativa: Prof. Jáder FIgueiredo. 
 

O item correto é o item "C" (F V V V). 
 
A primeira assertiva está incorreta porque as subse-
ções não gozam de personalidade jurídica própria, 
nos termos do art. 45, §3º. 
 
A segunda e a terceira asserções são verdadeiras 
porque cabe ao Conselho Seccional respectivo deci-
dir os conflitos entre as subseções que criou, bem 
como os conflitos entre si e suas subseções, ca-
bendo recurso da decisão ao Conselho Federal da 
OAB, nos termos dos arts. 118 e 119 do RGOAB. 
 
A quarta assertiva está correta pelo que prevê ex-
pressamente o art. 62, §5º do EOAB. 
 

 
50. A Comissão de Prerrogativas da seccional paulista 

da OAB promoveu na tarde desta terça-feira (12/
3) sessão solene de desagravo a cinco advogados 
desrespeitados no exercício da profissão. Todos os 

casos relatados de violação de prerrogativas envol-
vem instituição policial.  

  
 Em defesa da advocacia, OAB de São Paulo promo-

veu desagravo a advogados desrespeitados 
  
 O primeiro relato tratou de uma advogada que foi 

impedida, por um delegado da Polícia Civil de Ca-
raguatatuba, de obter vistas e fazer cópias dos au-
tos de inquérito policial de uma cliente. O dele-
gado indiciou a advogada por suposta denúncia ca-
luniosa, já que ela submeteu representação subs-
crita por si e sua cliente, ante a violação da norma 
prevista no Estatuto da Advocacia. [...] 

  
 O ato foi presidido pela advogada Ana Carolina 

Moreira Santos, vice-presidente da Comissão de 
Direitos e Prerrogativas da OAB-SP. A oração de 
desagravo é assinada por Eduardo Levy Picchetto, 
vice-presidente da área penal da comissão, que diz 
que atitudes como as narradas, atingem não só o 
advogado, "mas, também, a complexa relação de 
confiança firmada entre cliente e advogado". 

 (Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-mar-
13/oab-sp-desagrava-advogados-desrespeitados-exerci-
cio-profissao>. Acesso em: 20 de julho de 2019. Adaptado.) 

  
 Tendo o texto como referência e considerando os 

direitos e as prerrogativas do advogado elencadas 
no art. 7º do Estatuto da OAB, avalie as seguintes 
asserções e a relação proposta entre elas. 

  
 I. O delegado da Polícia Civil do caso narrado não 

poderia interpor recurso da decisão que deferiu o 
desagravo público, em razão da ausência de sua le-
gitimação para tanto. 

  
 PORQUE 
  
 II. O desagravo público, como instrumento de de-

fesa dos direitos e prerrogativas da advocacia, 
pode ser instaurado de ofício e não depende de 
concordância do ofendido, que não pode dispensá-
lo, devendo ser promovido a critério do Conselho 
Seccional competente. 

  
 A respeito dessas asserções, assinale a opção cor-

reta. 
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a 

II é uma justificativa correta da I. 
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, 

mas a II não é uma justificativa correta da I 
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é 

uma proposição falsa. 
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 

proposição verdadeira. 
  

Justificativa: Prof. Jáder Figueiredo. 
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O item correto é o item "B". A pessoa ou autoridade 
não possui legitimidade recursal da decisão que de-
ferir a realização de desagravo. Contudo, a razão 
para isso é o fato de o desagravo público possuir na-
tureza de ato político interno, nos termos da Sú-
mula 07/2018/COP, a saber: 
 
SÚMULA N. 07/2018/COP: “DESAGRAVO PÚBLICO. 
Art. 7º, XVII e § 5º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da 
Advocacia e da OAB). Art. 18 e 19 do Regulamento 
Geral do EAOAB. Ato político interno. Ausência de 
legitimação da pessoa ou autoridade ofensora para 
interpor recurso em face de decisão que deferiu o 
desagravo público.” (DOU, Seção 1, 07.06.2018, p. 
129) 
 
O item II, por sua vez, está correto, nos termos do 
art. 18, §7º RGOAB, mas não se afigura como justi-
ficativa correta do item I. 
 

 
51. O Advogado Antônio foi constituído por Maria para 

ajuizar ação reparatória de danos contra Solange. 
Logo após o ajuizamento da ação, em razão do ina-
dimplemento dos honorários contratados, renun-
ciou o advogado Antonio ao patrocínio da causa, 
notificando a parte que lhe contratou da renúncia 
ao mandato. Logo após, antes de transcorridos dez 
dias da comunicação da renúncia, intimou o juízo 
competente o advogado Antonio para emendar a 
inicial e indicar o endereço da parte promovida 
para citação. Intimado o advogado Antonio, não 
atendeu este a determinação judicial, tendo o pro-
cesso sido extinto sem resolução de mérito. 

  
 Sobre a situação acima, em atenção ao Estatuto da 

OAB, assinale a opção correta: 
a) Cometeu o advogado a infração disciplinar de 

abandono de causa antes de decorridos dez dias 
da comunicação da renúncia, punida com a san-
ção de censura. 

b) Por não exigir a renúncia concordância do cliente, 
não está o advogado obrigado a representá-lo nos 
próximos dez dias da comunicação de renúncia. 

c) Em caso de renúncia ao mandato outorgado pela 
parte promovente, deverá o Juiz competente no-
mear defensor dativo, não podendo Maria apre-
sentar novo procurador para a causa. 

d) Ainda que a parte constitua novo advogado nos au-
tos, continuará o advogado anterior responsável 
por todos os atos praticados nos dez dias seguintes 
à comunicação da renúncia. 

  

Justificativa: Prof. Hélio Leitão. 
 

A questão exige conhecimento do art. 34 do Esta-
tuto da Advocacia e da OAB que indica as infrações 

disciplinares. Nos termos do inciso XI do referido ar-
tigo, constitui infração disciplinar abandonar a 
causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez 
dias da comunicação da renúncia. A renúncia, ato 
unilateral do advogado, não exige concordância do 
cliente. O advogado, porém, deverá atuar no feito 
nos dez dias seguintes ao comunicado da renúncia, 
salvo se a parte constituir novo advogado. 
 

 
52. Considere o seguinte caso: 
  
 Em 20/08/2013, o Advogado Roberto recebeu va-

lores da parte contrária, sem a autorização do 
constituinte, relacionados com o objeto do man-
dato a si outorgado. Em 20/08/2014 foi o Advo-
gado Roberto denunciado perante o Tribunal de 
Ética e Disciplina da seccional estadual da OAB por 
seu antigo cliente pelo fato acima mencionado. Em 
20/09/2019 solicitou o representado certidão ao 
TED em que constatou não ter sido julgada até a 
data da solicitação a representação apresentada. 

  
 A respeito da situação hipotética acima, em aten-

ção às disposições do Estatuto da OAB relativas ao 
processo disciplinar, assinale a alternativa correta: 

a) O processo disciplinar instaura-se somente de ofí-
cio ou mediante representação de autoridade pú-
blica, não podendo a parte interessada provocar a 
OAB para apurar infração ética de que foi vítima. 

b) Quando as disposições relativas ao processo disci-
plinar forem omissas, aplicar-se-ão subsidiaria-
mente somente as regras gerais da legislação pro-
cessual civil. 

c) Decorridos mais de cinco anos da constatação ofi-
cial do fato, sem que houvesse o julgamento da 
representação, a pretensão à punibilidade encon-
tra-se fulminada pelo instituto da prescrição. 

d) Nos processos em geral da OAB, todos os prazos 
necessários à manifestação de advogados, estagi-
ários e terceiros, serão de 10 (dez) dias, inclusive 
para interposição de recursos. 

  

Justificativa: Prof. Hélio Leitão. 
 

A questão aborda disposições normativas relativas 
ao poder e ao processo disciplinar da OAB. O pro-
cesso disciplinar instaura-se de ofício ou mediante 
representação de qualquer autoridade ou pessoa 
interessada (art. 72). Todos os prazos necessários à 
manifestação de advogados, estagiários e terceiros, 
nos processos em geral da OAB, são de quinze dias, 
inclusive para interposição de recursos (art. 69). O 
Art. 68 do Estatuto faz previsão da aplicação subsi-
diária da legislação processual penal ao processo 
disciplinar e, aos demais processos, das regras ge-
rais do procedimento administrativo comum e da 
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legislação processual civil. Por fim, a pretensão à pu-
nibilidade das infrações disciplinares prescreve em 
cinco anos, contados da data da constatação 
 
oficial do fato (art. 43). Apesar de exigir apenas o 
conhecimento literal dos artigos acima menciona-
dos, classifica-se a questão como difícil, em razão 
dos múltiplos assuntos tratados. 
 
Os temas foram objeto de questão do XX Exame de 
Ordem Unificado 
 

 
53. Na data de 24/09/2019, Pedro e Paulo, adolescen-

tes, invadiram uma concessionária de veículos na 
cidade de Fortaleza e, mediante grave ameaça de 
morte com emprego de armas de grande calibre 
subtraíram dos funcionários e clientes que lá se en-
contravam dinheiro, cartões de crédito, celulares, 
joias, relógios e demais objetos pessoais dos pre-
sentes. Contudo, rapidamente foram surpreendi-
dos pela chegada de policiais militares. Apreendi-
dos em flagrante, Pedro e Paulo foram transporta-
dos no compartimento fechado da viatura, acom-
panhados de dois outros jovens, maiores, Fábio e 
Flávio. Estes tinham sido presos em flagrante pela 
prática de roubo em uma lanchonete, horas antes. 
Ao tomar conhecimento do que havia acontecido, 
o juízo da infância e da juventude, acolhendo o re-
querimento do parquet, determinou a internação 
provisória de Pedro e Paulo nesta capital. 

  
 Com base nas circunstâncias descritas, assinale a 

opção correta de acordo com a Lei 8.069/90 (Esta-
tuto da Criança e do Adolescente): 

a) Em caso de superlotação, excepcionalmente a in-
ternação provisória de Pedro e Paulo pode ser 
cumprida em estabelecimento prisional, um local 
distinto dos destinados aos presos adultos, 

b) Pedro e Paulo não poderiam ter sido transporta-
dos em compartimento fechado da viatura na 
companhia de Fábio e Flávio, implicando tal fato 
risco à integridade física ou mental dos adoles-
centes. 

c) O juízo da infância não poderia ter acatado o re-
querimento do parquet tendo em vista que tal pe-
dido teria de partir da autoridade policial respon-
sável pela apreensão de Pedro e Paulo. 

d) Mesmo em situações de risco de morte, é proibida 
a divulgação de suspeita da prática de ato infracio-
nal por Pedro e Paulo, podendo-se se referir aos 
mesmos somente pelas iniciais dos seus respecti-
vos nomes. 

  

Justificativa: Profa. Cremilda Moreira. 
 

Letra “b”, pois o artigo 178 da Lei nº 8.069/90 (Esta-
tuto da Criança e do Adolescente) assim dispõe: “O 

adolescente a quem se atribua autoria de ato infra-
cional não poderá ser conduzido ou transportado 
em compartimento fechado de veículo policial, em 
condições atentatórias à sua dignidade, ou que im-
pliquem risco à sua integridade física ou mental, sob 
pena de responsabilidade”. 
 

 
54. A Convenção de Haia Relativa à Proteção das Cri-

anças e à Cooperação em Matéria de Adoção Inter-
nacional, promulgada pelo Decreto nº 3.087, de 
21/06/1999, dispõe em seu artigo 17 que toda de-
cisão de confiar uma criança aos futuros pais ado-
tivos somente poderá ser tomada no Estado de ori-
gem se: 

 a) for constatado que os futuros pais adotivos ma-
nifestaram sua concordância; 

 b) a autoridade do país de acolhida tiver aprovado 
tal decisão; 

 c) ambos ao países estiverem de acordo em que se 
prossiga com a adoção; e 

 d) os futuros pais adotivos estão habilitados e ap-
tos a adotar, e que a criança está autorizada a en-
trar e residir permanentemente no país de aco-
lhida. 

  
 Dessa forma, de acordo com a Lei nº 8.069/90 (Es-

tatuto da Criança e do Adolescente), caso um bra-
sileiro adote uma criança no exterior em país rati-
ficante da Convenção de Haia, mas seja constatado 
a ausência documental referente a alínea “c” su-
pracitada, com o reingresso no Brasil a sentença de 
adoção deverá ser: 

a) Homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
b) Declarada nula, posto não ter sido atendido um 

dos requisitos acima mencionados.  
c) Declarada inexistente, sendo a criança submetida 

a uma nova adoção em território brasileiro.  
d) Anulada, sendo a criança repatriada.  
  

Justificativa: Profa. Cremilda Moreira. 
 

O §1º do artigo 52-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), assim determina: Caso 
não tenha sido atendido o disposto na Alínea “c” do 
Artigo 17 da Convenção de Haia, deverá a sentença 
ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
 

 
55. Amanda trabalhou na empresa “X” durante 01 ano, 

começando em 2015. Foi demitida por justa causa. 
Foi trabalhar na empresa “Z”, contrato que perdu-
rou até 01/08/2019, quando pediu demissão. No 
ato de sua rescisão, no prazo legal, marque a opção 
correta no que se refere ao FGTS de Amanda. 

a)  Possui duas contas vinculadas de FGTS e somente 
poderá retirar o dinheiro das contas quando com-
pletarem 03 anos de inatividade. 
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b)  Poderá, caso queira, retirar os R$500,00 de cada 
conta, autorização oriunda da MP 889/2019, com 
base no seu mês de nascimento. 

c)  O FGTS depositado pela empresa “X” ficará retido 
na conta vinculada e somente poderá ser retirado 
mediante a modalidade de saque aniversário. 

d)  A rescisão da empresa “Z” autoriza a retirada do 
FGTS e multa de 40%. 

  

Justificativa: Prof. Adriano Pascarelli. 
 

ALTERNATIVA CORRETA COM BASE NO TEXTO DA 
MP 889/2019 
 

 
56. Contrato de trabalho que tem função educacional, 

onde o trabalhador desenvolve tarefas para futu-
ramente conquistar um ofício. O trabalhador deve 
estar estudando em escola de nível superior. Tem 
contrato com prazo de duração definida no tempo 
e sofre supervisão escolar durante o trabalho. Qual 
a alternativa que se adequa ao relatado acima.  

a) Estagiário. 
b) Voluntário. 
c) Empregado urbano. 
d) Aprendiz. 
  

Justificativa: Prof. Adriano Pascarelli. 
 

texto de lei do estágio. instituição de ensino supe-
rior e desenvolver ensinamentos sobre um ofício ou 
profissão. 
 

 
57. Sebastião é empregado de certa sociedade limi-

tada e ocupa a função de dirigente sindical com es-
tabilidade provisória, presidente do sindicato dos 
trabalhadores. José é o suplente de Sebastião, de-
vidamente habilitado na carta sindical. Em setem-
bro de 2019 a empresa deseja desligar Sebastião 
de suas funções, tendo em visto que José assumiu 
a direção sindical por 5 dias, por ocasião de viagem 
de Sebastião para solucionar problemas familiares 
do falecimento de seu genitor. Nessa ocasião é cor-
reto dizer: 

a) Sebastião pode ser demitido, tendo em visto estar 
licenciado da direção do sindicato. 

b) Ao assumir a direção sindical, José se torna o único 
estável, visto que era suplente de dirigente em mo-
mento anterior. 

c) A garantia sindical permanece, estando agora Se-
bastião na condição de suplente. 

d) A garantia de Sebastião não é modificada por esta 
licença. Caso a empresa o demita terá direito de 
ser reintegrado ao serviço. 

  

Justificativa: Prof. Adriano Pascarelli. 
 

TEXTO DO ART. 543, §3º DA CLT, COMBINADO COM 
ARTIGO 8º DA CF/88 E COM A SÚMULA 369, II DO 
TST. NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE TROCA DE OCUPA-
ÇÕES ENTRE DIRIGENTE E SUPLENTE. A GARANTIA 
ATINGE DIRIGENTE E SUPLENTE. LICENCIAMENTO 
DA DIREÇÃO POR 5 DIAS NÃO AFASTA A GARANTIA. 
 

 
58. Leia a reportagem abaixo:  
  
 "Carris demite 29 funcionários sem concurso pú-

blico 
 Trabalhadores não apresentaram comprovação de 

realização de provas para ingressar na companhia 
  
 A Companhia Carris está demitindo, na manhã 

desta terça-feira, 29 funcionários que não realiza-
ram concurso público para ingressar na empresa. 
De acordo com a assessoria de imprensa, o prazo 
legal para apresentação de defesa pelos trabalha-
dores terminou no final da tarde desta segunda-
feira. Os funcionários tiveram 30 dias para apre-
sentar recursos ao processo administrativo, mas 
não comprovaram realização de provas para in-
gressar na estatal. Os atingidos trabalham há mais 
de 30 anos na companhia de transporte, tendo in-
gressado na Carris após a promulgação da Consti-
tuição de 1988 que prevê concurso público para in-
gresso no serviço público. 

 Em maio, a administração averiguou que 31 traba-
lhadores de diversas funções, entre elas operação, 
vigilância e manutenção, não eram concursados. 
Com a abertura do procedimento administrativo, 
duas pessoas pediram demissão, dez se afastaram 
e 19 ainda estão na ativa. A medida faz parte do 
plano de enxugamento das despesas da compa-
nhia de transporte público. As demissões serão re-
alizadas por nulidade do contrato, acarretando em 
não pagamento de multa indenizatória. 

 O Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre afirma 
que o processo é injusto e desumano. "Um traba-
lhador chegou a ter um infarto por conta dessa si-
tuação. Ele tem pouco mais de 30 anos de traba-
lho. O que estão fazendo é simplesmente um ab-
surdo, é uma forma cruel de dispensar uma pessoa 
que vestiu a camiseta, prestou serviço público du-
rante tanto tempo. Um deles, um segurança que 
vai direto à sede do sindicato, nem tirava o farda-
mento da Carris", destaca o presidente da enti-
dade, Adair Silva. (....)  

 Fonte : https://www.correiodopovo.com.br/
not%C3%ADcias/geral/carris-demite-29-fun-
cion%C3%A1rios-sem-concurso-p%C3%BAblico-1.353514 

  
 Em um processo trabalhista hipotético, alguns em-

pregados contratados em 1989 e demitidos este 
ano ingressaram com uma Reclamação Trabalhista 
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em face da Carris e do Estado de Porto Alegre exi-
gindo: a) a manutenção do vínculo empregatício 
com a Carris; e b) subsidiariamente, caso o pri-
meiro pedido seja julgado improcedente, as verbas 
trabalhistas rescisórias (férias proporcionais, 13º 
salário proporcional, aviso prévio, multa de 40% do 
FGTS). Sobre o caso hipotético, assinale a assertiva 
correta, conforme jurisprudência do Tribunal Su-
perior do Trabalho. 

a) O primeiro pedido deve ser julgado procedente, 
restando prejudicada a análise do segundo pedido. 

b) O primeiro pedido deve ser julgado improcedente 
e o pedido subsidiário deve ser julgado totalmente 
procedente. 

c) O primeiro pedido deve ser julgado improcedente 
e o pedido subsidiário deve ser julgado parcial-
mente procedente, condenando os reclamados a 
pagar o saldo de salários das horas trabalhadas e 
os respectivos valores do FGTS. 

d) O processo deverá ser extinto sem resolução de 
mérito com incompetência da Justiça do Trabalho 
em razão da matéria.  

  

Justificativa: Prof. Paulo Carvalho. 
 

Segundo Súmula 363 do TST, a contratação de ser-
vidor público, após a CF/1988, sem prévia aprova-
ção em concurso público, encontra óbice no respec-
tivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito 
ao pagamento da contraprestação pactuada, em re-
lação ao número de horas trabalhadas, respeitado o 
valor da hora do salário mínimo, e dos valores refe-
rentes aos depósitos do FGTS. A competência para 
a matéria é da Justiça do Trabalho em razão da na-
tureza celetista do vínculo, conforme art. 114-I da 
CF/88.  
 

 
59. Rebeca e Évila trabalham em uma grande empresa 

que atua na prestação de serviços bancários. Re-
beca foi contratada a título de experiência, e, um 
pouco antes do término do seu contrato, engravi-
dou. Évila foi contratada em um contrato por prazo 
determinado de um ano, e, pouco antes do termo 
final de seu contrato, sofreu um acidente do traba-
lho, no trajeto da sua casa para a empresa. A em-
presa pretende rescindir os contratos de Rebeca e 
Évila e elas entendem que isso não é possível em 
razão da gravidez da primeira e do acidente da se-
gunda. Diante do caso concreto, assinale a asser-
tiva correta. 

a) A empresa não poderá rescindir os contratos de 
trabalho de Rebeca e Évila porque as duas pos-
suem garantia de emprego em razão da gravidez 
e do acidente de trabalho. 

b) A empresa poderá rescindir o contrato de Rebeca 
e Évila porque o vínculo empregatício das empre-
gadas deu-se através de contrato por prazo deter-
minado. 

c) A empresa pode rescindir o contrato de trabalho 
de Évila mas não poderá rescindir o de Rebeca em 
razão de sua gravidez. 

d) A empresa pode rescindir o contrato de trabalho 
de Rebeca mas não poderá rescindir o de Évila em 
razão da suspensão do contrato pelo acidente de 
trabalho.   

  

Justificativa: Prof. Paulo Carvalho. 
 

Mesmo se tratando de contrato por prazo determi-
nado, os contratos de trabalho de Rebeca e Évila 
não poderão ser rescindidos em razão da gravidez 
da primeira (art. 10 ADCT c/ Súmula 244-III do TST) 
e do acidente de trabalho da segunda (art. 118 da L. 
8213/91 c/ Súmula 378-III do TST) 
 

 
60. Sobre o princípio da liberdade sindical assegura 

Maurício Godinho Delgado : 
   
 “Tal princípio sustenta a garantia de autogestão às 

organizações associativas e sindicais dos trabalha-
dores, sem interferências empresariais ou do Es-
tado. Trata o princípio, dessa maneira, da livre atu-
ação externa, sua sustentação econômico-finan-
ceira e sua desvinculação de controles administra-
tivos estatais ou em face do empregador” 

 (DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Traba-
lho. São Paulo: LTR, 2018, p. 1.551-1.552) 

   
 Considerando esse contexto, avalie as seguintes 

asserções e a relação proposta entre elas: 
   
 I – O artigo 522 da CLT prevê que a administração 

do sindicato será exercida por uma diretoria cons-
tituída no máximo de sete e no mínimo de três 
membros e de um Conselho Fiscal composto de 
três membros, eleitos esses órgãos pela Assem-
bleia Geral. Em razão disso, o Tribunal Superior do 
Trabalho entende que o dispositivo não foi recep-
cionado pela Constituição Federal de 1988 em ra-
zão do princípio da liberdade sindical. 

   
 PORQUE 
   
 II – A Constituição garante que é vedada a dispensa 

do empregado sindicalizado a partir do registro da 
candidatura a cargo de direção ou representação 
sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um 
ano após o final do mandato, salvo se cometer 
falta grave nos termos da lei. 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a 
II é uma justificativa da I. 
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b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, 
mas a II não é uma justificativa da I.  

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é 
uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira.  

  

Justificativa: Prof. Paulo Carvalho. 
 

A primeira assertiva está falsa em razão da Súmula 
369 II do TST. A segunda assertiva está verdadeira 
em razão do art. 8º VIII da CF/88. 
 

 
61. Alfredo, empregador doméstico, foi condenado 

em reclamação trabalhista a pagar dez mil reais a 
Maria, sua empregada. Com sentença proferida 
em audiência UNA, ocorrida em 30.05.2019, para 
o recurso cabível deve ser observado: 

a)  A devolutividade ampla é características de todos 
os recursos em matéria trabalhista. 

b)  O depósito recursal deve ser feito por meio da 
GFIP, seguindo exatamente o valor da tabela divul-
gada pelo TST. 

c)  O depósito recursal moderno é realizado direta-
mente em conta por meio da guia de depósito re-
cursal, que fica a cargo do juízo, tendo o seu valor 
reduzido pela metade, nesse caso 

d)  O depósito recursal segue a tabela do TST, e será 
realizado no prazo máximo de 08 dias úteis. 

  

Justificativa: Prof. Adriano Pascarelli. 
 

NOVA REDAÇÃO DOS ARTIGOS 895 E SEGUINTES DA 
CLT. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA TABELA DO TST. 
NOVO FORMATO DE RECOLHIMENTO, NÃO MAIS 
PELA GFIP. PRAZO QUE PODE SER AUMENTADO, 
VISTO A POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO PARCIAL. 
 

 
62. Em sede de Reclamação Trabalhista, a trabalha-

dora Ana requereu, dentre outros pedidos, a inser-
ção no programa de seguro desemprego e paga-
mento das parcelas correspondentes, visto que foi 
demitida e tem o prazo mínimo legal de trabalho 
efetivo para o benefício. O Juiz do trabalho de pri-
meira instância negou pedido, alegando emprego 
da trabalhadora, conquistados mais de um ano 
após sua demissão. A reclamatória levou 2 anos 
para ser julgada. Com Recurso Ordinário julgado 
pelo TRT correspondente, a sentença foi integral-
mente mantida, sendo desconsiderados os argu-
mentos da trabalhadora. Sucumbente, a trabalha-
dora ainda pode recorrer, EXCETO: 

a) A presença obrigatória no recurso de argumentos 
sobre prequestionamento e transcendência, que 
passou a ser obrigatória no formato da Reforma 
Trabalhista. 

b) Pagando depósito recursal, mesmo sendo benefi-
ciária da justiça gratuita, visto a sucumbência. 

c) Via Recurso de Revista, com a ciência do acórdão 
proferido pelo TRT. 

d) Utilizando-se dos mecanismos do agravo de ins-
trumento, visto a decisão proferida pelo Acórdão 
do TRT ser considerada interlocutória. 

  

Justificativa: Prof. Adriano Pascarelli. 
 

Corresponde à única alternativa que não está de 
acordo com a CLT reforma, nos quesitos que envol-
vem os aspectos recursais modernos, que deman-
dam depósito recursal em caso de sucumbência de 
qualquer das partes, além dos quesitos obrigatórios 
dos efeitos recursais previstos no item A. 
 

 
63. Túlio, domiciliado em Sobral, celebrou contrato de 

trabalho com a empresa Ser Ará Entretenimentos 
LTDA em sua sede localizada no município de Ba-
turité-CE. O local do trabalho, previsto em con-
trato, foi a filial na cidade de Juazeiro do Norte-CE. 
Após três meses de trabalho, o empregado sofreu 
acidente de trabalho, afastando-se por cinco me-
ses para tratamento com percepção de benefício 
previdenciário. Uma semana após a sua alta junto 
ao INSS o trabalhador foi dispensado. Túlio consul-
tou um advogado para ajuizar ação trabalhista pre-
tendendo receber da empresa indenizações por 
danos extrapatrimoniais e patrimoniais em razão 
de cirurgia e de sequelas decorrentes do acidente 
de trabalho. A ação foi proposta em uma Vara do 
Trabalho em Baturité-CE. 

  
 Sobre o caso concreto, assinale a assertiva correta: 
a) A Justiça do Trabalho é incompetente em razão da 

matéria para ação de indenização de danos extra-
patrimoniais e patrimoniais por acidente de traba-
lho. 

b) A ação foi proposta em juízo competente visto que 
a sede da empresa localiza-se em Baturité-CE. 

c) Caso a empresa queira alegar incompetência ter-
ritorial deve apresentar a exceção no prazo de 
cinco dias a contar da notificação, antes da audi-
ência e em peça que sinalize a existência desta ex-
ceção. 

d) Da decisão do juiz que acolhe eventual exceção de 
incompetência remetendo os autos de Baturité 
para outra vara no Ceará cabe Recurso Ordinário 
no prazo de oito dias.    

  

Justificativa: Prof. Paulo Carvalho. 
 
 

A assertiva “a” está incorreta porque a justiça do 
Trabalho é competente para ação de responsabili-
dade civil em razão de acidente de trabalho (art. 114 
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– VI da CF/88 c/ Súmula Vinculante 22 do STF). A 
competência territorial para a ação deveria ser o lo-
cal da prestação de serviços (art. 651 da CLT) em Ju-
azeiro do Norte. Para apresentar exceção de incom-
petência, a parte interessada deverá fazer no prazo 
de cinco dias a contar da notificação, antes da audi-
ência e em peça que sinalize a existência desta ex-
ceção ( art. 800 da CLT), motivo pelo qual a assertiva 
C está correta. Por fim, conforme a Súmula 214-III 
do TST, a assertiva “d” está incorreta porque só ca-
beria Recurso Ordinário se o juiz remetesse o pro-
cesso para Vara do Trabalho de outro TRT, o que 
não é o caso. 
 

 
64. Em uma reclamação trabalhista proposta por um 

empregado doméstico em face de um emprega-
dor, o empregado pediu horas extras pelo trabalho 
domiciliar prestado no valor de RS 2.500 (dois mil 
e quinhentos reais) e adicional de insalubridade 
por manuseio do lixo domiciliar, no valor de RS 900 
(novecentos reais). O empregador doméstico, por 
ser advogado, decidiu contestar em causa própria. 
Na resposta, apresentou uma reconvenção ale-
gando que a empregada postava a intimidade de 
sua casa em redes sociais, incluindo foto e piadas 
sobre as peças íntimas do empregador. Pediu, por-
tanto, indenização por danos extrapatrimoniais e 
honorários sucumbenciais. Em resposta à recon-
venção, entre outros argumentos, o empregado 
alegou que não cabia honorários sucumbenciais, 
neste caso, por se tratar de reconvenção e do em-
pregador estar atuando em causa própria. Na sen-
tença, o juiz julgou procedente o pedido de horas 
extras resultando em uma condenação de RS 2.500 
(dois mil e quinhentos reais). A sentença julgou im-
procedente o pedido de insalubridade por enten-
der que o manuseio de lixo domiciliar não enseja o 
referido adicional. Por fim, o juiz condenou o em-
pregado a uma indenização de um salário mínimo 
por exposição indevida do empregador em redes 
sociais. 

  
 Sobre os honorários advocatícios sucumbenciais 

no caso concreto, assinale a assertiva incorreta. 
a) Cabe honorários sucumbenciais ao advogado 

ainda que atue em causa própria. 
b) São devidos honorários de sucumbência na recon-

venção no valor de 5% a 15% tendo como base de 
cálculo um salário mínimo. 

c) O empregador deverá pagar honorários sucum-
benciais na base de 5% a 15% tendo como base de 
cálculo RS 2.500 (dois mil e quinhentos reais). 

d) Visto que há sucumbência parcial, o juízo arbi-
trará honorários de sucumbência recíproca, per-
mitindo a compensação entre os honorários do 
empregado e do empregador. 

  

Justificativa: Prof. Paulo Carvalho. 
 

Com a Reforma Trabalhista, os honorários sucum-
benciais na Justiça do Trabalho foram previstos para 
além dos requisitos da antiga Súmula 219 do TST, 
nos termos do art. 792 da CLT. É cabível honorários 
nos casos em que o advogado atue em causa pró-
pria (item a) e de reconvenção ( item b). No caso de 
sucumbência parcial, não cabe compensação entre 
os honorários porque eles são direitos dos advoga-
dos e não das partes.  
 

 
65. Em sede de reclamação trabalhista proposta por 

Cláudio em face de uma empresa pública federal, 
os pedidos liquidados somaram valor inferior a 40 
salários mínimos nacionais.  

  
 Sobre o caso apresentado, assinale a opção que in-

dica o procedimento a ser seguido.  
a) A ação correrá sob o rito sumaríssimo, pois cabível 

o rito especial para qualquer parte na Justiça do 
Trabalho, desde que o valor da causa seja compa-
tível.  

b) A ação correrá sob o rito ordinário, porque, em que 
pese o valor da causa, figura ente da administração 
pública. 

c) A ação correrá no rito ordinário, mas, caso a recla-
mada não seja encontrada, não será possível reali-
zar a citação por edital por se tratar de empresa 
pública federal.  

d) A ação correrá no rito sumaríssimo, e, em caso de 
prova testemunhal, cada parte terá direito a ouvir 
até duas.  

  

Justificativa: Prof. Paulo Carvalho. 
 

Questão adaptada do XXX Exame da Ordem reali-
zado no dia 20 de outubro de 2019. O art. 852-A § 
único da CLT exclui do procedimento sumaríssimo 
as demandas em que é parte a Administração Pú-
blica direta, autárquica e fundacional. Não está ex-
cluído do procedimento as empresas públicas, 
como no caso concreto. Logo, o item d está verda-
deiro.  
 

 
66. O servidor responde civil, penal e administrativa-

mente pelo exercício irregular de suas atribuições, 
sendo a responsabilidade 

a)  civil, penal e administrativa autônomas, e em ne-
nhuma hipótese, a absolvição em uma dessas 
áreas exclui a responsabilidade em qualquer outra. 

b)  civil e administrativa afastadas, dependendo da 
amplitude da absolvição criminal decorrente de in-
suficiência de provas. 

c)  criminal afastada no caso de absolvição civil e ad-
ministrativa decorrente de insuficiência de provas. 
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d)  administrativa afastada no caso de absolvição cri-
minal que negue a existência do fato ou sua auto-
ria. 

  

Justificativa: Prof. Giuliano Menezes. 
 

As instâncias são independentes (art. 121 da Lei n. 
8112/90), sendo possível a cumulatividade de res-
ponsabilidades (civil, penal e administrativa). É im-
portante ainda ressaltar que a decisão de uma es-
fera não vincula a outra como regra geral, salvo as 
hipóteses de absolvição criminal que nega a existên-
cia do fato ou nega a sua autoria, tornando o item D 
como correto. 
 

 
67. O Departamento de Estradas de Rodagem – DER, 

autarquia estadual, contratou, mediante prévio 
procedimento licitatório, obras de duplicação de 
uma rodovia estadual. 

  
 No curso da execução das obras, viu-se obrigado a 

rescindir o contrato, em face da incapacidade téc-
nica superveniente da contratada, restando, as-
sim, remanescente de obras a serem concluídas. 
De acordo com a Lei nº 8.666/1993, o DER: 

a)  está obrigado a efetuar novo procedimento licita-
tório para a contratação da execução do remanes-
cente das obras, podendo, contudo, fazê-lo sob a 
modalidade convite, independentemente do valor 
da contratação. 

b)  poderá declarar a inexigibilidade de licitação, 
desde que por ato fundamentado da autoridade e 
comprovado o interesse público envolvido, não 
podendo o preço contratado superar o da licitação 
anterior, devidamente corrigido. 

c)  poderá contratar o remanescente de obra com dis-
pensa de licitação apenas se comprovar situação 
de emergência ou de calamidade pública, bem 
como a compatibilidade do preço com os pratica-
dos no mercado. 

d)  poderá dispensar o procedimento licitatório e 
contratar o remanescente da obra com licitante 
habilitado na licitação anterior, desde que aten-
dida a ordem de classificação daquela licitação e 
aceitas as mesmas condições oferecidas pelo lici-
tante vencedor, inclusive quanto ao preço, devi-
damente corrigido. 

  

Justificativa: Prof. Giuliano Menezes. 
 

A licitação é a regra para a celebração de Contrato 
Administrativo. No entanto, com base na Constitui-
ção Federal (art. 37, XXI da CF), são admitidas exce-
ções, destacando-se, entre elas, as hipóteses de Dis-
pensa (arts. 17 e 24 da Lei n. 8666/93) e de Inexigi-
bilidade (art. 25 da Lei n. 8666/93). No caso em 

apreço, trata-se de clara hipótese de Dispensa de li-
citação para a celebração desse Contrato Adminis-
trativo, prevista no art. 24, inciso I da referida lei, 
determinando que poderá haver dispensa do proce-
dimento licitatório para contratar o remanescente 
da obra com licitante habilitado na licitação ante-
rior, desde que atendida a ordem de classificação 
daquela licitação e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto 
ao preço, devidamente corrigido. 
 

 
68. A respeito dos elementos constitutivos dos atos de 

improbidade administrativa, é correto afirmar que 
a)  podem ser sujeito ativo tanto o agente público, 

servidor ou não, como terceiro que induza ou con-
corra para a prática do ato ou dele se beneficie de 
forma direta ou indireta. 

b)  apenas os agentes públicos, assim considerados os 
servidores e os detentores de mandato eletivo, po-
dem ser sujeito ativo do ato de improbidade. 

c)  podem ser sujeito passivo do ato de improbidade, 
além das entidades integrantes da Administração 
direta e indireta de todos os Poderes, também as 
entidades nas quais o erário haja concorrido para 
a formação do patrimônio, desde que em mon-
tante superior a 50%. 

d)  pressupõe, como elemento objetivo, a ocorrência 
de dano ao erário ou a violação aos princípios da 
Administração e, como elemento subjetivo, con-
duta comissiva dolosa, independentemente de en-
riquecimento ilícito. 

  

Justificativa: Prof. Giuliano Menezes. 
 

Os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.429/92, que regula-
menta o art. 37, parágrafo 4º da CF, estabelece que 
a Lei de Improbidade Administrativa aplica-se aos 
agentes públicos ou não, tornando correto o item A 
Assim dispõe a Lei de Improbidade no "Art. 2º Re-
puta-se agente público, para os efeitos desta Lei, 
todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente 
ou sem remuneração, por eleição, nomeação, de-
signação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou 
função nas entidades mencionadas no artigo ante-
rior". Igualmente dispõe o "Art. 3º As disposições 
desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, 
mesmo não sendo agente público, induza ou con-
corra para a prática do ato de improbidade ou dele 
se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta". 
 

 
69. No que se refere à intervenção do Estado na pro-

priedade privada, julgue os itens abaixo, marcando 
o item verdadeiro: 
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a)  O tombamento implica a transferência de proprie-
dade do bem tombado para o poder público, per-
manecendo o particular apenas com a posse direta 
da coisa. 

b)  Somente a União tem, em princípio, o poder de de-
clarar o tombamento de bens que digam respeito 
ao peculiar interesse de cada qual. 

c)  A requisição administrativa de bem ou serviço de 
particular pode não gerar o dever de indenizar. 

d)  Apenas as pessoas políticas - União, estados, Dis-
trito Federal e municípios - podem declarar a desa-
propriação. 

  

Justificativa: Prof. Giuliano Menezes. 
 

Existem as restrições supressivas e limitativas da 
Propriedade Privada. O tombamento apresenta-se 
como uma restrição limitativa, posto que o proprie-
tário do bem tombado não perde o domínio do bem 
tombado, sendo competente a União Federal, os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios para decla-
rarem o Tombamento. Entre as limitações adminis-
trativas restritivas se encontram a Requisição Admi-
nistrativa (art. 5º, XXV, CF) que só geram indeniza-
ção se houver dano ao patrimônio do particular, tor-
nando o item “c” verdadeiro. Por outro lado, além 
das pessoas políticas, as Autarquias também podem 
declarar, tornando incorreto o item “d”. 
 

 
70. Luciana, imbuída de má-fé, falsificou documentos 

com a finalidade de se passar por filha de Astolfo 
(recentemente falecido, com quem ela não tinha 
qualquer parentesco), movida pela intenção de ob-
ter pensão por morte do pretenso pai, que era ser-
vidor público federal. Para tanto, apresentou os 
aludidos documentos forjados e logrou a conces-
são do benefício junto ao órgão de origem, em 
março de 2011, com registro no Tribunal de Contas 
da União, em julho de 2014. Contudo, em setem-
bro de 2018, a administração verificou a fraude, 
por meio de processo administrativo em que ficou 
comprovada a má-fé de Luciana, após o devido 
processo legal. 

  
 Sobre essa situação hipotética, no que concerne ao 

exercício da autotutela, assinale a afirmativa cor-
reta. 

a) A administração tem o poder-dever de anular a 
concessão do benefício diante da má-fé de Luci-
ana, pois não ocorreu a decadência. 

b) O transcurso do prazo de mais de cinco anos da 
concessão da pensão junto ao órgão de origem im-
porta na decadência do poder-dever da adminis-
tração de anular a concessão do benefício. 

c)  O controle realizado pelo Tribunal de Contas por 
meio do registro sana o vício do ato administrativo, 

de modo que a administração não mais pode exer-
cer a autotutela. 

d)  Ocorreu a prescrição do poder-dever da adminis-
tração de anular a concessão do benefício, na me-
dida em que transcorrido o prazo de três anos do 
registro perante o Tribunal de Contas. 

  

Justificativa: Prof. Álisson Melo. 
 

(FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem Unificado XXIX 
- Primeira Fase) De acordo com o art. 54 da Lei do 
Processo Administrativo Federal, Lei nº 9.784/99 
("Art. 54. O direito da Administração de anular os 
atos administrativos de que decorram efeitos favo-
ráveis para os destinatários decai em cinco anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo 
comprovada má-fé."), nas hipóteses de compro-
vada má-fé, como é o caso, não há a incidência do 
prazo decadencial quinquenal. 
 

 
71. No ano corrente, a União decidiu criar uma nova 

empresa pública, para a realização de atividades 
de relevante interesse econômico. Para tanto, fez 
editar a respectiva lei autorizativa e promoveu a 
inscrição dos respectivos atos constitutivos no re-
gistro competente. Após a devida estruturação, tal 
entidade administrativa está em vias de iniciar 
suas atividades. 

  
 Acerca dessa situação hipotética, na qualidade de 

advogado(a), assinale a afirmativa correta. 
a)  A participação de outras pessoas de direito pú-

blico interno, na constituição do capital social da 
entidade administrativa, é permitida, desde que 
a maioria do capital votante permaneça em pro-
priedade da União. 

b)  A União não poderia ter promovido a inscrição dos 
atos constitutivos no registro competente, na me-
dida em que a criação de tal entidade administra-
tiva decorre diretamente da lei. 

c)  A entidade administrativa em análise constitui 
uma pessoa jurídica de direito público, que não po-
derá contar com privilégios fiscais e trabalhistas. 

d)  Os contratos com terceiros destinados à prestação 
de serviços para a entidade administrativa, em re-
gra, não precisam ser precedidos de licitação. 

  

Justificativa: Prof. Álisson Melo. 
 

(FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem Unificado - 
XXVII - Primeira Fase) De acordo com o art 3º do Es-
tatuto Jurídico da Empresa Pública, Lei nº 
13.303/16: 
 
Art. 3° - Empresa Publica é a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, com cria-
ção autorizada por lei e com patrimônio próprio, 
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cujo capital social é integralmente detido pela 
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios.  
Parágrafo único. Desde que a maioria do capital vo-
tante permaneça em propriedade da União, do Es-
tado, do Distrito Federal ou do Município, será ad-
mitida, no capital da empresa pública, a participa-
ção de outras pessoas jurídicas de direito público in-
terno, bem como de entidades da administração in-
direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 
 
Portanto, a empresa pública em questão é pessoa 
jurídica de direito privado com criação autorizada 
por lei, mas ultimada com a inscrição do contrato 
social na respectiva junta comercial (art. 37, XIX, da 
CR/88). Por exercer atividade privada de interesse 
público, a ela não podem ser estendidos privilégios 
e prerrogativas da Administração Pública em geral 
(art. 173, § 1º, II, da CR/88), mas submetendo-se à 
realização de licitações públicas (art. 173, § 1º, III, 
da CR/88). 
 

 
72. Maria, aposentada, compareceu a uma agência 

bancária para sacar seu benefício previdenciário. 
No entanto, ao constar o extrato, verificou que o 
numerário fora sacado por terceiro. Inconformada, 
procurou a Defensoria Pública, que ajuizou ação de 
indenização, requerendo, entre outras coisas, a in-
versão do ônus da prova em favor de Maria. Por 
sua vez, em sua resposta, a instituição financeira 
alegou culpa exclusiva da vítima, porquanto a ope-
ração fora realizada mediante a utilização de car-
tão e senha pessoal. Acerca dessa situação hipoté-
tica, assinale a opção correta à luz da legislação 
aplicável ao caso e da jurisprudência do STJ. 

a)  O juiz poderá deferir o pleito de inversão do ônus 
da prova em favor da autora, desde que presentes 
seus requisitos, pois cabe à instituição financeira 
demonstrar a regularidade do saque. 

b)  Maria deverá demonstrar sua vulnerabilidade e a 
verossimilhança do alegado, para que tenha o ônus 
da prova invertido. 

c)  O momento processual adequado para a inversão 
do ônus da prova será quando a sentença for pro-
ferida. 

d)  A culpa exclusiva da vítima não afasta a responsa-
bilidade da instituição financeira, pois ela sucumbe 
ao princípio da reparação integral em favor do con-
sumidor. 

  

Justificativa: Profa. Ângela Gondim. 
 

(CESPE - Juis substituto, TJPR, 2017) O item b está 
incorreto porque os requisitos da inversão do ônus 
da prova são HIPOSSUFICIÊNCIA E vulnerabilidade. 

A resposta c está incorreta pois, segundo o entendi-
mento do STJ, a inversão do ônus da prova é regra 
de procedimento e não de julgamento. O item d 
está errado, pois a culpa exclusiva da vítima consti-
tui-se em excludente de responsabilidade no CDC. 
 

 
73. Após ter os documentos pessoais furtados, Arlindo 

é surpreendido com a inclusão de seus dados pes-
soais em órgão de proteção ao crédito, em razão 
do inadimplemento de contrato bancário de finan-
ciamento de automóvel celebrado por terceiro em 
seu nome. Ostentando prévia e legítima negativa-
ção anterior à acima referida, Arlindo propõe ação 
contra a instituição financeira com a qual foi cele-
brado o contrato de financiamento de automóvel. 
Pleiteia a declaração de inexistência de relação ju-
rídica e o recebimento de indenização por danos 
morais. A petição inicial é instruída com docu-
mento comprobatório da inclusão feita a requeri-
mento do réu. Em contestação, o banco alega que 
tomou todas as providências que estavam ao seu 
alcance no momento da contratação e que não 
pode ser responsabilizado por fraude praticada 
por terceiro. Por sua vez, Arlindo informa que não 
tem provas a produzir, além dos documentos que 
já apresentou. 

  
 De acordo com a orientação sumulada do Superior 

Tribunal de Justiça, assinale a alternativa correta. 
a)  Os pedidos devem ser julgados procedentes, pois 

a instituição financeira responde objetivamente 
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a 
fraudes praticadas por terceiros, estando demons-
trada a inexistência de relação jurídica entre as 
partes; a simples inscrição indevida do nome do 
consumidor em órgão de proteção ao crédito é su-
ficiente para a caracterização do dano moral, reco-
nhecido na jurisprudência como in re ipsa. 

b)  O pedido de indenização deve ser julgado impro-
cedente, pois o banco agiu no exercício regular de 
direito, o que exclui a ilicitude de sua conduta, ca-
bendo a Arlindo se voltar contra o terceiro que uti-
lizou seus dados para celebrar o contrato; o pedido 
declaratório deve ser julgado procedente, conside-
rando que Arlindo não deu causa ao fato. 

c)  O pedido declaratório deve ser acolhido, pois a 
instituição financeira responde objetivamente 
pelos danos gerados por fortuito interno relativo 
a fraudes praticadas por terceiros, estando de-
monstrada a inexistência de relação jurídica entre 
as partes; o pedido de indenização por danos mo-
rais deve ser julgado improcedente em razão da 
prévia existência de legítima inscrição do nome 
de Arlindo em órgão de proteção ao crédito. 

d)  Os pedidos devem ser julgados procedentes, pois, 
embora a instituição financeira responda subjeti-
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vamente, foi comprovada sua culpa pela ineficiên-
cia na verificação da documentação apresentada 
por terceiro, estando demonstrada a inexistência 
de relação jurídica entre as partes; a simples inscri-
ção indevida do nome do consumidor em órgão de 
proteção ao crédito é suficiente para a caracteriza-
ção do dano moral, reconhecido na jurisprudência 
como in re ipsa. 

  

Justificativa: Profa. Ângela Gondim. 
 

(VUNESP - Juiz Substituto, TJSP, 2017) A letra a esta 
errada, pois o pedido do cliente, em relação à repa-
ração dos danos morais por inscrição indevida, 
nesta situação, é improcedente, eis que legítima 
inscrição anterior (sumula 385 do STJ) A letra b está 
errada pois, no caso, não cabe a ação contra o ter-
ceiro, que não integra a relação de consumo. A letra 
d está errada, por diversas razões: 1. A responsabi-
lidade do fornecedor é objetiva, não havendo o que 
se falar em culpa; a simples inscrição indevida não 
gera dano in re ipsa, se legítima a inscrição pré-exis-
tente. (sumula 385 STJ) 
 

 
74. Paulo, proprietário de um imóvel rural, suprimiu, 

em data posterior a 22 de julho de 2008, parte da 
vegetação da mata ciliar de um rio corria em sua 
propriedade, em área definida pelo Código Flores-
tal como APP (área de preservação permanente). 
Importante aduzir ainda que o desmatamento rea-
lizado por Paulo não se enquadra nas hipóteses de 
utilidade pública, de interesse social ou de baixo 
impacto ambiental. Após realizar a dita supressão 
da vegetação de APP, Paulo vendeu sua proprie-
dade para Pedro, sem que fizesse a recomposição 
da referida vegetação suprimida. Pode-se afirmar 
que: 

a) Paulo só poderia transferir a propriedade após a 
realização do replantio (recomposição) da mata 
suprimida; 

b)  Pedro, ao adquirir a propriedade, não está obri-
gado a fazer a recomposição da vegetação supri-
mida, pois a obrigação era de natureza pessoal, de 
Paulo; 

c)  Pedro, ao adquirir a propriedade de Paulo, está 
obrigado a fazer a recomposição da vegetação su-
primida, já que essa obrigação tem natureza real; 

d)  Não há obrigação, nem para Paulo, nem para Pe-
dro, de fazer a recomposição da vegetação supri-
mida. 

  

Justificativa: Prof. João Alfredo. 
 

Art. 2º As florestas existentes no território nacional 
e as demais formas de vegetação nativa, reconheci-
das de utilidade às terras que revestem, são bens de 
interesse comum a todos os habitantes do País, 

exercendo-se os direitos de propriedade com as li-
mitações que a legislação em geral e especialmente 
esta Lei estabelecem. 
§ 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza 
real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer na-
tureza, no caso de transferência de domínio ou 
posse do imóvel rural. 
 
Acerca do enunciado, importante observar os se-
guintes aspectos:  
1. De acordo com o item II do art. 3o. da mesma Lei 
12.651/12, a Área de Preservação Permanente - 
APP é área protegida, coberta ou não por vegetação 
nativa, com a função ambiental de preservar os re-
cursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geoló-
gica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-es-
tar das populações humanas; 
2. Segundo o inciso I do  art. 4o. da mesma lei,  con-
sidera-se Área de Preservação Permanente, em zo-
nas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:I - as 
faixas marginais de qualquer curso d’água natural 
perene e intermitente, excluídos os efêmeros, 
desde a borda da calha do leito regular, em largura 
mínima de (aí traz a largura das APPs em função da 
largura da calha do leito regular. 
3. O art. 7o. estabelece: a vegetação situada em 
Área de Preservação Permanente deverá ser man-
tida pelo proprietário da área, possuidor ou ocu-
pante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de 
direito público ou privado. § 1º Tendo ocorrido su-
pressão de vegetação situada em Área de Preserva-
ção Permanente, o proprietário da área, possuidor 
ou ocupante a qualquer título é obrigado a promo-
ver a recomposição da vegetação, ressalvados os 
usos autorizados previstos nesta Lei. 
4. Já o art. 8o.  assevera que a intervenção ou a su-
pressão de vegetação nativa em Área de Preserva-
ção Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de 
utilidade pública, de interesse social ou de baixo im-
pacto ambiental ; 
5. Finalmente, o art. 3o, inciso IV, dispõe que a área 
rural consolidada é a  área de imóvel rural com ocu-
pação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, 
com edificações, benfeitorias ou atividades agrossi-
lvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do 
regime de pousio; o que configurou uma exceção à 
regra de recompor a vegetação suprimida (foi uma 
espécie de "anistia" concedida aos desmatadores). 
 

 
75. A Lei Complementar n. 140 de 2011 fixou normas 

para a cooperação entre os entes da federação nas 
ações administrativas decorrentes do exercício da 
competência comum relativas ao meio ambiente. 
Sobre esse tema, assinale a afirmativa correta. 
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a)  Compete à União aprovar o manejo e a supressão 
de vegetação, de florestas e formações sucessoras 
em Áreas de Preservação Ambientais - APAs. 

b)  Compete aos Estados e ao Distrito Federal contro-
lar a introdução no País de espécies exóticas po-
tencialmente invasoras que possam ameaçar os 
ecossistemas, habitats e espécies nativas. 

c)  Compete aos municípios gerir o patrimônio gené-
tico e o acesso ao conhecimento tradicional asso-
ciado, respeitadas as atribuições setoriais. 

d)  Compete à União aprovar a liberação de exempla-
res de espécie exótica da fauna e da flora em 
ecossistemas naturais frágeis ou protegidos. 

  

Justificativa: Profa. Germana Belchior. 
 

(OAB FGV – IX Exame – 2012.3) A alternativa A não 
está correta porque a LC nº 140/2011 estabelece 
essa competência para os Municípios, conforme seu 
art. 9º, inciso I. A alternativa B não está correta por-
que a competência questionada é apenas da União, 
conforme o art. 9º, incisos XVII e XVIII, da LC nº 
140/2011. A alternativa C não está correta porque a 
competência referida é da União, conforme disposi-
ções constitucionais, da LC nº 140/2011 e da Lei nº 
13.123/2015. A alternativa D é a correta. Está ex-
presso no art. 7º, inciso XVIII da LC nº 140/2011, 
veja: “Art. 7 o . São ações administrativas da União: 
[...] XVIII - aprovar a liberação de exemplares de es-
pécie exótica da fauna e da flora em ecossistemas 
naturais frágeis ou protegidos; [...]”. 
 

 
76. NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE DESABA-

MENTO DE DOIS PRÉDIOS NA MUZEMA  
  
 Com relação ao desabamento de dois prédios na 

Muzema, ocorridos nesta sexta-feira, 12 de abril, 
pela manhã, a Prefeitura do Rio de Janeiro presta 
os seguintes esclarecimentos: 

  
 As primeiras ações de interdição da Prefeitura do 

Rio de Janeiro contra o condomínio Figueiras do 
Itanhangá, na Muzema, datam de 6 de outubro de 
2005, quando a Secretaria Municipal de Urba-
nismo abriu o processo administrativo nº 
02/290.789/2005, classificando todas as constru-
ções do local como clandestinas e emitindo edital 
de embargo da área total ocupada pelo condomí-
nio. O loteamento não está inscrito no Núcleo de 
Regularização de Loteamentos da SMU; 

  
 De acordo com o Mapa de Suscetibilidade ao Es-

corregamento da Geo-Rio, o loteamento está loca-
lizado em área classificada como de alto e médio 
risco de deslizamento e em Área de Proteção Am-
biental (APA). Em 2005, o condomínio não contava 

com redes pluviais, de esgoto, e de abastecimento 
de água, calçamento e meio-fio.  

 (Fonte: http://noticias.prefeitura.rio/rio-acon-
tece-destaque/nota-de-esclarecimento-sobre-de-
sabamento-de-dois-predios-na-muzema/) 

  
 De acordo com a Lei 6766/1979, analisando o pro-

blema acima apresentado, marque a alternativa 
que indica conformidade com o disposto na Lei de 
Parcelamento do Solo Urbano: 

a)  A propriedade urbana citada cumpria a função so-
cial, justificada meramente pelo uso da mesma 
para fins de moradia. 

b)  A propriedade urbana atendia os requisitos de in-
fraestrutura mínima exigidas pela lei 6766/1979, 
inclusive para condomínios de interesse social. 

c)  É vedado vender ou prometer vender parcela de 
loteamento ou desmembramento não registrado. 

d)  O loteamento é irregular e não clandestino, visto 
que encontra-se em área de proteção ambiental e 
com declividade maior que 35%. 

  

Justificativa: Profa. Danielle Batista. 
 

A mera utilização da propriedade para fins de mora-
dia não garante o cumprimento da função social. 
Não há atendimento dos requisitos de infraestru-
tura mínima exigidas pela lei  6766/1979 (Art. 2º) 
É vedado vender ou prometer vender parcela de lo-
teamento ou desmembramento não registrado (Lei  
6766/1979)  
A lei fala em declividade maior que 30%. (Art.3º ) 
 

 
77. A União Federal não instituiu o imposto sobre 

grandes fortunas, previsto no art. 153, inciso VII, 
da Constituição Federal. O Prefeito do Município 
de Porto Feliz, diante das dificuldades financeiras 
em que se encontra, elaborou um projeto de lei 
instituindo o imposto sobre grandes fortunas, já 
que a União Federal não exerceu a competência 
tributária que lhe foi atribuída constitucional-
mente. Nessa hipótese, é correto afirmar que o re-
ferido projeto de lei: 

a)  é constitucional, na medida em que o imposto so-
bre grandes fortunas tem a sua receita distribuída 
entre os Municípios, o que defere a competência 
tributária, caso não exercida pela União, aos Muni-
cípios. 

b)  fere a legislação tributária, já que somente os Es-
tados poderiam exercer a competência tributária 
residual para a instituição de impostos. 

c)  fere a legislação tributária, já que o não-exercício 
da competência tributária pela União Federal não 
a defere aos Municípios. 

d)  não fere a legislação tributária, desde que o Se-
nado Federal também sancione o projeto de lei do 
Município de Porto Feliz. 
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Justificativa: Prof. Leandro Macêdo. 
 

A resposta correta é a letra “c”, nos termos do art. 
8º do CTN (“O não-exercício da competência tribu-
tária não a defere a pessoa jurídica de direito pú-
blico diversa daquela a que a Constituição a tenha 
atribuído”) 
 

 
78. O Município de Fortaleza está cobrando o IPTU re-

lativamente a um imóvel da Igreja Paz Eterna alu-
gado comercialmente, por entender que a referida 
instituição religiosa explora economicamente o 
prédio. A referida cobrança, segundo a Jurispru-
dência do STF, é: 

a) inconstitucional, desde que o valor dos aluguéis 
seja aplicado nas atividades religiosas da Igreja 
Paz Eterna. 

b)  constitucional, já que para a imunidade tributária 
religiosa o importante é natureza do bem (prédio 
alugado para fins comerciais), e não a destinação 
final da renda produzida pelo bem. 

c) constitucional, já que a imunidade tributária religi-
osa, por expressão dicção constitucional, abrange 
apenas o local de cultos, não se estendendo a ou-
tros prédios de propriedade da instituição religi-
osa. 

d) inconstitucional, na hipótese de o referido imóvel 
ter sido adquirido antes da promulgação da Cons-
tituição Federal de 1988. 

  

Justificativa: Prof. Leandro Macêdo. 
 

A resposta correta é a letra “a”, nos termos da Sú-
mula Vinculante 52 do STF: “Ainda quando alugado 
a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel per-
tencente a qualquer das entidades referidas pelo 
art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que 
o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades 
para as quais tais entidades foram constituídas.” 
 

 
79. Rufus detém a maioria das quotas (55% de seu ca-

pital social) e é sócio gerente da sociedade Quirites 
Ltda., cujo objeto social consiste na exploração de 
um posto de combustível na cidade de Fortaleza. 
Rufus, cinco anos atrás recebeu uma proposta de 
Tício para que referido estabelecimento empresá-
rio lhe fosse arrendado, mediante o pagamento 
mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O arrenda-
mento foi firmado entre Rufus, sócio gerente, da 
empresa e Tício, sendo arquivado na Junta Comer-
cial mediante o cumprimento de todas as exigên-
cias determinadas pela Autarquia. Passados cinco 
anos, alguns problemas surgiram, a saber: 

 a) o sócio de Rufus, Apolônio, está considerando 
ruim para si o arrendamento, dizendo que o valor 

pago a tal título é pouco, de modo que está cogi-
tando de ingressar com demanda judicial postu-
lando sua nulidade pois o arrendamento exigiria, 
pela dimensão do ato, deveria ter sido decidido em 
assembléia ou reunião de sócios, não havendo 
convocação de Rufus para tanto; 

 b) como resposta a Apolônio, Rufus disse que eles 
poderiam abrir um novo posto de gasolina, ainda 
que relativamente perto da empresa Quiritis Ltda., 
pois o contrato de arrendamento não previa cláu-
sula impeditiva de concorrência; 

 c) uma terceira empresa, que fornece o combustí-
vel para ser revendido disse que quer rescindir o 
respectivo contrato porquanto não foi notificado 
do arrendamento e, tendo dele sabido a pouco 
tempo, não deseja continuar. 

  
 Tendo em vista o enunciado acima, responsa a afir-

mativa correta: 
a)  como o contrato de arrendamento importa altera-

ção do contrato social de sociedade limitada, afi-
gura-se correta a alegação de Tício de que o ato 
deveria resultar de prévia de liberação dos sócios, 
em assembléia ou reunião, já que se trata de em-
presa com apenas dois sócios; 

b)  embora não tenha existido pactuação expressa no 
ponto, o Código Civil garante o prazo legal de cinco 
anos para que o arrendatário não faça concorrên-
cia ao arrendante, como esse prazo já expirou, em 
teoria, apresenta-se lícita a proposta firmada por 
Rufus a Tício de voltar a explorar a mesma ativi-
dade que deixaram de exercer por força do arren-
damento, ou seja, abrir novo posto de gasolina; 

c)  a empresa fornecedora não pode rescindir o res-
pectivo contrato de fornecimento porque o arren-
damento não é uma transferência do estabeleci-
mento, mas sua locação, embora nela incluída o 
fundo de comércio, além disso precisaria demons-
trar a ocorrência de justa causa dentro dos no-
venta dias contados da publicação na imprensa 
do arrendamento firmado, não havendo necessi-
dade de notificação pessoal; 

d)  segundo a doutrina prevalente, o nome de domí-
nio não pode ser considerado como elemento do 
fundo de comércio. 

  

Justificativa: Prof. Bruno Carrá. 
 

Quanto ao item A, o contrato de arrendamento não 
importa alteração do contrato societário, pois cuida 
de espécie qualificada de locação, logo não exige 
reunião societária para prévia deliberação, po-
dendo resultar de opção de quem detenha maioria 
do capital em regular exercício da administração da 
sociedade (v. arts. 997 e 1071 do Código Civil). 
Quanto ao item B,  a obrigação de não fazer concor-
rência, se outra coisa não foi estipulada expressa-
mente no contrato de arrendamento, vigora por 
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toda vigência dele (cf. parágrafo único do art. 1.147 
do Código Civil).  O item C está correto, o texto está 
em completa consonância com o que é descrito pelo 
art. 1.148 do Código Civil. Quanto ao item D, em 
função da realidade virtual e tudo o quanto a rede 
mundial de computadores representa atualmente 
em termos de potencialidades de marketing, 
networking e contratação, entende-se que o nome 
de domínio, ou seja, o nome que serviria para loca-
lizar a empresa na internet, também geraria avia-
mento e, nesses termos, constituiria parte de seu 
fundo de comércio (v. Enunciado n. 7 da I Jornada 
de Direito Comercial do CJF). 
 

 
80. Império dos Estofados Ltda. emitiu um cheque em 

favor de Espumas ao Vento S/A pela aquisição de 
enchimentos como insumo para produção e co-
mercialização de seus produtos. Ficou acertado en-
tre os administradores das empresas que o paga-
mento do cheque somente poderia ser feito em 30 
(trinta) dias contados da sua entrega, e o acerto fi-
cou registrado através da indicação da data de 
emissão do cheque para data futura. A respeito do 
instituto do cheque, e considerando que não 
houve endosso do título, assinale a alternativa cor-
reta. 

a)  Espumas ao Vento estaria proibida de emitir dupli-
cata mercantil com base na fatura, porque, em-
bora se trate de compra e venda mercantil, a op-
ção pela emissão do cheque pela devedora confi-
guraria óbice para a emissão de duplicata. 

b)  Espumas ao Vento não poderá apresentar anteci-
padamente o cheque ao banco da Império dos Es-
tofados, sob pena de retenção justificada pela ins-
tituição financeira pela prática de simulação. 

c)  Ao ser antecipadamente apresentado o cheque, a 
instituição financeira poderá negociar com Espu-
mas ao Vento a celebração de desconto bancário, 
evitando a retirada de dinheiro da conta corrente 
de Império dos Estofados antes da data de emis-
são estabelecida. 

d)  Sendo o cheque uma ordem de pagamento à vista, 
a instituição financeira é obrigada a realizar o pa-
gamento do cheque apresentado antecipada-
mente, podendo ocasionar, contudo, a responsa-
bilidade de Espumas ao Vento por quebra de 
acordo contratual, na hipótese de não haver fun-
dos disponíveis. 

  

Justificativa: Prof. Álisson Melo. 
 

A emissão de duplicata é facultativa, mas a emissão 
de outro título de crédito (nota promissória ou che-
que) não constitui óbice para a emissão de dupli-
cata. A apresentação antecipada do cheque é di-
reito cambial do credor, por se tratar de ordem de 

pagamento à vista, não podendo a instituição finan-
ceira recusar o pagamento, salvo em caso de ausên-
cia de fundos. Num e noutro caso, a credora res-
ponde pelas perdas e danos ocasionados pela que-
bra do acordo contratual estabelecido com a emi-
tente. Para evitar a ocorrência da responsabilidade 
civil contratual, resguardando o patrimônio de seu 
correntista, os bancos oferecem o desconto bancá-
rio como uma opção ao credor para antecipação dos 
valores a serem resgatados no futuro. 
 

 
81. Marivaldo, segurado empregado do RGPS resi-

dente em Assaré/CE, sofreu um acidente do traba-
lho que o incapacitou para o trabalho por mais de 
15 dias consecutivos, razão pela qual requereu ao 
INSS o benefício de auxílio-doença, que lhe fora 
negado. Nesse caso, a Justiça competente para 
processar e julgar a ação judicial a ser ajuizada por 
Marivaldo em face do INSS é a 

a) Justiça Federal, já que o INSS é uma Autarquia Fe-
deral. 

b) Justiça do Trabalho, já que envolve matéria relaci-
onada ao contrato de trabalho (acidente do traba-
lho). 

c) Justiça Federal, desde que Marivaldo renuncie ex-
pressamente à competência da Justiça do Traba-
lho. 

d) Justiça Estadual, cuja competência, nesse caso, é 
absoluta em razão da matéria. 

  

Justificativa: Prof. Leandro Macêdo. 
 

As ações previdenciárias envolvendo benefícios de 
origem acidentária são de competência da Justiça 
Estadual (competência absoluta em razão da maté-
ria), nos termos do art. 109, inciso I, parte final, da 
Constituição Federal, do art. 129 da Lei 8.213/91 e 
da Súmula 15 do STJ. 
 

 
82. Três irmãos são donos de um imóvel, em propor-

ções iguais. Em relação ao IPTU, cada irmão: 
a)  só pode ser cobrado pelo Fisco na razão de 33,33% 

do imposto. 
b)  é devedor solidário em relação ao todo do im-

posto. 
c)  é devedor na razão de 33,3% do imposto e res-

ponsável subsidiário pelo restante. 
d)  não pode ser cobrado judicialmente pela parte de 

outro irmão que tenha recursos para pagá-la. 
  

Justificativa: Prof. Rui Farias. 
 

Disposição do artigo 125 do Código Tributário Naci-
onal, que se refere aos efeitos da solidariedade no 
Direito Tributário. 
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83. O Sr. Afrânio dos Santos, administrador da em-

presa “X”, que atua no ramo industrial, percebeu 
ter efetuado pagamento do IPI maior que o efeti-
vamente devido, ao longo de certo período. Com 
base no cenário acima, para fins de aconselhar o 
administrador acerca da possibilidade de obtenção 
da restituição do montante recolhido a maior, as-
sinale a afirmativa correta. 

a)  Não é possível a restituição, pois o pagamento foi 
espontâneo, incidindo a máxima “quem paga mal 
paga duas vezes”. 

b)  Não é possível a restituição, pois, embora pago in-
devidamente, não cabe restituição de tributo indi-
reto. 

c)  Cabe apenas pedido administrativo de restituição, 
em razão do pagamento indevido. 

d)  Cabe pedido judicial de repetição de indébito, 
desde que a empresa comprove ter assumido o 
referido encargo, sem tê-lo transferido a terceiro. 

  

Justificativa: Prof. Rui Farias. 
 

Disposição do artigo 166 do Código Tributário Naci-
onal, que expressa a limitação do pedido de restitui-
ção de pagamento indevido, no caso de tributo in-
direto. 
 

 
84. A sociedade empresária Comércio e Distribuição 

de Suplementos Teixeira Ltda. obteve a concessão 
do processamento de sua recuperação judicial. Ao 
elaborar o plano de recuperação, em relação ao 
credor Andrade Pereira Filho não houve qualquer 
alteração das formas e condições de cumprimento 
da obrigação devida de R$90.000,00. Em face 
dessa situação, assinale a alternativa correta: 

a)  o credor Andrade Pereira Filho pode pedir a falên-
cia da credora Comércio e Distribuição de Suple-
mentos Teixeira Ltda. se no decorrer da execução 
do plano de recuperação judicial, a dívida se ven-
cer e não for paga.  

b)  o credor Andrade Pereira Filho não terá direito a 
voto nas assembleias de credores realizadas du-
rante a recuperação judicial mas o crédito será 
considerado para fins de verificação de quórum de 
deliberação.  

c)  o credor Andrade Pereira Filho pode ajuizar ação 
em face da devedora Comércio e Distribuição de 
Suplementos Teixeira Ltda. pela manutenção das 
condições originais de pagamento do crédito no 
plano de recuperação. 

d)  o credor Andrade Pereira Filho terá seu crédito no-
vado juntamente com todos os demais créditos de-
vidos pela Comércio e Distribuição de Suplementos 
Teixeira Ltda. uma vez que o plano de recuperação 
seja aprovado. 

  

Justificativa: Profa. Denise Vieira. 
 

A. verdadeiro, art. 73, parágrafo único da Lei 
11.101. 
B. falso, pois não atende o parágrafo 3o do art.45. 
da Lei 11.101. 
C. falso, não é necessário, pois as condições perma-
necem iguais. 
D. falso, pois só são os novados os créditos que en-
tram no plano. 
 

 
85. Artefatos Esportivos Só Saúde Ltda. entrou com 

pedido de recuperação judicial, mas, por não ter 
cumprido com as obrigações do plano, viu a 
mesma ser convolada em falência. Um dos credo-
res à época era a microempresa Maria Silvana Pe-
reira EIRELI, que rescindiu o contrato de forneci-
mento de tecidos tão logo a recuperação foi con-
cedida, pois já tinha créditos vencidos e a receber 
no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), 
representados por duplicatas. Diante da convola-
ção em falência, e do regramento da Lei n 
11.101/05, assinale a alternativa que indica como 
será considerado e classificado o crédito da mi-
croempresa Maria Silvana Pereira EIRELI para fins 
de pagamento na falência: 

a)  o crédito será classificado como privilégio geral, 
enquadrando-se, assim, na regra que determina 
que os créditos quirografários sujeitos à recupera-
ção judicial pertencentes a fornecedores de bens 
ou serviços que continuarem a provê-los normal-
mente após o pedido de recuperação judicial terão 
privilégio geral de recebimento em caso de decre-
tação de falência. 

b)  o crédito será classificado como privilégio espe-
cial, pois é um crédito devido em favor de uma 
microempresa. 

c)  o crédito será classificado como extraconcursal, 
uma vez que decorrente de uma recuperação judi-
cial convolada em falência. 

d)  o crédito será classificado como quirografário, por-
que não há nenhuma garantia que o enquadre em 
outra categoria de créditos. 

  

Justificativa: Profa. Denise Vieira. 
 

A. falso, pois não houve fornecimento durante o re-
cuperação judicial. 
B. verdadeiro, art. 83, IV, d. 
C. falso, pois o crédito não foi constituído durante o 
processamento da recuperação judicial. 
D. falso, pois não se enquadra como quirografário. 
 

 
86. A companhia do setor farmacêutico Lagoinha Ta-

íba S.A., titular da patente de invenção de um me-
dicamento antidepressivo, foi condenada por 
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abuso de poder econômico pelo Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica (Cade). O Cade en-
tendeu que a companhia exerceu os direitos de-
correntes da patente de forma abusiva, em preju-
ízo da livre concorrência. A companhia farmacêu-
tica Cumbuco Jeri S.A., que atua na fabricação de 
medicamentos antidepressivos genéricos e é, por-
tanto, concorrente da Lagoinha Taíba S.A., reque-
reu ao Instituto Nacional da Propriedade Intelec-
tual (INPI) a licença compulsória da patente. 

  
 Sobre a licença compulsória assinale a afirmativa 

correta 
a)  É a hipótese em que o Estado outorga o direito de 

patente ao autor da invenção sem a sua iniciativa. 
b)  É cabível sua concessão se a comercialização não 

satisfizer às necessidades do mercado. 
c)  Pode ser concedida com exclusividade, a critério 

do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 
d)  É admitido o sublicenciamento, com a concordân-

cia do licenciante. 
  

Justificativa: Prof. Mário Cabral. 
 

(OAB, XII EXAME, 2013 - ADAPTADA) Nos termos do 
art. 68 da LPI: "Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a 
patente licenciada compulsoriamente se exercer os 
direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por 
meio dela praticar abuso de poder econômico, com-
provado nos termos da lei, por decisão administra-
tiva ou judicial. § 1º Ensejam, igualmente, licença 
compulsória: [...] II - a comercialização que não sa-
tisfizer às necessidades do mercado". A letra A está 
errada, porque a licença compulsória não é a ou-
torga do direito; é o seu contrário, ou seja, é a perda 
do direito de patente. Já as letras C e D estariam er-
radas por conta do art. 72 da LPI: "Art. 72. As licen-
ças compulsórias serão sempre concedidas sem ex-
clusividade, não se admitindo o sublicenciamento".   
 

 


