
 

Verificação Unificada 2022.2 
– 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.  Tendo em vista que as Instituições Sociais são ins-
trumentos reguladores e normativos das ações hu-
manas, as quais reúnem um conjunto de regras e 
procedimentos reconhecidos pela sociedade, de-
sempenhando papel fundamental em seu funcio-
namento e na democracia, o que decorre por meio 
de seu poder normativo e coercitivo de acordo 
com padrões, papéis, valores, comportamentos e 
relações entre membros da mesma cultura, diz-se: 

  
 I- As instituições sociais fazem parte da estrutura 

social e designam meios sociais duradouros e está-
veis. Nelas são desenvolvidas diversas relações em 
função da interação entre os grupos sociais. 

  
 II- De acordo com a função, pode-se dizer que as 

Instituições Reguladoras regulam diversos aspec-
tos da sociedade, como as instituições educativas 
e religiosas e as Instituições Operacionais operam 
sobre diversos aspectos da sociedade, por exem-
plo, o departamento de finanças. 

  
 III- As Instituições Familiares podem assumir diver-

sas formas e são reconhecidas pela jurisprudência 
brasileira levando-se em conta a afetividade de 
seus membros. 

  
 IV- As Escolas e Universidades, como instituições 

de mediação de conteúdos, devem ensinar a pen-
sar e não ensinar o que pensar 

 
a) Apenas os itens I e III estão corretos 
b) Apenas os itens II e IV estão corretos 
c) Apenas os itens I e IV estão corretos 
d) Os itens I, II, III e IV estão corretos 
  

Justificativa: Prof. Danilo Fontenele. 
 

Gabarito- resposta certa d 
 I- Correta 
 II- Correta 
 III- Correta 
 IV- Correta 

 

 
2.  “O Brasil possui uma extensa área marítima, com 

importância inquestionável por ser a principal via 
de transporte do comércio exterior do País, por 
sua diversidade de recursos naturais como a pesca, 
a biodiversidade marinha, por suas reservas de pe-
tróleo e gás e outros recursos minerais, além de 
sua influência sobre o clima brasileiro. 

  
 Em virtude de possuir uma área equivalente a 67% 

do nosso território terrestre, com dimensão e bio-
diversidade semelhantes ao da Amazônia Verde, 
convencionou-se chamá-la de AMAZÔNIA AZUL. 

  

 O Plano de Levantamento da Plataforma Continen-
tal Brasileira - LEPLAC realiza o trabalho que defi-
nirá o Limite Exterior da Plataforma Continental 
Brasileira, além das 200 milhas náuticas (Zona Eco-
nômica Exclusiva - ZEE) [...]. 

  
 O Estudo do Limite Exterior da Plataforma Conti-

nental Brasileira foi encaminhado à ONU, para 
acrescentar 2,1 milhões de km² ao nosso território 
que, somados aos 3,6 milhões de km² de ZEE, tota-
lizará uma área marítima de 5,7 milhões de km², 
ampliando a nossa AMAZÔNIA AZUL.” (MARINHA 
DO BRASIL. Amazônia Azul. Disponível em: 
https://www.marinha.mil.br/secirm/pt-br/amazo-
niaazul. Acesso em: 16 set. 2022). 

  
 A Elevação do Rio Grande (ERG) é um planalto sub-

marino situado atualmente em águas internacio-
nais, a cerca de 680 milhas náuticas do litoral bra-
sileiro, de alta importância estratégica, rico em mi-
nérios de cobalto, níquel, platina, manganês etc., 
que está incluído nesse pleito de extensão apre-
sentado pelo Brasil à ONU. 

  
 Sobre o território brasileiro, um dos elementos 

constitutivos do Estado, assinale a opção correta: 
a)  O mar territorial brasileiro, atualmente, compre-

ende uma faixa de doze milhas marítimas de lar-
gura, podendo ser ampliado caso a ONU acate o 
pleito brasileiro; 

b)  Sobre a superfície continental como um todo, a 
União exerce direito de domínio (direito real de 
propriedade); 

c)  Sobre o mar territorial, a União não exerce direito 
real de domínio, mas apenas seu poder de império; 

d)  Caso a ONU acolha o pleito brasileiro, o Brasil terá 
exclusividade na exploração dos recursos naturais 
sobre a plataforma continental ampliada, inclu-
indo os recursos minerais e outros não vivos do 
leito do mar e subsolo da Elevação do Rio Grande 
(ERG). 

  

Justificativa: Prof. André Dias. 
 

a) Falsa: a ampliação pretendida é da plataforma con-

tinental, não do mar territorial, que continuará restrito 
a 12 ilhas marítimas. 
b) Falsa: A superfície continental toda não pertence à 
União; sobre ela a União exerce apenas seu poder de 
império, razão pela qual particulares podem ser pro-
prietários de imóveis no território continental pátrio; 
c) Falsa: o mar territorial é bem da União, segundo o 
art. 20, VI, da CF/88: “Art. 20. São bens da União: VI - 
o mar territorial; 
d) verdadeira: CF/88: “Art. 20. São bens da União: V - 
os recursos naturais da plataforma continental e da 
zona econômica exclusiva;”. Lei n. 8.617/93: “Art. 12. 
O Brasil exerce direitos de soberania sobre a plata-
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forma continental, para efeitos de exploração dos re-
cursos naturais. Parágrafo único. Os recursos naturais 
a que se refere o caput são os recursos minerais e ou-
tros não-vivos do leito do mar e subsolo, bem como os 
organismos vivos pertencentes a espécies sedentárias, 
isto é, àquelas que no período de captura estão imó-
veis no leito do mar ou no seu subsolo, ou que só po-
dem mover-se em constante contato físico com esse 
leito ou subsolo.” 

 

 
3. “Desde o século XVIII, em virtude da assunção ao 

trono de governantes da Casa de Hannover, que 
não tinham conhecimento nem da língua nem dos 
problemas políticos ingleses e que tampouco per-
maneciam em Londres todo o tempo, o Conselho 
de Gabinete, corpo restrito de conselheiros reais, 
ganhou força e prestígio. Durante o reinado de 
Jorge I e de Jorge II, destaca-se Robert Walpole 
(1676-1745) no Gabinete, dadas sua ascendência 
sobre os demais membros e influência no Parla-
mento, o que lhe valeu a alcunha de “primeiro-mi-
nistro”, provavelmente derivada da função de first 
lord of the Treasure que também desempenhava 
desde 1721. 

  
 A função de primeiro-ministro, ou de premier, por-

tanto, não foi criada; evoluiu gradualmente a 
ponto de a Câmara dos Comuns, ainda no século 
XVIII, exigir a aprovação do nome que a exerceria. 
O resultado foi que, com o tempo, e até hoje, os 
premiers passaram a renunciar ao cargo em caso 
de descontentamento ou desconfiança da Câmara 
dos Comuns, com obrigatoriedade de dissolução 
do Gabinete, o que lhes conferiu responsabilidade 
política; outra alternativa possível nessas situações 
seria propor ao chefe de Estado a dissolução da Câ-
mara Baixa e a convocação de novas eleições para 
que o povo, por meio do voto, exprimisse sua opi-
nião (a favor ou contra o Gabinete).” (RANIERI, 
Nina. Teoria do Estado: do Estado de Direito ao Es-
tado Democrático de Direito. Barueri: Manole, 
2013, p. 168-169). 

  
 O pioneiro parlamentarismo ao estilo de Westmi-

nster serviu de inspiração para vários modelos par-
lamentaristas ao redor do mundo. Sobre o sistema 
parlamentar britânico atual, assinale a opção cor-
reta: 

 
a)  O Rei está acima do Parlamento, pois o primeiro-

ministro forma o seu gabinete de ministros em 
nome do Rei. 

b) No sistema britânico, como no sistema brasileiro, 
os três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) 
são independentes e harmônicos entre si, de modo 
que nenhum dos Poderes é superior a outro. 

c) Em lugar de uma separação estrita entre os Pode-
res Executivo e Legislativo, há uma colaboração e 
uma interdependência entre eles. 

d)  A Câmara dos Lordes (House of Lords) conserva 
maior poder e influência do que a Câmara dos Co-
muns (House os Commons). 

  

Justificativa: Prof. André Dias. 
 

a) Falsa: O Rei não está acima do Parlamento. 
b) Falsa: O Parlamento é o poder supremo, pode até 

abolir a monarquia se o desejar. Princípio da soberania 
do Parlamento: “De Lolme has summed up the matter 
in a grotesque expression which has become almost 
proverbial: ‘It is a fundamental principle with English 
lawyers, that Parliament can do everything but make a 
woman a man, and a man a woman.” (A. V. Dicey) 
c) Verdadeira: “A ampliação das atividades do Estado 
contemporâneo impôs nova visão da teoria da separa-
ção de poderes e novas formas de relacionamento en-
tre os órgãos legislativo e executivo e destes com o ju-
diciário, tanto que atualmente se prefere falar em co-
laboração de poderes, que é característica do parla-
mentarismo, em que o governo depende da confiança 
do Parlamento (Câmara dos Deputados), enquanto, no 
presidencialismo, desenvolveram-se as técnicas da in-
dependência orgânica e harmonia dos poderes”) 
(SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucio-
nal) 
d) Falsa: É o contrário. Desde o século XIX a Câmara 
dos Comuns passou a ser mais poderosa e influente do 
que a dos Lordes. Há inclusive propostas recentes para 
eliminar (ou reduzir) a hereditariedade no provimento 
dos cargos desta. 

 

 
4. “O conteúdo axiológico dos princípios é mais facil-

mente identificável que o das regras; como razões 
decisivas para inúmeras regras, os princípios têm 
uma importância substancial fundamental para o 
ordenamento jurídico” (ALEXY, Robert. Teoria dos 
Direitos Fundamentais, 2008, p. 109)  

  
 Considerando o texto, avalie as asserções a seguir, 

relação proposta entre elas e assinale a assertiva 
verdadeira. 

  
 I. Os princípios são normas e deliberam realização 

dentro das alternativas jurídicas e fáticas existen-
tes. 

  
 PORQUE 
  
 II. Os princípios não carregam valores nem são sus-

tentados por eles. 
 
a)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a 

II é uma justificativa correta da I. 
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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. Eulália Camurça. 
 

Uma das questões trazidas por Robert Alexy é a de 

que os princípios são mandamentos de otimização. Se-
gundo ele, os princípios seriam efetivamente normas 
que ordenam alternativas jurídicas fáticas. Alexy tam-
bém entendia que os princípios carregam e são susten-
tados por valores.  

 

 
5. “Os mais importantes filósofos da hermenêutica 

do século XX pensam a questão a partir do reco-
nhecimento da situação do intérprete, propondo 
que a interpretação não é uma leitura direta e in-
diferente de normas e fatos e sim uma compreensão exis-

tencial.” (MASCARO, Alysson. Introdução ao Direito, 
p.156) 

  
 Sobre a hermenêutica do século XX, especialmente 

de Hans-Georg Gadamer e Martin Heidegger, assi-
nale a alternativa correta: 

 
a) A hermenêutica é um procedimento desinteres-

sado dos indivíduos que empreendem uma inter-
pretação dedutiva. 

b) Os textos da lei são unívocos e se atrelam às expe-
riências do intérprete, que não pode se desvincular 
de suas questões pessoais. 

c) O jurista interpreta seguindo condicionantes par-
ticulares, do seu contexto e circunstâncias sociais.  

d) A compreensão não pode ser vinculada a referên-
cias de uma pré-compeensão instituída. 

  

Justificativa: Prof. Eulália Camurça. 
 

Segundo os filósofos, a hermenêutica é um procedi-
mento interessado e vincula-se a uma pré-compre-
ensão para realizar uma interpretação dos textos da 
lei, que são não são unívocos. 

 

 
6. Tendo em vista que é possível considerar o direito 

como conjunto de normas jurídicas (leis, decretos, 
resoluções e regulamentos, etc) criados por repre-
sentantes do povo, que pode ter um caráter per-
manente e obrigatório e de estrito cumprimento 
por todos para garantir a boa convivência social e 
a resolução dos conflitos, pode-se dizer que: 

  

 I- Na conceção jusnaturalista do Direito todos po-
dem seguir as normas que entenderem pertinen-
tes, desde que baseadas nas interpretações cons-
titucionais principiológicas e de acordo com as 
concepções naturalistas individuais. 

  
 II- Na concepção positivista, o Direito deve ser in-

terpretado de acordo com a moralidade vigente na 
época da aplicação das normas, tomando-se em 
conta base principiológica transcendental. 

  
 III- O tridimensionalismo de Miguel Reale é visto 

como uma alternativa ao positivismo-normativo e 
ao marxismo, ao entender uma operação valora-
tiva para a aplicação da norma, com a interligação 
necessária entre fato, valor e norma como modelo 
jurídico dialético e mais adequado com os anseios 
sociais. 

  
 IV- O tridimensionalismo de Miguel Reale afirma 

que o Direito não pode ter enfoque puramente 
normativo, como ocorre no positivismo, tampouco 
puramente fático, como ocorre no marxismo, não 
podendo priorizar ou menosprezar nenhuma de 
suas três dimensões (fato, valor e norma). 

 
a)  Os itens I, II e IV estão corretos 
b)  Os itens II e III estão incorretos 
c)  Os itens III e IV estão corretos 
d)  Os itens II e IV estão incorretos 
  

Justificativa: Prof. Danilo Fontenele. 
 

Gabarito – resposta c 
I- Incorreta – O jusnaturalismo prega princípios uni-
versais, e não individuais 
II- Incorreta – O positivismo não considera princí-
pios transcendentais 
III- Correta 
IV- Correta 
 

 
7. Segundo Bobbio (BOBBIO, Norberto, Teoria da 

Norma Jurídica), o processo de centralização do 
poder normativo e coativo caracterizou o surgi-
mento do Estado nacional moderno, mas a ativi-
dade normativa humana não se restringe à norma 
jurídica estatal. Daí é possível dizer que: 

  
 I- A norma jurídica se diferencia da norma moral 

apenas pelo grau de adesão e eficácia. 
  
 II- Norma sem a previsão de sanção é considerada 

norma penal em branco 
  
 III- Entende-se por bilateralidade atributiva o con-

junto de direitos e deveres contrários à regulação 
jurídica de uma relação. 
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 IV- Existem métodos alternativos extrajudiciais de 

composição dos litígios. 
 
a) Os itens I, II e IV estão corretos 
b) Os itens II e IV estão incorretos 
c) Os itens III e IV estão corretos 
d) Apenas o item IV está correto 
 

Justificativa: Prof. Danilo Fontenele. 
 

Gabarito- resposta d 
I- Incorreta - A norma jurídica se diferencia da 
norma moral por diversos aspectos, incluindo a pre-
visão de sanção, e não apenas pelo grau de adesão 
e eficácia 
II- Incorreta- Norma sem previsão de sanção é ape-
nas uma proposta de comportamento. Norma penal 
em branco é a que necessita de complemento em 

seus termos, mas possui sanção. 
III- Incorreta- bilateralidade atributiva não tem perti-
nência com contrariedade à regulação jurídica. 
IV- Correta 

 

 
8. Marco Antônio, patrício rico, é proprietário de di-

versos terrenos em uma cidade próxima a Roma. 
Ele deseja conceder a Flavius o direito de plantar 
grãos em um de seus terrenos, sem, contudo, 
transferir-lhe a propriedade. 

  
 Com base nos seus conhecimentos sobre o Direito 

Romano, assinale a afirmativa correta: 
 
a)  Os poderes inerentes à propriedade, a saber, jus 

utendi, fruendi et abutendi (direito de usar, fruir e 
dispor), só poderiam ser exercidos pelo proprietá-
rio do bem. 

b) Poderia ser concedido o direito de superfície à Fla-
vius mediante pagamento ao dono do terreno de 
uma taxa anual, chamada de solarium. 

c) A solução seria conceder à Flavius uma enfiteuse, 
direito real sobre coisa alheia, mediante o qual o 
seu titular podia usar terreno alheio para agricul-
tura, devendo pagar seu dono, uma taxa anual. 

d)  Para plantar no terreno de Marco Antônio, Flavius 
poderá ter o uso servidão, por meio da qual al-
guém pode apenas usar um bem de outrem. 

  

Justificativa: Prof. Eliza Dias. 
 

A. Errada. Os poderes inerentes à propriedade po-
deriam ser relativizados por meio dos direitos sobre 
coisa alheia. 
B. Errada. A superfície era utilizada para edificação e 

não fiz agrícolas. 
C. Correta. O instituto da enfiteuse tinha essa função 
de usar terreno alheio para agricultura. 

D. Errada. O uso era uma servidão por meio da qual 
alguém podia apenas usar um bem, sem tirar frutos 
dele. 
 

 
9. “A organização do processo capitalista de produ-

ção desenvolvido quebra toda a resistência; a 
constante geração de uma superpopulação rela-
tiva mantém a lei da oferta e da demanda de tra-
balho, e, portanto, o salário, nos trilhos convenien-
tes às necessidades de valorização do capital; a co-
erção muda exercida pelas relações econômicas 
sela o domínio do capitalista sobre o trabalhador. 
A violência extraeconômica, direta, continua, é 
claro, a ser empregada, mas apenas excepcional-
mente. Para o curso usual das coisas, é possível 
confiar o trabalhador às “leis naturais da produ-
ção”, isto é, à dependência em que ele mesmo se 
encontra em relação ao capital, dependência que 
tem origem nas próprias condições de produção e 
que por elas é garantida e perpetuada. Diferente 
era a situação durante a gênese histórica da pro-
dução capitalista. A burguesia emergente requer e 
usa a força do Estado para “regular” o salário, isto 
é, para comprimi-lo dentro dos limites favoráveis à 
produção de mais-valor, a fim de prolongar a jor-
nada de trabalho e manter o próprio trabalhador 
num grau normal de dependência. Esse é um mo-
mento essencial da assim chamada acumulação 
primitiva”. (MARX, K. O capital: crítica da economia 
política: livro I: o processo de produção do capital. 
São Paulo: Boitempo, 2013). 

  
 A partir da filosofia do Direito em Karl Marx, assi-

nale a alternativa correta: 
 
a)  Para Karl Marx o direito dissocia-se do capitalismo 

a partir do momento em que protege a autonomia 
do trabalhador. 

b)  Karl Marx entendia que o direito era a única saída 
pra o problema da divisão de classes. 

c)  Segundo Karl Marx, o direito é produto histórico 
do maior aclaramento do pensamento dos juristas.  

d)  Karl Marx compreendia que o direito está intima-
mente ligado à lógica do capital e colabora para 
que a classe dominante priorize seus interesses. 

 

Justificativa: Prof. Eulália Camurça. 
 

LETRA D- Karl Marx entendia que o direito, cuja ló-
gica estava intimamente ligado à lógica do capita-
lismo, era um instrumento que viabilizava a circula-
ção contínua da mercadoria trabalho, e não tinha 
nenhuma relação com o maior aclaramento do pen-
samento dos juristas. 
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10. “Toda punição constitui um ato pernicioso; toda 
punição constitui, em si mesma, um mal. Por con-
seguinte, com base no princípio da utilidade – se 
tal princípio tiver que ser admitido–, uma punição 
só pode ser admitida na medida em que abre chan-
ces no sentido de evitar um mal maior. ( BEN-
THAM, J. Uma Introdução aos princípios da moral 
e da legislação. São Paulo: Abril Cultural, 1973)  

  
 A partir do utilitarismo de Benthan, assinale a al-

ternativa correta 
 
a) Se a punição gerar mais dor do que benefício, a 

ação deve ser realizada sob a perspectiva ética. 
b) A punição não necessita de satisfatórias razões 

para existir, mas somente de um benefício. 
c) A punição é eficaz, fundada e necessária quando se 

gera dor e deve ser assim sempre aplicada.  
d) A punição torna-se eficaz quando não impede a ge-

ração de um prejuízo e soma-se a ele. 
  

Justificativa: Prof. Eulália Camurça. 
 

A punição não deve ser aplicada quando excessiva-
mente supérflua ou infundada. Ela não deve ser 
aplicada aleatoriamente sem uma perspectiva ética 
de análise. Ademais, deve-se evitar qualquer preju-
ízo.  
 

 
11. No Pedido de Providências nº 0004302-

72.2018.2.00.0000, o Conselheiro Valtércio de Oli-
veira deferiu medida de urgência, posteriormente 
ratificada pelo Plenário do CNJ, nos seguintes ter-
mos:  

  
 “No caso, pretende-se o deferimento de tutela de 

urgência para suspender o trâmite de atos admi-
nistrativos para preenchimento de vagas de De-
sembargador, de Assessor de Desembargador e de 
Assistente de Gabinete no TJBA, criadas pela Lei nº 
13.964/2018. Entendo que a pretensão reúne os 
pressupostos necessários para ser acolhida. [...] 

 Ictu oculi, as opiniões técnicas apontam para a edi-
ção de uma lei ampliativa do quadro funcional do 
segundo grau do TJBA sem lastro orçamentário su-
ficiente e em contrariedade às disposições de nor-
mativos deste Conselho. 

  
 O periculum in mora, por sua vez, encontra-se na 

possibilidade de o TJBA implementar, a qualquer 
tempo, as medidas necessárias para a instituição 
dos cargos a partir da autorização concedida com 
a publicação da Lei nº 13.964/2018, revelando-se 
urgente a suspensão de qualquer ato administra-
tivo tendente a implementar essas inovações, pois 
qualquer que seja a conduta a ser adotada, será 
feita com mais sacrifícios à primeira instância e aos 

jurisdicionados que, enquanto não tiverem uma 
melhora significativa na porta de entrada da justiça 
baiana, não poderão ter seus direitos devidamente 
amparados. 

  
 Assim, pelo exposto, defiro a medida de urgência 

para suspender ou se abster de realizar qualquer 
ato tendente a implementar medidas de efetiva-
ção da Lei Estadual nº 13.964/2018, que criou 09 
(nove) cargos de Desembargador, e respectivos 
cargos comissionados de Assessor de Desembarga-
dor, símbolo TJ-FC-2 e de Assistente de Gabinete, 
símbolo TJ-FC-3, até a resolução definitiva do mé-
rito deste procedimento.” 

  
 Em face do texto apresentado e do modelo de con-

trole de constitucionalidade brasileiro, avalie as as-
serções a seguir e a relação proposta entre elas.  

  
 I. A decisão do CNJ é inconstitucional. 
  
 PORQUE 
  
 II. O CNJ, órgão administrativo que é, não exerce 

fiscalização abstrata de validade de lei, não po-
dendo afastar a aplicação de lei estadual, salvo se 
amparado em preexistente declaração de inconsti-
tucionalidade do STF alusiva à mesma lei. 

  
 A respeito dessas asserções, à luz do entendi-

mento atualmente predominante no STF, assinale 
a opção correta. 

 
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. André Dias. 
 

Eis a jurisprudência prevalente no STF a este res-
peito: "1. Não encontra guarida na jurisprudência 
desta Suprema Corte a linear suspensão, pelo Con-
selho Nacional de Justiça, sem o estabelecimento de 
qualquer prazo ou condição, da eficácia de diploma 
legal estadual, em procedimento que se assemelha 
ao deferimento de medida cautelar em ação direta 
de inconstitucionalidade (arts. 10 a 12 da Lei nº 
9.868/1999). 2. Desprovido de função jurisdicional e 
do papel de Corte Constitucional, o Conselho Nacional 
de Justiça, embora integrante do Poder Judiciário, não 
exerce fiscalização abstrata de validade de lei. Com-
preensão consentânea com a esposada pelo Plenário 
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desta Casa no recente julgamento de 8 (oito) impetra-
ções coletivas (mandados de segurança nºs 35.410, 
35.490, 35.494, 35.498, 35.500, 35.812, 35.824 e 
35.836). 3. Inviabilidade, na espécie, de promover-se 
fiscalização de juridicidade à luz de resoluções do CNJ, 
uma vez que elas não se revestem de patamar hierár-
quico superior nem constituem fundamento de vali-
dade da lei estadual enfocada (Lei nº 13.964/2018 do 
Estado da Bahia, que criou, no âmbito do Tribunal de 
Justiça local, 09 (nove) cargos de Desembargador, e os 
correlatos cargos comissionados de Assessor de De-
sembargador, símbolo TJ-FC-2, e de Assistente de Ga-
binete, símbolo TJ-FC-3). 4. Agravo interno conhecido 
e não provido." (MS 36133 AgR-terceiro, Rel. Min. 
ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 
20/09/2021, DJe-190 23-09-2021) 

 

 
12. As universidades privadas do estado Alfa se encon-

tram insatisfeitas com as intervenções do governo 
estadual em suas administrações. Alegam que 
houve um atraso no retorno presencial, pois os de-
cretos do governador inviabilizavam as aulas nas 
suas salas. O governador defendia a medida por 
força do aumento da Covid no estado. 

  
 As universidades também reclamavam de lei esta-

dual que impedia instituições particulares de en-
sino superior de recusarem a matrícula de estu-
dantes inadimplentes e de cobrar juros e multas.  

  
 Diante da situação, marque a alternativa correta. 
 
a)  A primeira medida do governador é constitucio-

nal, dado que o STF autorizou que governadores 
e prefeitos editassem decretos para a contenção 
da transmissão do coronavírus. Todavia, a se-
gunda medida tomada pelo estado Alfa é incons-
titucional por ser matéria privativa da União (le-
gislar sobre direito civil). 

b)  A primeira medida do governador é inconstitucio-
nal, dado que somente a União, nos termos das 
competências concorrentes do art. 24, pode editar 
normas gerais sobre saúde. A segunda medida to-
mada pelo estado Alfa é também inconstitucional 
por ser matéria privativa da União (legislar sobre 
direito civil). 

c)  A primeira medida do governador é inconstitucio-
nal, dado que somente a União, nos termos das 
competências concorrentes do art. 24, pode editar 
normas gerais sobre saúde. A segunda medida to-
mada pelo estado Alfa é constitucional por ser ma-
téria concorrente do Estado (legislar sobre educa-
ção, cultura e ensino). 

d)  A primeira medida do governador é inconstitucio-
nal, dado que a União, nos termos das competên-
cias privativas do art. 22, não editou nenhuma lei 
complementar que autorizasse tal medida dos es-
tados. A segunda medida tomada pelo estado Alfa 

é constitucional por ser matéria concorrente do Es-
tado (legislar sobre educação, cultura e ensino). 

  

Justificativa: Prof. Ramon Negócio. 
 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.341: O 
Supremo Tribunal Federal (STF) referendou a limi-
nar do ministro Marco Aurélio para explicitar a com-
petência de estados e municípios de tomar medidas 
com o objetivo de conter a pandemia do coronaví-
rus. Desta forma, estes entes da federação podem 
determinar quarentenas, isolamento, restrição de 
atividades, sem que a União possa interferir no as-
sunto. 
É inconstitucional, por violação à competência pri-
vativa da União para legislar sobre direito civil (art. 
22, I, da CF/88), norma estadual que impede as ins-
tituições particulares de ensino superior de recusa-
rem a matrícula de estudantes inadimplentes e de 
cobrar juros, multas, correção monetária ou quais-
quer outros encargos durante o período de calami-
dade pública causado pela pandemia da COVID-19. 
STF. Plenário. ADI 7104/RJ e ADI 7179/RJ, Rel. Min. 
Edson Fachin, julgados em 5/8/2022 (Info 1062). 
 

 
13. O Deputado Federal Eunício Miranda é também 

presidente do time Vice da Gama. Em jogo reali-
zado pelo campeonato Brasileiro, Eunício, incon-
formado com a derrota, ofendeu o árbitro do jogo, 
Jorge Trapassos, em público. As emissoras de TV 
captaram todas as ofensas. 

  
 Jorge Trapassos pensa em processar tal dirigente e 

Deputado. Diante da situação, assinale a alterna-
tiva correta. 

 
a)  Por ser Deputado Federal, Eunício Miranda está 

protegido pela imunidade material parlamentar, o 
que inviabiliza qualquer ação do árbitro contra o 
dirigente. 

b)  A imunidade material do parlamentar protege o 
parlamentar no exercício de sua função. Como o 
dirigente não estava em sua função de Deputado, 
é possível que o árbitro o processe pelas ofensas 
sofridas. 

c)  A imunidade parlamentar se deve unicamente por 
força do lugar em que o Deputado expressa suas 
opiniões. Como não estava na Câmara dos Deputa-
dos, o dirigente pode ser processado pelo árbitro. 

d)  A imunidade formal protege o parlamentar no 
exercício de sua função. Como a função de diri-
gente e parlamentar não é clara, não é possível 
que o árbitro o processe pelas ofensas sofridas. 
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Justificativa: Prof. Ramon Negócio. 
 

Nos termos do INQ 1.344/STF, ofensas não estão 
abrangidas pela imunidade parlamentar, prevista 
pelo artigo 53 da Constituição Federal. O artigo ga-
rante a liberdade de expressão dos integrantes do 
Legislativo. Fora do ambiente legislativo e sem o 
contexto relacionado ao mandato, a imunidade ma-
terial não protege parlamentares que ofendam ou-
tras pessoas.  
 

 
14. Em 1985, Siegfried Ellwanger Castan fundou a edi-

tora Revisão, cuja especialidade era a publicação 
de livros negacionistas do Holocausto e revisionis-
tas da Segunda Guerra. Seu objetivo era questio-
nar a existência do holocausto judeu, além de pro-
pagar o antissemitismo e exaltar o nazismo e a pes-
soa de Hitler. 

  
 Por conta desses livros, Ellwanger foi acusado de 

praticar o crime de racismo, mas foi inocentado em 
primeira instância. 

  
 Em 1996, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul reverteu a sentença, decidindo que Ellwanger 
praticou o crime de racismo. 

  
 Ellwanger recorreu ao Supremo Tribunal Federal, 

defendendo a ilegalidade de sua condenação. 
  
 Considerando o que foi decidido pelo STF, assinale 

a resposta correta: 
 
a)  o STF entendeu que judeu é um povo e não raça. 

Logo, a conduta de Ellwanger não poderia ser en-
quadrada como racismo. 

b)  o STF entendeu que a conduta estaria protegida 
pela liberdade de expressão e que, mesmo que não 
estivesse, já estaria prescrito, pois os livros foram 
publicados há mais de uma década. 

c)  o STF enquadrou a conduta como discurso de ódio, 
mas entendeu que Ellwanger não poderia ser pu-
nido, vez que a publicação do livro ocorreu antes 
da entrada em vigor da Lei 7.716/90, que tipificou 
o crime de racismo. 

d)  o STF confirmou a condenação de Ellwanger, en-
tendendo que o antissemitismo pode ser enqua-
drado como racismo, que é imprescritível, e que a 
liberdade de expressão não protege a apologia ao 
nazismo. 

  

Justificativa: Prof. George Marmelstein. 
 

O caso é primeiro precedente do STF sobre discurso 
de ódio (HC 82424 / RS).  

O STF decidiu que o conceito de racismo é cultural, 
abrangendo o antissemitismo. Portanto, imprescrití-
vel. 
Do mesmo modo, entendeu que a liberdade de ex-
pressão não pode abrigar, em sua abrangência, mani-
festações de conteúdo imoral que implicam ilicitude 
penal. Assim, manteve a condenação de Ellwanger. 

 

 
15. Agentes da fiscalização tributária de determinado 

Estado, durante o dia, sem mandado judicial, in-
gressaram no escritório de contabilidade de em-
presa investigada por sonegação fiscal, a fim de 
apreender livros contábeis e documentos fiscais.  

 
a)  foi correta, pois o escritório de contabilidade não 

está sujeito à proteção constitucional da inviolabi-
lidade domiciliar. 

b)  foi correta, pois, apesar da proteção constitucio-
nal, o ingresso sem mandado judicial é possível nos 
casos de flagrante delito, de desastre, de presta-
ção de socorro e, durante o dia, de investigação fis-
cal ou criminal, quando houver risco de destruição 
de provas. 

c)  não foi correta, pois o escritório, como espaço pri-
vado, não aberto ao público, está sujeito à prote-
ção constitucional da inviolabilidade domiciliar, 
havendo necessidade de autorização judicial. 

d)  não foi correta, pois livros e documentos só podem 
ser objeto de apreensão para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal. 

  

Justificativa: Prof. George Marmelstein. 
 

A casa é asilo inviolável do indivíduo. O conceito de 
casa, segundo jurisprudência do STF, abrange ambi-
entes profissionais não abertos ao público, como es-
critórios de contabilidade. Assim, a busca e apreen-
são em escritório profissional, pelo menos na área 
não aberta ao público, está sujeita à reserva de ju-
risdição (somente pode ser autorizada por mandado 

judicial). 

 

 
16. À revista Época, o jurista Oscar Vilhena afirmou o 

seguinte: "Nós vivemos hoje no Brasil uma 'supre-
mocracia'. O Supremo acumula funções que, em 
outros países, estariam divididas em pelo menos 
três órgãos. Ele exerce a função de tribunal de úl-
tima instância e recebe todas as apelações daque-
les que se sentem insatisfeitos com as decisões dos 
juízes de instâncias inferiores. A segunda função é 
de corte constitucional. Ele recebe as ações diretas 
de inconstitucionalidade e dá a última palavra em 
temas de enorme importância política. Por último, 
o Supremo é um foro especializado, que julga as 
ações penais contra os parlamentares, os manda-
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dos de segurança contra o presidente da Repú-
blica. Por causa dessa concentração de poderes, o 
Supremo julga mais de 100 mil ações por ano. Há 
um desgaste da autoridade do Supremo, que tem 
menos tempo para lidar com as questões essenci-
ais" (Revista Época 27/9/2009). 

  
 A respeito desse fenômeno, assinale o item COR-

RETO: 
 
a)  o Supremo Tribunal Federal é um órgão essencial-

mente contra-majoritário e, como tal, deve sem-
pre julgar a favor de minorias; 

b)  o Supremo Tribunal Federal, como guardião da 
constituição, não tem a prerrogativa de editar sú-
mulas com efeito vinculante; 

c)  o Supremo Tribunal Federal, como guardião da 
constituição, pode controlar a constitucionali-
dade das emendas constitucionais, quando estas 
violem cláusulas pétreas ou o processo de mu-
dança constitucional; 

d)  o Supremo Tribunal Federal tem adotado uma pos-
tura de auto-contenção na apreciação de temas 
sensíveis como o aborto, financiamento de campa-
nha ou os direitos dos homossexuais; 

  

Justificativa: Prof. George Marmelstein. 
 

A questão trata do papel do STF no exercício da ju-
risdição constitucional. O item correto é o "C", pois, 
de fato, o STF admite a possibilidade de controle de 
constitucionalidade de emendas constitucionais 
quando a sua edição afronta cláusulas pétreas (in-
constitucionalidade formal) ou o procedimento 
constitucional (inconstitucionalidade formal).  
 

 
17. Sobre a proteção ao adquirente em razão de vícios 

redibitórios, à luz do Código Civil, é correto afir-
mar: 

 
a)  Quaisquer defeitos podem ser considerados vícios 

redibitórios, mesmo que possam ser facilmente 
percebidos. 

b)  O adquirente poderá escolher entre exigir o abati-
mento do preço ou o conserto da coisa defeituosa. 

c)  A boa-fé do alienante não o libera dos ônus ine-
rentes à proteção legal ao adquirente. 

d)  É de 90 (noventa) dias o prazo para o adquirente 
exercitar seus direitos, se for móvel a coisa defei-
tuosa. 

  

Justificativa: Prof. Vander Chaves. 
 

A boa-fé apenas isenta o alienante de arcar com 
perdas e danos (art. 443 do Código Civil). 
 

 

18. No curso de ação de manutenção de posse, ficou 
demonstrado o esbulho praticado pelo réu contra 
o autor. Contudo, o juiz considerou inadequada a 
via processual eleita, razão pela qual extinguiu o 
processo. Segundo ele, o autor deveria ter ajuizado 
uma ação de reintegração de posse. 

  
 Com base na situação apresentada, avalie as asser-

ções a seguir e a relação proposta entre elas. 
  
 I. À luz do Código de Processo Civil, o processo não 

deveria ter sido extinto pelo juiz. 
  
 PORQUE 
  
 II. A ação possessória adequada em face de esbu-

lho é a de manutenção de posse. 
  
 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. 
 

Em atenção à fungibilidade dos interditos, prevista 
no art. 554, “caput”, do Código de Processo Civil, de-
veria o juiz ter julgado a ação como se se tratasse de 
reintegração de posse, que é a via possessória ade-
quada em caso de esbulho (art. 560 do Código de 
Processo Civil). 
 

 
19. A nova empresa de telefonia, SmartDumb, está 

oferecendo serviço de internet com preços mais 
acessíveis no mercado. O serviço contempla a dife-
renciação no preço de pacotes de dados: para os 
que usarem o serviço de redes sociais, o preço é de 
10,00 reais por mês. Para os que quiserem também 
ter acesso a vídeos de Youtube, o preço é de 15,00 
reais por mês. Para os que quiserem acesso ilimi-
tado - incluindo serviços de mensageria como 
WhatsApp - , o preço é de 20,00 reais por mês. 

  
 Tendo em vista a legislação que trata da matéria 

digital, assinale a alternativa correta: 
 
a)  Por ter a diferenciação clara de preços e serviços, 

a empresa de telefonia está em conformidade com 
o Código de Defesa do Consumidor. 
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b)  Por não conter nenhuma ilegalidade visível à pro-
teção de dados, a empresa de telefonia está em 
conformidade com a Lei Geral de Proteção de da-
dos. Logo, a oferta de serviço é lícita. 

c)  Por ser uma atividade contrária ao princípio da 
neutralidade da rede, a empresa de telefonia está 
em desacordo com o Marco Civil da Internet 

d)  Por ser uma provedora de conexão, o Marco Civil 
da Internet contempla a responsabilização da em-
presa pela publicação de conteúdo dos usuários, 
não pela oferta do serviço. 

  

Justificativa: Prof. Ramon Negócio. 
 

A - Não há implicação do CDC no caso. 
 B - Não se trata de política de dados. 
 C - O art. 9º do MCI contempla o princípio da neutrali-

dade da rede: todas as informações devem trafegar de 
maneira isonômica, independentemente de seu con-
teúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplica-
ção. 
 D - Os provedores de conexão não podem ser respon-
sabilizados pelo conteúdo colocado na internet pelos 
usuários. 

 

 
20. José, separado de fato há mais de dez anos de sua 

esposa Clea, porém não divorciado, iniciou uma re-
lação afetiva, mediante convivência pública e du-
radoura, formalizada por meio de escritura pública 
de constituição de união estável há três anos, com 
Marcelo, com quem passou a coabitar, com o ob-
jetivo de constituir família. Do casamento de José 
com Cléa resultaram 2 filhos, Lara e Caio. José foi 
vítima de um atropelamento e faleceu. O único 
bem que José titularizava na data da sua morte era 
um imóvel, registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis somente em seu nome, adquirido após 
cinco anos da separação de fato de Clea e antes do 
início da sua relação com Marcelo.  

  
 Acerca do caso narrado, assinale a alternativa cor-

reta. 
 
a)  Marcelo não participará da sucessão de José, 

tendo em vista que o imóvel foi adquirido antes do 
início da união estável. 

b)  Marcelo terá direito à metade da cota que couber 
a Lara e Caio. 

c)  A Constituição Federal, bem como o Código Civil, 
apenas reconhece a união estável entre homem e 
mulher, assim Marcelo apenas poderá reivindicar 
parte da herança se provar a existência de socie-
dade de fato com José. 

d)  Marcelo, Lara e Caio receberão, cada um, 1/3 (um 
terço) do imóvel que era de propriedade de José. 

  

Justificativa: Prof. Larissa de Alencar. 
 

Arts. 1.829, I c/c 1.830, 1832 do CC. 
 

 
21. Antônio e Pedro são credores solidários da quantia 

de R$6.000,00 devida por Melissa. Antes do venci-
mento da obrigação, fixado para 30/11/2022, An-
tônio exonerou Melissa de toda a obrigação, es-
tando o credor remitente, no momento deste ato 
jurídico, em completo estado de insolvência eco-
nômica.  

  
 Considerando que o crédito não é privilegiado, as-

sinale a afirmação correta: 
 
a)  Melissa nada pagará a Pedro face remissão obtida, 

considerando a solidariedade ativa e a renúncia de 
Pedro; 

b)  Melissa nada pagará a Pedro face renúncia rece-
bida, considerando que Antônio tem direito a co-
brar todo o crédito; 

c)  Melissa pagará a Pedro apenas R$3.000,00 a Pe-
dro, já que o perdão total obtido constitui fraude 
contra credores; 

d) Melissa pagará a Pedro apenas R$3.000,00 a Pe-
dro, já que o perdão total obtido constitui simula-
ção; 

  

Justificativa: Prof. Marcelo Siqueira. 
 

A) é falsa pois o credor não pode exonerar, estando 
insolvente (artigo 272 do CC). Afirma-se, também, 

que o enunciado não indica remissão ou renúncia do 
outro credor.  
B) é falsa pois é caso de remissão e não de renúncia, 
que constitui exoneração da solidariedade; 
C) é verdadeira, considerando os artigos 158 e artigo 
272, ambos do Código Civil; 
D) é falsa pois a remissão obtida não constitui um ato 
de simulação (artigo 167,§1º do CC) 

 

 
22. Durante fiscalização sanitária, os agentes públicos 

municipais competentes tomaram as medidas ca-
bíveis; todavia, durante a atividade fiscal, proferi-
ram, publicamente, adjetivos injuriosos em desfa-
vor do comerciante. Pessoas que transitaram pró-
ximo ao local ouviram a fala do agente, espalhando 
a notícia de que o estabelecimento estava irregu-
lar, o que afetou severamente a reputação do co-
merciante. 

  
 Diante do exposto, supondo que a conduta do 

agente tenha causado danos financeiros compro-
váveis, assinale a afirmativa correta. 
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a)  A responsabilidade civil estatal para o caso é sub-
jetiva, em razão da conduta praticada pelo fiscal. 

b)  Em eventual condenação da fazenda pública pelos 
atos praticados pelo fiscal, este poderá ser deman-
dado regressivamente, devendo a responsabili-
dade, nesse caso, ser apurada objetivamente.  

c)  São pressupostos à configuração da responsabili-
dade civil estatal na situação descrita: a conduta, 
o nexo causal e o dano, não se exigindo a culpa na 
relação entre o Estado e o particular. 

d)  A fazenda pública poderá suscitar a culpa exclusiva 
de terceiro como causa excludente de sua respon-
sabilidade, vez que a conduta fora praticada pelo 
fiscal e não pelo chefe do Poder Executivo 

  

Justificativa: Prof. Fábio Zech. 
 

Art. 37,§ 6º da Constituição Federal de 1988. Respon-
sabilidade civil objetiva, de modo que não se faz ne-
cessária a comprovação de culpa, mas tão somente a 
caracterização de conduta, dano e nexo de causali-
dade.  

 

 
23. 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 apresentado, assinale a afirma-

tiva 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. 
 

A referida questão foi objeto da prova da FGV/OAB 
de 2016 e o gabarito é a letra C. 

 

 
24. Fátima e Fábio viveram em união estável por 10 

anos. Do relacionamento adveio o nascimento de 
Felipe, atualmente com 8 (oito) anos de idade. 
Contudo, há cerca de um mês Fátima e Fábio pas-
saram a desentender-se e resolveram separar-se 
de fato, sendo o ponto principal de discórdia a 
forma como será exercida a guarda de Felipe. 

  
 Nesse caso o juízo de família decidiria: 
 
a)  Pela adoção da guarda compartilhada, mas sem fi-

xar o direito à convivência familiar de um dos ge-
nitores pois esse tipo de guarda sempre é exercido 
na modalidade livre. 

b)  Pela adoção da guarda que mais atenda aos inte-
resses de Raul, mesmo sendo a guarda comparti-
lhada a modalidade que garante, em regra, o di-
reito fundamental da criança à convivência fami-
liar. 

c)  Pela adoção da guarda compartilhada, por ser a 
que mais atende ao direito fundamental à convi-
vência familiar, determinando a residência fixa da 
criança e a forma como será exercido o direito à 
convivência familiar do outro genitor. 

d)  Pela guarda unilateral a terceira pessoa com o ob-
jetivo de salvaguardar Raul dos desentendimentos 
entre Marina e Mário. 

  

Justificativa: Prof. Cremilda Moreira. 
 

Letra “b” pois, de acordo com o art. 1584, II do Có-
digo Civil, a modalidade de guarda será decretada 
em atenção a necessidades específicas do filho, ou em 
razão da distribuição de tempo necessário ao convívio 
deste com o pai e com a mãe. 

 

 
25. De acordo com o art. 294 do Código de Processo 

Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em 
urgência ou em evidência. A tutela provisória de 
urgência, pela sistemática atual, abrange tanto a 
tutela satisfativa quanto a cautelar. A tutela provi-
sória de urgência cautelar ou antecipada, pode ser 
concedida em caráter antecedente ou incidental.  

  
 Sobre a tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, concedida em caráter antecedente, 
considere as seguintes afirmativas: 

 
a)  Concedida a tutela antecipada requerida em cará-

ter antecedente, o autor deverá aditar a petição 
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inicial, com a complementação de sua argumenta-
ção, a juntada de novos documentos e a confirma-
ção do pedido de tutela final, em 15 dias ou em 
outro prazo maior que o juiz fixar, sob pena de ex-
tinção do processo com resolução de mérito, caso 
não se realize tal aditamento.  

b)  Nos casos em que a urgência for contemporânea 
à propositura da ação, a petição inicial pode limi-
tar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 
indicação do pedido de tutela final, com a exposi-
ção da lide, do direito que se busca realizar e do 
perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 
processo. 

c)  A tutela antecipada concedida em caráter antece-
dente torna-se estável se da decisão que a conce-
der não for interposto o respectivo recurso, hipó-
tese em que qualquer das partes poderá demandar 
a outra com o intuito de rever, reformar ou invali-
dar a tutela antecipada estabilizada, direito este 
que se extingue após 2 anos, contados da efetiva-
ção da tutela antecipada que se pretende rever, re-
formar ou invalidar.  

d)  A estabilidade dos efeitos da decisão que concede 
a tutela antecipada em caráter antecedente só 
será afastada por decisão que a revir, reformar ou 
invalidar, proferida em ação própria, ajuizada por 
uma das partes para esse fim; não sendo ajuizada 
essa ação, no prazo decadencial de 2 anos, a deci-
são que concedeu a tutela antecipada em caráter 
antecedente fará coisa julgada. 

  

Justificativa: Prof. Larissa de Alencar. 
 

Arts. 303 E 304 do CPC. 
 

 
26. Pedro obteve uma certidão de que a execução por 

ele proposta que foi admitida pelo juiz. Ato contí-
nuo, averbou a referida certidão no registro de 
imóveis, onde consta inscrito um apartamento de 
Marcos, o devedor. Antes da sua citação no pro-
cesso, Marcos aliena a propriedade do referido 
bem para um terceiro. No curso do processo, per-
cebe-se que esse apartamento que fora indicado 
por Pedro para penhora, não pertencia mais ao pa-
trimônio do devedor. 

  
 Considerando a situação apresentada e o regra-

mento atinente ao Processo Executivo, avalie as 
asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

  
 I. A alienação do bem feita pelo executado para o 

terceiro não é considerada fraude à execução.  
  
 PORQUE 
  
 II. Como a alienação foi realizada antes da citação 

do executado, não havia ciência do processo, no 

entanto, essa alienação é nula em relação ao exe-
quente. 

  
 A respeito dessas asserções, assinale a opção cor-

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

mas a II não é uma justificativa correta da I. 
c)  A asserção I e II são proposições verdadeiras, mas 

a II é uma justificativa correta da I. 
d)  As asserções I e II são proposições falsas. 
  

Justificativa: Prof. Larissa de Alencar. 
 

Art. 792, II c/c § 1º do CPC. 
 

 
27. Quando recebeu a inicial de determinada ação 

para primeira manifestação judicial, a juíza da 
causa detectou que o valor atribuído à causa não 
obedeceu aos parâmetros fixados em lei, não cor-
respondendo ao proveito econômico perseguido 
pelo autor. Na mesma oportunidade, percebeu 
que o pedido inauguralmente deduzido em Juízo 
desafia precedente qualificado do STJ, fixado 
quando do julgamento de recurso submetido à sis-
temática de repetitivos. 

  
 Diante de referida situação, a juíza da causa de-

verá: 
 
a)  Ordenar intimação do autor para, em 15 dias, 

emendar a inicial, retificando valor da causa. A or-
dem de emenda é necessária porquanto não é pos-
sível que referida retificação seja realizada de ofí-
cio. Após, se emenda houver, deverá retificar o va-
lor atribuído à causa e, sem que o autor tenha sido 
instado a falar sobre o precedente referido no 
enunciado e independentemente da citação do 
réu, promover julgamento de improcedência limi-
nar do pedido, isto com força no precedente fixado 
pelo STJ. 

b)  Retificar de ofício o valor da causa e, após ouvir o 
autor e independentemente da citação do réu, 
promover julgamento de improcedência liminar 
do pedido, isto com força no precedente fixado 
pelo STJ.  

c)  Ordenar intimação do autor para, em 15 dias, 
emendar a inicial, retificando valor da causa. A or-
dem de emenda é necessária porquanto não é pos-
sível que referida retificação seja realizada de ofí-
cio. Na mesma ocasião, deverá ordenar manifesta-
ção do autor sobre o precedente referido no enun-
ciado. Após, se emenda houver, deverá retificar o 
valor atribuído à causa e, independentemente da 



 
 
 
 

Página | 13 / 34 

VERIFICAÇÃO UNIFICADA - CURSO DE DIREITO 

citação do réu, promover julgamento de improce-
dência liminar do pedido, isto com força no prece-
dente fixado pelo STJ.  

d)  Retificar de ofício o valor da causa e, independen-
temente da citação do réu, promover imediato jul-
gamento de improcedência liminar do pedido, isto 
com força no precedente fixado pelo STJ. 

  

Justificativa: Prof. Emílio Viana. 
 

O valor da causa pode ser retificado de ofício, 
quando o que for originalmente fixado não corres-
ponder ao conteúdo econômico perseguido pelo au-

tor (art. 292, §3º, do CPC). A existência de precedente 
fixado pelo STJ sob a sistemática de julgamento de re-
cursos repetitivos, de outro lado, autoriza prolação de 
sentença de improcedência liminar do pedido (art. 
332, II, do CPC). Decisão da estirpe, contudo, não pode 
ser lançada nos autos sem que tenha sido previamente 
franqueada ao autor a possibilidade de manifestação, 
isto em atenção ao princípio da cooperação, do que 
decorre a vedação de decisão surpresa (arts. 9º e 10 
do CPC). 

 

 
28. Pedro Rafael e Paulo Sérgio colidiram seus veículos 

na saída do estacionamento da faculdade. Mesmo 
com o auxílio de colegas, que tentaram mediar so-
lução, não conseguiram realizar autocomposição. 
Pedro Rafael, cujo veículo era de maior valor e so-
freu avarias mais consideráveis, resolveu promo-
ver ação de indenização, optando por fazê-lo pe-
rante vara cível comum. Paulo Sérgio foi regular-
mente citado e, no prazo de defesa, apresentou a 
contestação cabível. Nela, contudo, deixou de 
mencionar que o seu veículo está devidamente se-
gurado. Esqueceu, ademais, de pugnar pela citação 
da seguradora. 

  
 Diante da referida situação, assinale a única asser-

tiva correta: 
 
a)  É irrelevante que Paulo Sérgio não tenha realizado 

denunciação da lide na primeira oportunidade que 
teve para falar nos autos, já que poderá fazê-lo até 
o momento do saneamento do processo. Se não o 
fizer, perderá o direito de regresso. 

b) Paulo Sérgio perdeu a oportunidade para realizar 
a denunciação da lide e, agora, se for vencido na 
demanda que Pedro Rafael moveu-lhe, somente 
poderá cobrar da seguradora aquilo que vier a ser 
obrigado a dispender por ação autônoma. 

c)  Paulo Sérgio perdeu a oportunidade para realizar a 
denunciação da lide e, agora, nada mais poderá co-
brar da seguradora, mesmo que venha a ser ven-
cido na demanda que Pedro Rafael moveu-lhe.  

d)  É irrelevante que Paulo Sérgio não tenha realizado 
denunciação da lide na primeira oportunidade que 

teve para falar nos autos, já que poderá fazê-lo até 
o momento da prolação da sentença em primeiro 
grau de jurisdição. Se não o fizer, perderá o direito 
de regresso. 

  

Justificativa: Prof. Emílio Viana. 
 

Aplicação direta da regra do art. 125, § 1º, do CPC. 
A denunciação da lide, quando cabível, deve ser re-
alizada na primeira vez em que couber à parte falar 
nos autos (autor na inicial; réu na contestação). Após 

referida oportunidade, resta à parte relativamente 
contumaz agir regressivamente, por ação autônoma, 
na forma da lei. 

 
29. No curso de determinada ação de rito comum, o 

julgador de primeiro grau promoveu a realização 
de audiência de saneamento compartilhado. Nela 
proferiu decisão de saneamento, fixando pontos 
controvertidos, deliberando sobre redistribuição 
dinâmica do ônus da prova e por modalidades de 
prova a serem produzidas. Em face da referida de-
cisão, a parte autora interpôs agravo de instru-
mento. Por ele, pretendeu rediscutir, exclusiva-
mente, o capítulo da decisão que tratou da redis-
tribuição dinâmica do ônus da prova (ônus que lhe 
foi imposto de produzir provas a respeito de deter-
minados fatos). 

  
 Diante da referida situação, assinale a única alter-

nativa correta: 
 
a)  O recurso merece conhecimento, notadamente 

porquanto discute exclusivamente o capítulo da 
decisão que tratou da redistribuição dinâmica do 
ônus da prova. Os demais capítulos, por não cons-
tarem do rol do art. 1.015 do CPC, somente são 
recorríveis por meio de razões e/ou de contrarra-
zões de apelação. 

b)  O recurso interposto não merece conhecimento, 
vez que, por não constar do rol, do art. 1.015 do 
CPC, a decisão de saneamento é irrecorrível. 

c)  O recurso merece conhecimento, notadamente 
porquanto discute exclusivamente o capítulo da 
decisão que tratou da redistribuição dinâmica do 
ônus da prova. Os demais capítulos, por não cons-
tarem do rol do art. 1.015 do CPC, são irrecorríveis. 

d)  O recurso interposto não merece conhecimento, 
vez que, por não constar do rol, do art. 1.015, a de-
cisão de saneamento somente é recorrível por 
meio de razões e/ou de contrarrazões de apelação. 

  

Justificativa: Prof. Emílio Viana. 
 

Apenas o capítulo da decisão referida no enunciado 
que se relaciona com a redistribuição dinâmica do 
ônus da prova é agravável (art. 1.015, XI, do 
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CPC/15). Os demais capítulos da mesma decisão de-
vem ser objeto da apelação (ou contrarrazões de 
apelação, art. 1.009, § 1º, do CPC).  
 

 
30. Maria, casada com Aguinaldo sob regime de comu-

nhão parcial de bens, procurou atendimento na 
Defensoria Pública de Fortaleza. Aguinaldo é deve-
dor de pensão alimentícia de filho que já tinha an-
tes de se casar com Maria e está respondendo pela 
dívida alimentar em cumprimento definitivo de 
sentença, no qual foi penhorada a casa adquirida 
na constância da união com Maria. Eles estão se-
parados de fato, de maneira que Maria está resi-
dindo com a sua genitora. 

  
 Com o objetivo de garantir os direitos de Maria em 

relação ao imóvel, caberá 
 
a)  oposição, que deve ser distribuída por dependên-

cia ao processo em que se discute a penhora do 
bem. 

b)  embargos de terceiro, somente se Maria estiver na 
posse do imóvel. 

c)  embargos de terceiro para resguardar os direitos 
de sua meação. 

d)  oposição, pois Maria possui interesse em reivindi-
car o direito discutido na relação jurídica principal.  

  

Justificativa: Prof. Jáder Figueiredo. 
 

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, so-
frer constrição ou ameaça de constrição sobre bens 
que possua ou sobre os quais tenha direito incom-
patível com o ato constritivo, poderá requerer seu 
desfazimento ou sua inibição por meio de embargos 
de terceiro. 
 

 
31. Alfredo, 21 anos de idade à época, réu primário, 

em 16/11/2011, cometeu furto simples (art. 155, 
caput, Código Penal – pena de reclusão, de um a 
quatro anos, e multa). A denúncia foi oferecida em 
10/11/2015 e recebida em 16/11/2015. Após a tra-
mitação regular do processo, Alfredo foi conde-
nado à pena de dois anos de reclusão, sentença pu-
blicada em 16/11/2018. Apenas a defesa recorreu, 
e o acórdão publicado em 16/11/2021 reduziu a 
pena para um ano de reclusão. 

  
 A partir dessa situação hipotética, é correto afir-

mar que  
 
a)  o juiz deveria ter reconhecido, com base na pena 

aplicada na sentença, a prescrição virtual ocorrida 
entre a data do fato e a do recebimento da denún-
cia.  

b)  houve, devido à pena em concreto final, prescrição 
retroativa entre a data do fato e a do recebimento 
da denúncia.  

c)  houve, por pena em concreto final, prescrição re-
troativa entre o recebimento da denúncia e a sen-
tença, pois há causa de redução do prazo prescri-
cional.  

d)  não ocorreu prescrição nem em razão da pena em 
abstrato nem em razão da pena em concreto.  

  

Justificativa: Prof. Mário Albuquerque. 
 

A - INCORRETA - Os Tribunais Superiores não acei-
tam a prescrição virtual. 
B - INCORRETA - Não comporta a prescrição retroativa 

em relação as datas da questão (fato e recebimento da 
denúncia em razão da pena. 
C- INCORRETA - Não há redução da pena pela idade à 
época da sentença. 
D- CORRETA - Ver o art. 109 do Código Penal.  

 

 
32. Milton e José Alexandre, pretendem subtrair de-

terminadas mercadorias da Empresa de Transpor-
tes “Na Hora”. No decorrer da empreitada crimi-
nosa, Milton e José, mediante violência física, ob-
tém êxito quanto à subtração das mercadorias, po-
rém, ao sair do local deparam-se com uma viatura 
da políca militar, iniciando-se a perseguição. Após 
longa perseguição, os agentes conseguem esqui-
varse das ações da polícia, e, a fim de tornar seguro 
o proveito do crime, abordam Nicolau, dono de um 
mercadinho naquela bairro, que até então não co-
nheciam. Milton e José relatam à Nicolau o delito 
praticado, solicitando que este guarde aquelas 
mercadorias até amanhã, quando, então, as retira-
riam. Nicolau acata a solicitação, tornando seguro 
o proveito do crime. 

  
 No que se refere ao crime praticado por Nicolau, 

assinale a alternativa correspondente à correta ca-
pitulação. 

 
a)  favorecimento pessoal. 
b)  receptação. 
c)  condescendência criminosa. 
d)  favorecimento real. 
  

Justificativa: Prof. Mário Albuquerque. 
 

A) - INCORRETA - O auxílio foi em relação ao produto 
do crime (res) e não as pessoas. 
B) - INCORRETA - Ele não pretendia ficar com o pro-
duto de origem criminosa, somente torná-lo seguro. 
C) - INCORRETA - Não de trata de crime praticado por 
funcionário público contra a Adm. Pública.  
D) - CORRETA - O caso de amolda no art. 349 do CP. 
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33. O Ministério Público, no uso de suas atribuições 

em investigação penal pela Promotoria de Justiça 
no Estado do Rio Grande do Norte, recebeu inqué-
rito policial em que foram colhidas provas de que 
a sociedade empresária Sucesso Garantido prati-
cou ato tipificado como crime ambiental, pois cor-
tou e transformou em carvão madeira de lei, assim 
classificada por ato do poder público, para fins in-
dustriais, em desacordo com as determinações le-
gais. 

  
 Em relação a situação descrita, na forma da Lei nº 

9.605/1998, em tese, a pessoa jurídica sociedade 
empresária Sucesso Garantido: 

 
a)  será responsabilizada penalmente se o delito ti-

ver sido cometido por decisão de seu represen-
tante legal ou contratual, ou de seu órgão colegi-
ado, no interesse ou benefício da sua entidade.  

b)  não poderá ser responsabilizada penalmente pelo 
promotor de Justiça, mas, se for o caso, apenas o 
Procurador-Geral de Justiça pode oferecer denún-
cia em face de pessoa jurídica 

c)  não poderá ser responsabilizada penalmente, pois 
pessoa jurídica não comete qualquer delito 

d)  não poderá ser responsabilizada penalmente, pois 
pessoa jurídica só responde civilmente. 

  

Justificativa: Prof. Mário Albuquerque. 
 

A) CORRETA - APLICA-SE A TEORIA DA REALIDADE 
NO TOCANTE A RESPONSABILIDADE DA PESSOA JU-
RÍDICA POR DELITO AMBIENTAL. 
B) INCORRETA - NÃO EXISTE ESSA PREVISÃO LEGAL. 
ART. 225, CF. 
C) INCORRETA - NÃO SE APLICA A TEORIA DA FIC-
ÇÃO JURÍDICA PARA PESSOA JURÍDICA POR CRIME 

AMBIENTAL. 
D) INCORRETA - PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE PE-
NAL PARA PESSOA JURÍDICA - L. 9605-98. 

 

 
34. Simão Bacamarte, não se conformando com a se-

paração conjugal, passou a efetuar centenas de 
transferências bancárias(PIX) no valor de R$0,01 
para a sua ex-companheira, com a inserção de 
mensagens contendo pedidos insistentes de re-
conciliação. 

  
 O tipo penal incriminador do Art.147-A do Código 

Penal traz a seguinte redação: 
  
 “Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e 

por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade 
física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade 
de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou 

perturbando sua esfera de liberdade ou privaci-
dade. Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa(...)”. 

  
 Considerando a situação hipotética apresentada e 

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

  
 I Simão Bacamarte praticou o crime previsto no 

Art.147-A, do Código Penal (Crime de Persegui-
ção). 

  
 PORQUE 
  
 II Considera-se, nesta situação hipotética narrada, 

que com consciência e vontade(dolo natural, ele-
mento subjetivo do tipo) Simão Bacamarte invadiu 
ou perturbou a esfera de liberdade ou privacidade 
da sua ex-companheira.  

  
 A respeito dessas asserções, assinale a opção cor-

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

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

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

uma proposição falsa. 
  

Justificativa: Prof. Alécio Diniz. 
 

Trata-se de um crime habitual doloso(Art.147-A,CP) 
que se consuma quando da prática reiterada da per-
seguição ,e que, por qualquer meio, venha a amea-
çar a integridade física ou psicológica do sujeito pas-

sivo, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, 
de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua es-
fera de liberdade ou privacidade. Portanto, as asser-
ções I e II são proposições verdadeiras. 

 

 
35. Tosko, com a intenção de causar a morte (animus 

necandi) do casal Pedro Bala e Dora, lançou um ar-
tefato explosivo contra os sujeitos passivos, que ti-
veram morte imediata no local. 

  
 Com base no Código Penal vigente é possível con-

cluir que Tosko cometeu dois crimes de homicídio 
em: 

 
a)  Concurso formal de crimes, devendo ser efetuada 

a exasperação da pena mais grave. 
b)  Concurso material de crimes, devendo ocorrer a 

soma das penas impostas para cada um dos cri-
mes. 
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c)  Concurso formal, devendo ser efetuada a soma 
das penas impostas para cada um dos crimes, que 
não poderá exceder a pena que seria cabível pela 
regra do concurso material. 

d)  Continuidade delitiva, embora cometido com vio-
lência contra a pessoa. 

  

Justificativa: Prof. Alécio Diniz. 
 

Trata-se de hipótese de concurso formal impróprio 
em virtude dos desígnios autônomos, pois mediante 
uma só ação praticou dois crimes de homicídio. As pe-
nas serão aplicadas cumulativamente, mas sem exce-
der a que seria aplicada em caso de concurso material. 
A intenção era matar duas pessoas e alcançou o seu 
desiderato. Fundamento legal:Art.70 do Código Penal. 

 

 
36. Sinhá Vitória, 19 anos, com inobservância do dever 

de cuidado objetivo, logo após o parto, sob a in-
fluência do estado puerperal, matou o seu próprio 
filho recém-nascido. 

  
 O artigo 123 do Código Penal vigente (Decreto-Lei 

nº2.848/40) estabelece o seguinte:  
  
 “Art. 123 - Matar, sob a influência do estado puer-

peral, o próprio filho, durante o parto ou logo 
após: Pena - detenção, de dois a seis anos.”  

  
 Considerando a situação hipotética apresentada e 

o regramento atinente ao tipo penal incriminador 
acima colacionado, assinale a opção correta: 

 
a)  Sinhá Vitória não cometeu crime, pois a responsa-

bilidade penal subjetiva impede a punição de su-
jeito ativo com menoridade relativa. 

b)  Sinhá Vitória consumou o crime de infanticídio, 
pois o tipo penal incriminador protege a vida in-
trauterina. 

c)  Sinhá Vitória não poderá ser punida pelo crime de 
infanticídio com fundamento na regra da excepci-
onalidade do crime culposo. 

d)  Sinhá Vitória praticou o crime de infanticídio que é 
de menor potencial ofensivo, pois traz no preceito 
secundário a previsão de pena de detenção.  

  

Justificativa: Profa. Alécio Diniz. 
 

O tipo penal do crime de infanticídio(Art.123,CP) 
não traz a previsão da modalidade culposa(Art.1º, 
CP). Todo tipo penal incriminador é presumida-
mente doloso(Art.18,CP). Portanto, a conduta prati-
cada na forma culposa não permite a adequação típica 

no Art.123,CP. 

 

 

37. Julinho da Adelaide viu-se condenado à pena de 7 
anos e 6 meses de reclusão por crime de roubo. É 
reincidente específico e as circunstâncias judiciais 
do artigo 59 do Código Penal Brasileiro lhes são in-
teiramente adversas. Dados esses elementos, ana-
lise as proposições abaixo: 

  
 I. À luz da súmula 269 do Superior Tribunal de Jus-

tiça, Julinho da Adelaide deverá iniciar o cumpri-
mento de sua pena em regime fechado. 

  
 II. Julinho da Adelaide deverá iniciar o cumpri-

mento da pena em regime semi-aberto, em razão 
do elemento objetivo da quantidade de pena, o 
qual há de preponderar sobre todos os demais re-
quisitos objetivos e subjetivos a serem levados em 
consideração no momento da fixação do regime 
inicial de cumprimento de pena. 

  
 III. Deverá iniciar o cumprimento da pena em re-

gime inicial fechado, mas, dada a excepcionalidade 
do caso, admitir-se-á, uma vez preenchidos os re-
quisitos autorizadores, a progressão de regime 
“per saltum”, diretamente para o regime aberto. 

  
 IV. Por ser reincidente específico, Julinho da Ade-

laide não poderá progredir de regime. 
 
a)  Todas as proposições estão erradas. 
b)  Todas as proposições estão corretas. 
c)  Apenas as proposições I e IV estão corretas. 
d)  Apenas a proposição I está correta. 
  

Justificativa: Prof. Hélio Leitão. 
 

Nos termos da Súmula 269 STJ, há de se fixar o re-
gime inicial de cumprimento de pena fechado.  
 

 
38. Anselmo da Adriana, no curso da tramitação de 

processo criminal em que figurava como réu por 
crime de peculato (artigo 312 do Código Penal Bra-
sileiro), teve sua prisão preventiva decretada. Após 
meses de encarceramento, o juiz processante, 
atendendo a requerimento da defesa, houve por 
bem revogar a prisão preventiva, substituindo-a 
por medidas cautelares diversas da prisão. 

  
 Se inconformado com a decisão, o Ministério Pú-

blico poderá: 
 
a)  Interpor recurso de apelação, com pedido liminar 

de efeito suspensivo para mantê-lo encarcerado. 
b)  Interpor recurso em sentido estrito junto ao juízo 

processante e, na sequência, mandado de segu-
rança junto ao Tribunal de Justiça com vistas a em-
prestar efeito suspensivo ao recurso, na forma do 
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que autoriza a súmula 604 do Superior Tribunal de 
Justiça. 

c)  Ajuizar perante o Tribunal de Justiça ação autô-
noma de impugnação na modalidade revisão crimi-
nal para ver cassada a decisão de primeiro grau. 

d)  Interpor tão somente recurso em sentido estrito. 
  

Justificativa: Prof. Hélio Leitão. 
 

Artigo 581,V, do Código de Processo Penal prevê o 
cabimento do Recurso em Sentido Estrito.  
Súmula 604 do STJ veda a possibilidade de interpo-
sição de Mandado de Segurança para emprestar 
efeito suspensivo a recurso da acusação. 
 

 
39. O doutrinador Alexandre Morais da Rosa, em seu 

Guia do Processo Penal Estratégico, 2021, discor-
rendo sobre os recursos no júri, ensina que 

 
 “Nos processos do Tribunal do Júri há regime dife-

renciado, uma vez que não há fundamentação na 
decisão de plenário, devendo-se indicar a hipótese 
e a extensão do recurso (CPP, art. 593, III ). Salvo a 
aplicação da pena, inexiste motivação sobre as ra-
zões da decisão condenatória/absolutória, já que 
os jurados julgam conforme a sua ‘íntima convic-
ção’, ou seja, por puro subjetivismo.” 

  
 À luz da cátedra do professor catarinense, analise 

as assertivas abaixo: 
  
 I. O recurso de apelação interposto pela defesa 

contra decisão do Tribunal do Júri é dotado de 
efeito devolutivo pleno, devolvendo toda a maté-
ria à instância superior, ainda que haja matéria que 
não tenha sido agitada nas razões recursais. 

  
 II. O efeito devolutivo da apelação manejada con-

tra decisões do Tribunal do Júri ficará limitado aos 
fundamentos de sua interposição. 

  
 III. Os recursos de apelação contra decisões do Tri-

bunal do Júri não são dotados de efeito suspen-
sivo. 

  
 IV. Apenas os recursos de apelação contra decisões 

do Tribunal do Júri manejados pela defesa serão 
dotados de efeito devolutivo. Assinale a opção cor-
reta: 

 
a)  Nenhuma das opções está correta. 
b)  Apenas a opção I está correta. 
c)  Apenas as opções II e III estão corretas. 
d)  Apenas a opção II está correta. 
  

Justificativa: Prof. Hélio Leitão. 
 

Súmula 713 do STF 
 

 
40. Leia atentamente o enunciado, cujos fatos foram 

extraídos do Auto de Prisão em Flagrante. 
  
 No dia 03 de março de 2021, às 9:00 h, FRANCINA 

desferiu um murro no braço de sua genitora e ten-
tou empurrá-la, bem como arremessou um copo 
de geleia no pé da ofendida. Além disso, PABLO, ex 
marido da vítima passou a xingar sua esposa, oca-
sião em que a vítima jogou um saco de moedas e 
chaves no denunciado e este, em seguida, partiu 
para cima da ofendida agredindo-a fisicamente.  

 
 Então, a ofendida começou a gritar por ajuda e vi-

zinhos acionaram a polícia. Os policiais, ao chega-
rem ao local, visualizaram que o portão da casa es-
tava aberto, mas a porta e a janela estavam fecha-
das. Após um momento, a vítima abriu a janela e 
gesticulou com a boca pedindo socorro.  

 
 O condutor da composição policial viu através da 

janela da casa que o ambiente era degradante, 
pois observou alimentos pelo chão e um mau 
cheiro muito forte, com sinais de maus tratos à ví-
tima idosa.  

 
 Logo depois, os policiais conduziram os envolvidos 

à Delegacia de Proteção ao Idoso e das Pessoas 
com Deficiência, onde foi lavrado o auto de prisão 
em flagrante delito. A vítima, perante a autoridade 
policial, representou criminalmente em desfavor 
de ambos os agressores devido às ameaças sofri-
das. 

  
 Face o enunciado assinale a opção correta:  
 
a)  Pode-se afirmar que todas as condições de proce-

dibilidade, imprescindíveis à lavratura do auto de 
prisão em flagrante, dos crimes acima descritos, 
foram regularmente cumpridas; 

b)  Nos interrogatórios dos indiciados, em ambas as 
fases, poderão permanecer em silêncio, sem ne-
nhuma consequência jurídica negativa, com lastro 
no princípio do nemo tenetur se detegere;  

c)  Pode-se afirmar que a única condição de procedi-
bilidade, imprescindível à lavratura do auto de 
prisão em flagrante dos crimes acima descritos, 
fora regularmente cumprida; 

d)  Na fase dos interrogatórios de mérito, dos indicia-
dos, ambos não poderão permanecer em silêncio, 
sem consequência jurídica negativa, com lastro no 
princípio do nemo tenetur se detegere; 
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Justificativa: Prof. Jeovânia Holanda. 
 

a) Só há uma condição de procedibilidade a ser cum-
prida: representação no crime de ameaça.  
b) Apenas na fase de mérito dos interrogatórios os 
indiciados poderão permanecer em silêncio, sem 

nenhuma consequência jurídica negativa, com lastro 
no princípio do nemo tenetur se detegere;  
c) Pode-se afirmar que a única condição de procedibi-
lidade, imprescindível à lavratura do auto de prisão em 
flagrante dos crimes acima descritos, fora regular-
mente cumprida; 
d) Na fase dos interrogatórios propriamente ditos dos 
indiciados, os indiciados poderão permanecer em si-
lêncio, sem consequência jurídica negativa, com lastro 
no princípio do nemo tenetur se detegere;  

 

 
41. Leia atentamente o enunciado, a partir da pes-

quisa de voto da ministra Carmem Lúcia na vota-
ção do Supremo Tribunal Federal acerca da equi-
paração do crime de racismo impróprio ao crime 
de racismo próprio. 

  
 O racismo manifesta-se das mais variadas formas: 

estereotipização, ridicularização, erotização, satiri-
zação, entre outras. Para ser caracterizada como 
crime, a conduta racista deve enquadrar-se em 
tipo legal específico, previamente definido pelo le-
gislador. Exige-se a cominação legal, mas não é ne-
cessário que o tipo penal esteja previsto na lei n. 
7.716/89. Se há tipificação de um crime que se 
amolda a uma prática racista, por força constituci-
onal ele será imprescritível, pelo que se aplica ao 
delito de injúria racial o inc. XLII do art. 5º da Cons-
tituição Federal. 

  
 A partir do enunciado assinale a opção correta: 
 
a)   O racismo impróprio está previsto no Código Pe-

nal, no Art. 140, § 3º. Trata-se do crime de injúria 
preconceituosa que utiliza elementos referentes 
a raça ou cor, o qual tem como objetividade jurí-
dica a honra subjetiva. É crime imprescritível, ina-
fiançável e de Ação Penal Pública Condicionada. 

b)  O racismo próprio está previsto na Lei 7.716 de 
1989. Trata-se de crime contra a dignidade da pes-
soa humana, Imprescritível, Inafiançável e de Ação 
Penal Pública Condicionada. 

c)  O racismo próprio está previsto na Lei 7.716 de 
1989. Trata-se de crime contra a dignidade da pes-
soa humana, Imprescritível, Afiançável e de Ação 
Penal Pública Incondicionada. 

d)  O racismo impróprio está previsto no Código Pe-
nal, no Art. 140, § 3º. Trata-se do crime de injúria 
preconceituosa que utiliza elementos referentes a 
raça ou cor, o qual tem como objetividade jurídica 

a honra subjetiva, é crime imprescritível, inafian-
çável e de Ação Penal Pública Incondicionada. 

  

Justificativa: Prof. Jeovânia Holanda. 
 

a) O racismo impróprio está previsto no Código Pe-
nal, no Art. 140, § 3º. Trata-se do crime de injúria pre-
conceituosa que utiliza elementos referentes a raça ou 
cor, o qual tem como objetividade jurídica a honra 
subjetiva. É crime imprescritível, inafiançável e de 
Ação Penal Pública Condicionada. CORRETA 
b) O racismo próprio está previsto na Lei 7.716 de 
1989. Trata-se de crime contra a dignidade da pessoa 
humana, Imprescritível, Inafiançável e de Ação Penal 
Pública Condicionada. ERRADA: AÇÃO PENAL PÚBLICA 
INCONDICIONADA 
c) O racismo próprio está previsto na Lei 7.716 de 
1989. Trata-se de crime contra a dignidade da pessoa 
humana, Prescritível, Inafiançável e de Ação Penal Pú-
blica Incondicionada. ERRADA: IMPRESCRITÍVEL  
d) O racismo impróprio está previsto no Código Penal, 
no Art. 140, § 3º. Trata-se do crime de injúria precon-
ceituosa que utiliza elementos referentes a raça ou 
cor, o qual tem como objetividade jurídica a honra 
subjetiva, é crime imprescritível, inafiançável e de 
Ação Penal Pública Incondicionada. ERRADO: AÇÃO 
PENAL PÚBLICA CONDICIONADA  

 

 
42. Imagine situação hipotética em que Bia, 20 anos de 

idade disparou três tiros de fuzil contra Jânio. Os 
disparos ocorreram no município de São João do 
Jaguaribe, Estado do Ceará. Face a impossibilidade 
de atendimento no único posto de saúde do muni-
cípio de São João do Jaguaribe, os policiais socor-
reram Jânio e o levaram para o Instituto José Frota 
– IJF, no município de Fortaleza, com reconhecida 
estrutura hospitalar. Apesar das intervenções mé-
dicas, a vítima morreu em procedimento cirúrgico, 
na cidade de Fortaleza. 

  
 Extrai-se do Código de Processo Penal: 
  
 Art. 70. A competência será, de regra, determinada 

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

  
 § 1º Se, iniciada a execução no território nacional, 

a infração se consumar fora dele, a competência 
será determinada pelo lugar em que tiver sido pra-
ticado, no Brasil, o último ato de execução. 

  
 § 2º Quando o último ato de execução for prati-

cado fora do território nacional, será competente 
o juiz do lugar em que o crime, embora parcial-
mente, tenha produzido ou devia produzir seu re-
sultado. 
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 § 3º Quando incerto o limite territorial entre duas 
ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição 
por ter sido a infração consumada ou tentada nas 
divisas de duas ou mais jurisdições, a competência 
firmar-se-á pela prevenção. 

  
 Quanto à competência assinale a alternativa cor-

reta, segundo entendimento dos tribunais superi-
ores 

 
a)  Pela regra do artigo 70 do CPP, Bia deve ser pro-

cessada e julgada, pelo homicídio, na comarca de 
São João do Jaguaribe, com base na teoria mista. 

b)   Todo o enredo dos fatos narrados se deu em São 
João do Jaguaribe, lugar da conduta, onde poderão 
ser obtidas provas e elementos de provas, como 
exame do local de crime, oitiva de testemunhas, 
perícias etc,. para a persecução penal da assassina. 
Assim, não faz sentido aplicar, no exemplo trazido, 
a teoria do resultado. Para casos assim, os Tribu-
nais Superiores flexibilizam a regra e aplicam a te-
oria da ubiquidade (nesse sentido, STF, RHC 
116.200/RJ). 1. Sabe-se que a competência será, 
de regra, determinada pelo lugar em que se consu-
mar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar 
em que for praticado o último ato de execução 
(art. 70 do CPP). 2. “Em situações excepcionais, a 
jurisprudência desta Corte tem admitido a fixação 
da competência para o julgamento do delito no lo-
cal onde tiveram início os atos executórios, ou do 
local onde o crime se consumou, em nome da faci-
lidade para a coleta de provas e para a instrução 
do processo, tendo em conta os princípios que 
atendem à finalidade maior do processo que é a 
busca da verdade real.” (CC 151.836/GO, Rel. Min. 
Reynaldo Soares da Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 
26/6/2017). 

c)  Pela regra do artigo 70 do CPP, Bia não deve ser 
processada e julgada, pelo homicídio, na comarca 
de Fortaleza, com base na teoria da atividade. 

d)   Todo o enredo dos fatos narrados se deu em São 
João do Jaguaribe, lugar da conduta, onde pode-
rão ser obtidas provas e elementos de provas, 
como exame do local de crime, oitiva de testemu-
nhas, perícias etc,. para a persecução penal da as-
sassina. Assim, não faz sentido aplicar, no exem-
plo trazido, a teoria do resultado. Para casos as-
sim, os Tribunais Superiores flexibilizam a regra e 
aplicam a teoria da atividade (nesse sentido, STF, 
RHC 116.200/RJ). 1. Sabe-se que a competência 
será, de regra, determinada pelo lugar em que se 
consumar a infração, ou, no caso de tentativa, 
pelo lugar em que for praticado o último ato de 
execução (art. 70 do CPP). 2. “Em situações excep-
cionais, a jurisprudência desta Corte tem admi-
tido a fixação da competência para o julgamento 
do delito no local onde tiveram início os atos exe-
cutórios, em nome da facilidade para a coleta de 

provas e para a instrução do processo, tendo em 
conta os princípios que atendem à finalidade 
maior do processo que é a busca da verdade real.” 
(CC 151.836/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 26/6/2017). 

  

Justificativa: Prof. Jeovânia Holanda. 
 

a) Imagine situação hipotética em que Bia, 20 anos 
de idade disparou três tiros de fuzil contra Jânio. Os 
disparos ocorreram no município de São João do Ja-
guaribe, Estado do Ceará. Face a impossibilidade de 
atendimento no único posto de saúde do município 
de São João do Jaguaride, os policiais socorreram Jâ-
nio e o levaram para o Instituto José Frota – IJF, no 
município de Fortaleza, com reconhecida estrutura 
hospitalar. Apesar das intervenções médicas, a vítima 

morreu em procedimento cirúrgico, na cidade de For-
taleza. Pela regra do artigo 70 do CPP, Bia deve ser pro-
cessada e julgada, pelo homicídio, na comarca de São 
João do Jaguaribe, com base na teoria mista. ERRADA: 
FORTALEZA, COM BASE NA TEORIA DO RESULTADO 
d) Todo o enredo dos fatos narrados na alínea a) - se 
deu em São João do Jaguaribe, lugar da conduta, onde 
poderão ser obtidas provas e elementos de provas, 
como exame do local de crime, oitiva de testemunhas, 
perícias etc,. para a persecução penal do assassino. As-
sim, não faz sentido aplicar, no exemplo trazido, a te-
oria do resultado. Para casos assim, os Tribunais Supe-
riores flexibilizam a regra e aplicam a teoria da ativi-
dade (nesse sentido, STF, RHC 116.200/RJ). 1. Sabe-se 
que a competência será, de regra, determinada pelo 
lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de 
tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato 
de execução (art. 70 do CPP). 2. “Em situações excep-
cionais, a jurisprudência desta Corte tem admitido a fi-
xação da competência para o julgamento do delito no 
local onde tiveram início os atos executórios, em nome 
da facilidade para a coleta de provas e para a instrução 
do processo, tendo em conta os princípios que aten-
dem à finalidade maior do processo que é a busca da 
verdade real.” (CC 151.836/GO, Rel. Min. Reynaldo So-
ares da Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 26/6/2017).  

 

 
43. A Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Faculta-
tivo foram aprovados em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos vo-
tos de seus respectivos membros, no ano de 2008. 

  
 No âmbito da hierarquia das leis no Brasil, a Con-

venção de Direitos Humanos tem o status de: 
 
a)  Lei Ordinária 
b)  Norma supralegal 
c)  Norma constitucional 
d)  Norma supraconstitucional 
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Justificativa: Prof. Fábio Zech. 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes: 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre di-
reitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quin-
tos dos votos dos respectivos membros, serão equiva-
lentes às emendas constitucionais. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 
3392) (Vide Atos decorrentes do disposto no § 3º do 
art. 5º da Constituição) 

 

 
44. O escritor cearense Reys Bachozo, ora fazendo 

doutorado em Lisboa, celebra um contrato de ces-
são de direitos autorais com a editora Ubuntu, com 
sede na capital mexicana, para que esta imprima e 
distribua, no México e na Brasil, 5.000 exemplares 
do livro com a biografia de Chico Buarque, de au-
toria de RB. As tratativas e a conclusão do contrato 
deram-se por intercâmbio de emails, ao longo de 
três meses, em 2019. 

  
 Diante da situação hipotética acima, é correto afir-

mar: 
 
a)  Segundo a LINDB, se a oferta for feita pela editora, 

os aspectos extrinsecos do contrato serão regidos 
apenas pela lei mexicana. 

b)  Segundo o CC, se a oferta for feita pelo escritor, os 
aspectos extrínsecos do contrato serão regidos 
apenas pela lei brasileira, pois os exemplares aqui 
serão também comercializados. 

c)  Segundo a LINDB, será o contrato regido pela lei 
portuguesa, se a oferta for feita pelo escritor e o 
contrato concluído entre ele e o representante da 
editora, num almoço em Bruxelas. 

d)  Segundo o CPC, compete concorrentemente ao 
juízo brasileiro processar e julgar ação relativa à 
situação hipotética acima. 

  

Justificativa: Prof. Felipe Barroso. 
 

A errada, pois os aspectos extrínsecos devem ser re-
gidos também pela lei portuguesa, quanto à capaci-
dade do escritor, que está domiciliado em Portugal 
(art. 7o. da LINDB). 

B errada, pois aplicam-se também a lei portuguesa 
(domicílio do escritor) e a lei mexicana (sede da edi-
tora), quanto à capacidade das partes 
C errada, pois as obrigações serão qualificadas e regi-
das pela lei do país em que se constituírem, Bélgica, no 
caso (art. 9o. da LINDB). 
D correta, nos termos do art. 21 do CPC. 

 

 
45. Em um caso de violência policial levado a julga-

mento pela Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos, o Estado Brasileiro se viu condenado, por 
sentença, entre outras disposições, a indenizar as 
vítimas Leopoldo Antunes e Carlos de Alencar no 
montante de trinta mil dólares americanos cada, 
dado que ambos ficaram gravemente lesionados 
em decorrência de atuação policial ilegal. 

  
 Em face dessa sentença do Tribunal de San José, é 

correto afirmar: 
 
a) O Estado Brasileiro poderá recorrer ao Supremo 

Tribunal Federal para buscar a reforma da sen-
tença em sua integralidade, inclusive no que res-
peita à indenização; 

b) O Estado Brasileiro poderá recorrer ao Superior 
Tribunal de Justiça, por ser esta a corte compe-
tente para reformar decisões de tribunais interna-
cionais, dada sua condição de guardião dos trata-
dos internacionais de que o Brasil é parte; 

c) As sentenças da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos são irrecorríveis; 

d) O Estado Brasileiro poderá recorrer ao Supremo 
Tribunal Federal, mas tão somente para discutir o 
montante da indenização, pois a sentença é irre-
corrível no que tange ao dever de indenizar; 

  

Justificativa: Prof. Hélio Leitão. 
 

Artigo 67 da Convenção Americana Sobre Direitos 
Humanos. 
 

 
46. 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 ado-
tivos manifestaram sua concordância; b) a autori-
dade do país de acolhida tiver aprovado tal deci-
são; c) ambos ao países estiverem de acordo em 
que se prossiga com a adoção; e d) os futuros pais 
adotivos estão habilitados e aptos a adotar, e que 
a criança está autorizada a entrar e residir perma-
nentemente no país de acolhida. 

  
 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: 
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a) Devidamente 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: Prof. Cremilda Moreira. 
 

Letra “a”, pois 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 dis-

posto na Alínea “c” do Artigo 17 da Convenção de Haia, 
deverá a sentença ser homologada pelo Superior Tri-
bunal de Justiça. 

 

 
47. “Os defensores da ética utilitarista consideram 

louvável o fato de uma ética colocar em linha de 
frente a promoção da felicidade ou do bem-estar 
dos seres humanos, bem como a diminuição de sua 
miséria e sofrimento. Consideram positivo o fato 
de o utilitarismo manter uma certa independência 
com relação a regras.” 

 (CARVALHO, Maria Cecília. Por uma ética ilustrada 
e progressista: Uma defesa do utilitarismo. Ed. Vo-
zes. P. 99) 

  
 A respeito da visão da ética utilitarista, assinale o 

que é correto: 
 
a) Sua ideia básica é o máximo de bem-estar para o 

maior número de indivíduos. 
b) Utilitarismo é uma concepção de ética deontoló-

gica ou de princípios. 
c) A qualidade moral de nossas ações não tem rela-

ção com suas consequências 
d) A ética deve se importar apenas com a qualidade 

de vida dos seres humanos. 
  

Justificativa: Prof. Nelson Campos. 
 

A ética utilitarista é compreendida como uma ética 
que busca definir a moral das condutas a partir dos 
resultados alcançados. Assim, não se trata de uma 
concepção deontológica ou de princípios, já que não 
quer encontrar ações corretas em si. Ela tem como 
premissas gerais i) que a moral das ações estaria di-
retamente relacionada com as consequências al-
cançadas e ii) que deve-se buscar a conduta que ma-
ximize as consequências positivas, assim entendida 
como o bem-estar para o maior número de pessoas. 
Trata-se de uma ética com forte apelo quantitativo.  
 

 

48. O escritório Alpha, Beta e Gama Advogados Asso-
ciados, especializado em advocacia criminal, foi 
alvo de medida cautelar de busca em apreensão, 
determinada por juiz criminal, no âmbito de ação 
penal em que diversos clientes do escritório figu-
ravam como acusados. O magistrado fundamentou 
a decisão de deferimento da medida de busca e 
apreensão apontando a gravidade dos crimes atri-
buídos pelo Ministério Público aos acusados, clien-
tes do escritório em questão, bem como a impos-
sibilidade de obtenção, por outros meios, de prova 
dos crimes por eles praticados. 

  
 Considerando o que dispõem as normas aplicáveis 

à hipótese, assinale a alternativa correta: 
 
a) A inviolabilidade de escritórios de advocacia é ab-

soluta, sendo ilegal e inconstitucional, em qual-
quer hipótese, a realização de medida de busca e 
apreensão em seu interior. 

b) A inviolabilidade de escritórios de advocacia é re-
lativa, podendo-se determinar medida de busca e 
apreensão em seu interior quando houver certeza 
de que serão encontradas provas do crime prati-
cado pelo cliente do advogado que ali trabalhe. 

c) A inviolabilidade de escritórios de advocacia é re-
lativa, podendo-se determinar medida de busca e 
apreensão em seu interior quando houver indícios 
de autoria e materialidade da prática de crime por 
parte de advogado que ali trabalhe, sendo, no en-
tanto vedada a utilização de documentos perten-
centes a clientes do advogado investigado, quando 
os mesmos não estejam, por sua vez, sob formal 
investigação. 

d) A inviolabilidade de escritórios de advocacia é re-
lativa, podendo-se determinar medida de busca e 
apreensão em seu interior quando houver indícios 
de autoria e materialidade da prática de crime por 
parte de advogado que ali trabalhe. Neste caso, a 
garantia da inviolabilidade resta absolutamente 
afastada, não havendo limites para a realização da 
medida. 

  

Justificativa: Prof. Jáder Figueiredo. 
 

Art. 7º São direitos do advogado: 
II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de tra-

balho, bem como de seus instrumentos de trabalho, 
de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica 
e telemática, desde que relativas ao exercício da advo-
cacia; 
§ 6º Presentes indícios de autoria e materialidade da 
prática de crime por parte de advogado, a autoridade 
judiciária competente poderá decretar a quebra da in-
violabilidade de que trata o inciso II do caput deste ar-
tigo, em decisão motivada, expedindo mandado de 
busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser 
cumprido na presença de representante da OAB, 
sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos 
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documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a 
clientes do advogado averiguado, bem como dos de-
mais instrumentos de trabalho que contenham infor-
mações sobre clientes. 
§ 7º A ressalva constante do § 6o deste artigo não se 
estende a clientes do advogado averiguado que este-
jam sendo formalmente investigados como seus partí-
cipes ou co-autores pela prática do mesmo crime que 
deu causa à quebra da inviolabilidade. 

 

 
49. Os advogados Ivan e Dimitri foram nomeados, por 

determinado magistrado, para prestarem assistên-
cia jurídica a certo jurisdicionado, em razão da im-
possibilidade da Defensoria Pública. As questões 
jurídicas debatidas no processo relacionavam-se à 
interpretação dada a um dispositivo legal. Ivan re-
cusou-se ao patrocínio da causa, alegando que a 
norma discutida também lhe é aplicável, não 
sendo, por isso, possível que ele sustente em juízo 
a interpretação legal benéfica à parte assistida e 
prejudicial aos seus próprios interesses. Dimitri 
também se recusou ao patrocínio, pois já defendeu 
interpretação diversa da mesma norma em outro 
processo. 

  
 Sobre a hipótese apresentada, é correto afirmar 

que 
 
a) Ivan e Dimitri cometeram infração disciplinar, pois 

é vedado ao advogado recusar-se a prestar assis-
tência jurídica, sem justo motivo, quando nome-
ado em virtude de impossibilidade da Defensoria 
Pública. 

b) apenas Dimitri cometeu infração disciplinar, pois 
não se configura legítima a recusa por ele apresen-
tada ao patrocínio da causa, sendo vedado ao ad-
vogado, sem justo motivo, recusar-se a prestar as-
sistência jurídica, quando nomeado em virtude de 
impossibilidade da Defensoria Pública. 

c) apenas Ivan cometeu infração disciplinar, pois não 
se configura legítima a recusa por ele apresentada 
ao patrocínio da causa, sendo vedado ao advo-
gado, sem justo motivo, recusar-se a prestar assis-
tência jurídica, quando nomeado. 

d) nenhum dos advogados cometeu infração disci-
plinar, pois se afiguram legítimas as recusas apre-
sentadas ao patrocínio da causa. 

  

Justificativa: Prof. Jáder Figueiredo. 
 

Art. 4º O advogado, ainda que vinculado ao cliente 
ou constituinte, mediante relação empregatícia ou 
por contrato de prestação permanente de serviços, ou 
como integrante de departamento jurídico, ou de ór-
gão de assessoria jurídica, público ou privado, deve ze-
lar pela sua liberdade e independência. 
Parágrafo único. É legítima a recusa, pelo advogado, 
do patrocínio de causa e de manifestação, no âmbito 

consultivo, de pretensão concernente a direito que 
também lhe seja aplicável ou contrarie orientação que 
tenha manifestado anteriormente. 

 

 
50. O Conselho Seccional X da OAB proferiu duas deci-

sões, ambas unânimes e definitivas, em dois pro-
cessos distintos. Acerca da matéria que é objeto do 
processo 1, há diversos julgados, em sentido dia-
metralmente oposto, proferidos pelo Conselho 
Seccional Y da OAB. Quanto ao processo 2, há ape-
nas uma decisão contrária, outrora proferida pelo 
Conselho Federal da OAB. 

  
 De acordo com a situação narrada, assinale a afir-

mativa correta. 
 
a) Cabe recurso da decisão proferida no processo 1 

ao Conselho Federal da OAB, com fundamento na 
divergência com as decisões emanadas do Conse-
lho Seccional Y. Também cabe recurso da decisão 
proferida no processo 2 ao Conselho Federal da 
OAB, com base na divergência com a decisão an-
terior do Conselho Federal. 

b) Não cabe recurso da decisão proferida no processo 
1 ao Conselho Federal da OAB, com fundamento 
na divergência com as decisões emanadas do Con-
selho Seccional Y. No entanto, cabe recurso da de-
cisão proferida no processo 2 ao Conselho Federal 
da OAB, com base na divergência com a decisão 
anterior do Conselho Federal. 

c) Cabe recurso da decisão proferida no processo 1 
ao Conselho Federal da OAB, com fundamento na 
divergência com as decisões emanadas do Conse-
lho Seccional Y. No entanto, não cabe recurso da 
decisão proferida no processo 2 ao Conselho Fede-
ral da OAB, com base na divergência com a decisão 
anterior do Conselho Federal. 

d) Não cabem recursos das decisões proferidas no 
processo 1 e no processo 2, tendo em vista a defi-
nitividade das decisões emanadas do Conselho 
Seccional. 

  

Justificativa: Prof. Jáder Figueiredo. 
 

Art. 75. Cabe recurso ao Conselho Federal de todas 
as decisões definitivas proferidas pelo Conselho 
Seccional, quando não tenham sido unânimes ou, 
sendo unânimes, contrariem esta lei, decisão do 
Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional e, 

ainda, o regulamento geral, o Código de Ética e Disci-
plina e os Provimentos. 

 

 
51. O advogado Stéfano, buscando facilitar a satisfa-

ção de honorários advocatícios contratuais a que 
fará jus, estuda tomar duas providências: de um 
lado, tenciona incluir expressamente no contrato 
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de prestação de seus serviços, com concordância 
do cliente, autorização para que se dê compensa-
ção de créditos pelo advogado, de importâncias 
devidas ao cliente; de outro, pretende passar a 
empregar, para o recebimento de honorários, sis-
tema de cartão de crédito, mediante credencia-
mento junto a uma operadora. 

  
 Tendo em vista as medidas pretendidas pelo advo-

gado e as disposições do Código de Ética e Disci-
plina da OAB, assinale a afirmativa correta. 

 
a) Não é permitida a compensação de créditos, pelo 

advogado, de importâncias devidas ao cliente, 
sendo vedada a inclusão de cláusula nesse sentido 
no contrato de prestação de serviços. De igual ma-
neira, não é admitido o emprego de sistema de car-
tões de crédito para recebimento de honorários, 
mediante credenciamento junto a operadoras de 
tal ramo. 

b) Não é permitida a compensação de créditos, pelo 
advogado, de importâncias devidas ao cliente, 
sendo vedada a inclusão de cláusula nesse sentido 
no contrato de prestação de serviços. Porém, é ad-
mitido o emprego de sistema de cartões de crédito 
para recebimento de honorários, mediante cre-
denciamento junto a operadoras de tal ramo. 

c) É admitida a compensação de créditos, pelo advo-
gado, de importâncias devidas ao cliente, se hou-
ver autorização para tanto no contrato de presta-
ção de serviços. Também é permitido o emprego 
de sistema de cartões de crédito para recebi-
mento de honorários, mediante credenciamento 
junto a operadoras de tal ramo. 

d) É admitida a compensação de créditos, pelo advo-
gado, de importâncias devidas ao cliente, se hou-
ver autorização para tanto no contrato de presta-
ção de serviços. Porém, não é permitido o em-
prego de sistema de cartões de crédito para rece-
bimento de honorários, mediante credenciamento 
junto a operadoras de tal ramo. 

  

Justificativa: Prof. Jáder Figueiredo. 
 

CÓDIGO DE ÉTICA 
CAPÍTULO IX 
DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 
Art 48 § 2º A compensação de créditos, pelo advo-
gado, de importâncias devidas ao cliente, somente 
será admissível quando o contrato de prestação de 
serviços a autorizar ou quando houver autorização es-
pecial do cliente para esse fim, por este firmada. 
Art. 53. É lícito ao advogado ou à sociedade de advo-
gados empregar, para o recebimento de honorários, 
sistema de cartão de crédito, mediante credencia-
mento junto a empresa operadora do ramo. 

 

 

 
 
52. A partir da imagem apresentada, avalie as asser-

ções a seguir e a relação proposta entre elas.  
  
 I. O cartão de visitas acima está em desacordo com 

as regras de publicidade profissional estabelecidas 
pela OAB. 

  
 PORQUE 
  
 II. É permitida a utilização de títulos acadêmicos no 

material publicitário do advogado. 
 
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. E As asserções I e II são pro-
posições falsas. 

  

Justificativa: Prof. Jáder Figueiredo. 
 

Art. 44. Na publicidade profissional que promover 
ou nos cartões e material de escritório de que se utili-
zar, o advogado fará constar seu nome, nome social ou 
o da sociedade de advogados, o número ou os núme-
ros de inscrição na OAB. 
§ 1º Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmi-
cos do advogado e as distinções honoríficas relaciona-
das à vida profissional, bem como as instituições jurí-
dicas de que faça parte, e as especialidades a que se 
dedicar, o endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR 
code, logotipo e a fotografia do escritório, o horário de 
atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser 
atendido. 
§ 2º É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de 
terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem 
como menção a qualquer emprego, cargo ou função 
ocupado, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou ins-
tituição, salvo o de professor universitário. 
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53. Durante o casamento mantido entre Francisco e 
Joana, adveio o nascimento de Paulo, atualmente 
com 3 (três) anos de idade. Contudo, observando 
os traços fisionômicos da criança, resolveu realizar 
exame que comprovou sua desconfiança: e exclu-
são de parentesco biológico. Revoltado com tal re-
sultado, Francisco procurou um advogado e ingres-
sou com ação negatória de paternidade, alegando 
erro. Contudo, o juízo de família concluiu pela im-
procedência do pedido baseado no vínculo afetivo 
existente entre Francisco e Paulo, afirmando que o 
exame de DNA é prova científica de valor absoluto 
sob o ponto de vista biológico, porém, para se afas-
tar a paternidade, deve ser analisado os demais 
elementos, especificamente aqueles indicativos da 
existência ou não de vínculo afetivo entre as par-
tes, e que o reconhecimento de filho por meio de 
registro público é ato que somente pode ser des-
constituído judicialmente desde que haja prova ca-
bal de ter havido erro ou falsidade quando da sua 
lavratura, bem como da inexistência do chamado 
vínculo socioafetivo, único capaz de impedir a pro-
cedência da negatória de paternidade. Na mesma 
sentença arbitrou em favor da criança pensão ali-
mentícia no valor de 01 (um) salário-mínimo, obe-
decendo ao binômio necessidade x possibilidade, 
norteador das relações alimentares. 

  
 Sobre a decisão judicial é correto afirmar: 
 
a) Como a verdade biológica deve prevalecer sobre a 

verdade socioafetiva, tal decisão deverá ser modi-
ficada posto o vínculo de filiação não se restringir 
ao perfilhamento informado no registro civil, resul-
tando também em efeitos sucessórios. 

b) Sendo entendimento pacífico da doutrina e da ju-
risprudência que a prova da existência do vínculo 
socioafetivo é suficiente para rejeitar o pedido 
formulado na ação negatória de paternidade, a 
decisão judicial mostra-se correta. 

c) Apesar de a paternidade socioafetiva ter sido re-
cepcionada pelo direito brasileiro, não deve esta 
prevalecer quando em conflito com a verdade bio-
lógica, devendo a decisão judicial sofrer modifica-
ção. 

d) Mesmo sendo reconhecida a paternidade socioa-
fetiva, mas em dissonância com a verdade bioló-
gica, não devem ser fixados alimentos em favor do 
menor, devendo a decisão judicial ser modificada 
nesse ponto. 

  

Justificativa: Prof. Cremilda Moreira. 
 

Letra “b” pois é entendimento pacífico da doutrina 
e jurisprudência, devidamente ratificada pelo STJ, 
que a existência de vínculo socioafetivo prevalece 
sobre a verdade biológica. 
 

 
54. Na data de 24/09/2022, João e Maria, irmãos, res-

pectivamente com 14 e 16 anos, invadiram uma 
concessionária de veículos na cidade de Fortaleza 
e, mediante grave ameaça de morte com emprego 
de armas de grande calibre subtraíram dos funcio-
nários e clientes que lá se encontravam dinheiro, 
cartões de crédito, celulares, joias, relógios e de-
mais objetos pessoais. Contudo, rapidamente fo-
ram surpreendidos pela chegada de policiais mili-
tares. Apreendidos em flagrante, João e Maria fo-
ram transportados no compartimento fechado da 
viatura, acompanhados de dois outros jovens, mai-
ores, Pedro e Paulo. Estes tinham sido presos em 
flagrante pela prática de roubo em uma lancho-
nete, horas antes. Ao tomar conhecimento do que 
havia acontecido, o juízo da infância e da juven-
tude, acolhendo o requerimento do parquet, de-
terminou a internação provisória de João e Maria 
nessa 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 João e Maria pode ser cum-
prida em estabelecimento prisional, mas em local 
distinto do destinado aos presos adultos. 

b) João e Maria não poderiam ter sido transportados 
em compartimento fechado da viatura na compa-
nhia de Pedro e Paulo, implicando tal fato risco à 
integridade física ou mental dos adolescentes. 

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 João e Maria. 

d) Mesmo em tal situação, é proibida a divulgação de 
suspeita da prática de ato infracional por João e 
Maria, podendo-se referir aos mesmos somente 
pelas reais iniciais dos seus respectivos 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 impli-
quem risco à sua integridade física ou mental, sob 
pena de responsabilidade”. 
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55. Sobre os princípios norteadores do Direito do Tra-
balho, considere: 

  
 I. O princípio da primazia da realidade ou do con-

trato realidade autoriza a descaracterização de 
uma pactuada relação civil de prestação de servi-
ços, instrumentalizada em documento escrito, 
desde que, no cumprimento do contrato, despon-
tem, objetivamente, todos os elementos fático-ju-
rídicos da relação de emprego. 

  
 II. O princípio da intangibilidade salarial deve ser 

analisado de forma absoluta, admitindo-se exce-
ção única quando se verificar a anuência expressa 
do trabalhador, por escrito, em razão da efetiva 
possibilidade de manutenção de seu emprego. 

  
 III. O princípio da continuidade do qual o contrato 

de trabalho constitui presunção favorável ao em-
pregador em razão da segurança jurídica contra-
tual, razão pela o ônus da prova, quanto ao tér-
mino do contrato de trabalho, é do trabalhador, 
nas hipóteses em que são negadas a prestação dos 
serviços e o despedimento. 

  
 IV. Em consonância com o princípio da intangibili-

dade contratual objetiva, a mudança subjetiva per-
petrada no sujeito empregador não se configura 
apta a produzir mudança no corpo do contrato, em 
seus direitos e obrigações. 

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

Justificativa: Prof. Daniela Pessoa. 
 

Artigos 10, 448, 462 da CLT e súmula 212 do TST. 

 

 
56. Acerca do instituto da garantia provisória de em-

prego aponte a assertiva correta: 
 
a) O empregado que sofre acidente do trabalho no 

curso do contrato de experiência não goza da ga-
rantia provisória de emprego, decorrente de aci-
dente de trabalho, prevista no artigo 118 da Lei no 
8.213/1991, em razão da modalidade de contrato 
a termo firmado. 

b) O empregado membro da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes − CIPA que foi indicado 
pelo empregador é detentor de garantia de em-
prego por até um ano após o final de seu mandato, 
constituindo-se tal garantia em vantagem pessoal 

que prevalece mesmo em caso de extinção do es-
tabelecimento.  

c) A extinção do estabelecimento empresarial não 
afasta o direito da gestante ao pagamento da in-
denização correspondente ao período de garantia 
provisória de emprego não usufruído. 

d) O desconhecimento do estado gravídico pelo em-
pregador no momento da rescisão afasta o direito 
ao pagamento da indenização decorrente da esta-
bilidade constitucional. 

  

Justificativa: Prof. Daniela Pessoa. 
 

Súmulas 244 e 369 do TST. 

 

 
57. P.P. tinha interesse de deixar de trabalhar na em-

presa em que laborava há sete anos. Já o empre-
gador estava implementando um plano de auto-
matização no setor de P.P. que implicaria em res-
cisões contratuais a longo prazo. P.P. fora conver-
sar com o proprietário da empresa sobre tal situa-
ção e alinhando os interesses decidiram em con-
junto por fim ao contrato de emprego. No entanto, 
ficou ajustado que P.P. devolveria a multa do FGTS 
ao empregador. 

  
 Sobre tal situação, julgue a assertiva correta: 
 
a) Tal cláusula de devolução da multa de FGTS é nula 

de pleno direito. 
b) A modalidade de rescisão contratual por acordo 

entre empregado e empregador não encontra re-
gulamentação na CLT. 

c) Na rescisão contratual por acordo o empregado 
não tem direito ao aviso prévio. 

d) Na rescisão contratual por acordo o empregado 
não tem direito à multa do FGTS. 

  

Justificativa: Prof. Daniela Pessoa. 
 

Artigo 484-A da CLT. 
 

 
58. Acerca da remuneração do empregado julgue as 

assertivas a seguir: 
  
 I. A parcela de participação nos lucros empresariais 

integra o conceito de remuneração para todos os 
fins legais. 

  
 II. A gratificação legal integra o conceito de remu-

neração para todos os fins legais. 
  
 III. As comissões integram o conceito de remune-

ração para todos os fins legais. 
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 IV. Os prêmios habituais integram o conceito de re-
muneração para todos os fins legais. 

  
 Estão corretas as assertivas: 
 
a) I e III 
b) I e II 
c) III e IV 
d) II e III 
  

Justificativa: Prof. Daniela Pessoa. 
 

Art. 457 da CLT. 
 

 
59. Acerca da compensação de jornada, julgue o item 

correto: 
 
a) É lícito o acordo tácito entre empregado e empre-

gador para compensação de jornada no mesmo 
mês. 

b) É imprescindível a negociação coletiva para a ado-
ção da jornada 12 x 36. 

c) A prestação de horas extras habituais descaracte-
riza o acordo de compensação anual. 

d) O menor empregado não está sujeito à regime de 
compensação. 

  

Justificativa: Prof. Daniela Pessoa. 
 

Art. 59 e art. 59-A da CLT. 
 

 
60. A.S. propôs reclamação trabalhista, em face dos 

reclamadas, Alfa S.A e Estado do Ceará. Alegou que 
fora 

 contratado pela atividade empresária Alfa S.A. 
para laborar na limpeza em benefício de órgão es-
tatal, tendo sido dispensado, sem justa causa, sem 
receber qualquer verba rescisória. Na audiência de 
instrução e julgamento, a atividade empresária 
Alfa S.A. alegou ilegitimidade passiva por jamais 
ter havido qualquer relação empregatícia entre ela 
e o reclamante. O Estado do Ceará, regularmente 
citado, não foi representado na audiência, não 
tendo comparecido pessoa responsável pelo ente 
público. 

  
 Com base na situação descrita, avalie as afirma-

ções a seguir: 
  
 I. A preliminar levantada por Alfa S.A trata-se de 

preliminar imprópria. 
  
 II. O Estado do Ceará é revel na presente ação. 
  

 III. O Estado do Ceará, segundo súmula 331 do TST, 
responde de forma subsidiária pelos créditos ina-
dimplidos por Alfa S.A. 

  
 IV. O litisconsórcio apresentado na reclamação tra-

balhista, trata-se de litisconsórcio facultativo. 
 
a) Somente a assertiva I é verdadeira. 
b) Somente as assertivas I e II são verdadeiras. 
c) Somente as assertivas I, II E III são verdadeiras. 
d) Todas as assertivas são verdadeiras. 
  

Justificativa: Prof. Daniela Pessoa. 
 

Súmula 331 do TST. OJ 152 da SDI-I do TST. 
 

 
61. Acerca da competência absoluta da Justiça do Tra-

balho, assinale a assertiva correta. 
 
a)  A justiça do trabalho é competente para apreciar 

demanda ajuizada por empregador para ressarci-
mento de dano sofrido por conta do exercício de 
direito de greve. 

b)  A justiça do trabalho é competente para apreciar 
demanda de empregado que pretende o reconhe-
cimento de tempo de serviço perante o INSS. 

c)  A justiça do trabalho é competente para apreciar 
demanda de empregado contra plano de saúde 
custeado pelo empregador. 

d)  A justiça do trabalho é competente para apreciar 
demanda ajuizada por servidor público estatutário 
contra o respectivo ente público. 

  

Justificativa: Prof. Daniela Pessoa. 
 

Artigo 114 da CF. 
 

 
62. J.J ingressou, em primeira demanda, com reclama-

ção trabalhista contra M.J.K. Empreendimentos. 
No dia da audiência UNA J.J não compareceu ao 
ato processual e nem justificou sua ausência, 
sendo o processo arquivado. J.J, um mês depois, 
ingressou com reclamação trabalhista idêntica 
contra a mesma empresa. 

  
 Sobre tal situação fática, julgue os itens a seguir. 
 
a) No processo do trabalho as custas são pagas no 

ajuizamento da ação. 
b) J.J somente poderia ingressar com o mesmo pro-

cesso contra a mesma empresa após seis meses do 
primeiro arquivamento. 

c) J.J somente pode ingressar com nova reclamação 
trabalhista com os mesmos pedidos contra a 
mesma empresa caso recolha as custas referentes 
ao primeiro processo. 
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d) J.J não poderá ajuizar nova demanda em desfavor 
do mesmo empregador. 

  

Justificativa: Prof. Daniela Pessoa. 
 

Art. 844. Parágrafo 3o da CLT. 
 

 
63. No que se refere à antecipação de tutela no pro-

cesso do trabalho, de acordo com a CLT e as Súmu-
las e orientações Jurisprudenciais do TST, escolha 
a assertiva verdadeira: 

 
a) O juiz não poderá antecipar a tutela para conceder 

a reintegração de dirigente de sindicato com ga-
rantia provisória no emprego antes da sentença.  

b) O juiz não poderá antecipar a tutela para sustar a 
eficácia de transferência abusiva antes da sen-
tença.  

c) O juiz não poderá antecipar a tutela para conceder 
a reintegração de gestante com garantia provisória 
no emprego antes da sentença.  

d) Não cabe tutela antecipada da decisão que não 
homologa acordo judicial. 

  

Justificativa: Prof. Daniela Pessoa. 
 

Art. 844. Parágrafo 3o da CLT. 
 

 
64. Acerca do procedimento sumaríssimo aplicável no 

processo do trabalho são corretas as seguintes as-
sertivas, exceto: 

 
a) No procedimento sumaríssimo não cabe a utiliza-

ção de prova pericial. 
b) No procedimento sumaríssimo não cabe notifica-

ção inicial por edital. 
c) No procedimento sumaríssimo, a produção de 

prova é simplificada. 
d) O procedimento sumaríssimo é aplicável às de-

mandas que possuem valor da causa até 40 salá-
rios-mínimos. 

  

Justificativa: Prof. Daniela Pessoa. 
 

Art. 852-A a 852-I da CLT. 
 

 
65. M.G.S. é entidade sem fins lucrativos que presta 

serviços educacionais. M.M.P. é empresa limitada 
que teve falência judicial decretada. P.W.P. é enti-
dade filantrópica que ajuda pessoas idosas. Todas 
essas pessoas jurídicas foram vencidas em deman-
das judiciais trabalhistas e agora precisam ingres-
sar com a peça recursal. 

  

 Acerca da necessidade de recolhimento do depó-
sito recursal, julgue as assertivas a seguir: 

  
 I. Todas as pessoas jurídicas estão isentas do reco-

lhimento do depósito recursal. 
  
 II. M.G.S e M.M.P somente precisam recolher 50% 

do depósito recursal. 
  
 III. M.M.P e P.W.P. estão isentas do recolhimento 

do depósito recursal. 
  
 IV. M.G.S. e P.W.P somente precisam recolher 50% 

do depósito recursal. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Somente o item III está correto. 
d) Somente o item IV está correto. 
  

Justificativa: Prof. Daniela Pessoa. 
 

Art. 899, parágrafos 9o e 10o da CLT. 
 

 
66. A Concessão de Serviços Públicos como modali-

dade de prestação de serviços públicos  
 
a)  É regida pela lei 8666/93 
b)  Transfere a titularidade do Serviço Público ao con-

cessionário 
c)  Não admite dispensa, nem inexigibilidade de lici-

tação  
d)  É um ato administrativo  
  

Justificativa: Prof. Giuliano Menezes. 
 

A) É regida pela lei 8987/95 
B) Transfere apenas o exercício do Serviço Público  
C) A Constituição Federal, em seu Art. 175 determina 
que a licitação é sempre obrigatória 
D) Não é um Ato Administrativo. Trata-se de um Con-
trato Administrativo  

 

 
67. O Controle Interno da Administração Pública, pre-

visto expressamente na Constituição Federal: 
 
a)  É realizado com o auxílio dos Tribunais de Contas 
b)  Não pode ser realizado juntamente com o Controle 

Externo 
c)  É realizado mediante autorização prévia do Poder 

Judiciário 
d)  É realizado no âmbito interno dos 03 Poderes 
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Justificativa: Prof. Giuliano Menezes. 
 

A) Os Tribunais de Contas participam do Controle 
Externo, ajudando o Poder Legislativo 
B) Em conformidade com o Art. 74 da Constituição Fe-

deral, é realizado simultaneamente com o Controle Ex-
terno 
C) É auto executável, não necessitando de autorização 
prévia do Poder Judiciário 
D) É realizado no âmbito interno dos 03 Poderes, se-
gundo o Art. 74 da Constituição Federal  

 

 
68. O Decreto-lei, que disciplina a desapropriação ad-

mite a possibilidade da União Federal desapropriar 
bens de particulares e bens de outros entes fede-
rativos.  

  
 I - A desapropriação de bens de entes federativos 

pela União Federal é possível  
  
 II - O Decreto-lei, no entanto, exige, além do De-

creto de Desapropriação, uma autorização legisla-
tiva prévia para desapropriar bens de Estados e 
Municípios 

  
 III - Essa autorização legislativa é exigida também 

para a União Federal desapropriar bens de particu-
lares 

 
a)  As assertivas I e II são verdadeiras, e a II é uma 

justificativa para a I ser correta, estando a III falsa 
b)  As assertivas I e II são verdadeiras, e a II é uma jus-

tificativa para a I ser correta, estando a III correta 
c)  As assertivas I e II são verdadeiras, e a II não é uma 

justificativa para a I ser correta, estando a III falsa 
d)  As assertivas I e II são verdadeiras, e a II não é uma 

justificativa para a I ser correta, estando a III ver-
dadeira  

  

Justificativa: Prof. Giuliano Menezes. 
 

I) O Decreto-lei 3365/41 admite a União desapro-
priar bens de Estados e Municípios 

II) Nesse caso, é exigida autorização legislativa prévia 
III) Para bens de particulares, não é feita a exigência de 
autorização legislativa prévia 

 

 
69. A licitação expressamente prevista no Art. 37, XXI 

da Constituição Federal 
 
a)  Pode ser dispensada a critério do Administrado 
b)  É exigida para compras e obras, assim como para 

a venda de bens estatais 
c)  Pode ser inexigível a critério do Administrador  
d)  É sempre obrigatória para a assinatura de um con-

trato administrativo  

  

Justificativa: Prof. Giuliano Menezes. 
 

A) A dispensa não fica a critério do Administrador. 
Tem que ter previsão legal 
B) Exato. É necessário licitar para comprar ou vender 

bens, assim para a realização de obras públicas  
C) A inexigibilidade tem que ter previsão legal, não fi-
cando a critério do Administrador  
D) Pode haver contrato nas hipóteses de dispensa e 
inexigibilidade de licitação  

 

 
70. Determinado cidadão teve seu pedido de licença 

para construir um imóvel em Fortaleza indeferido. 
Chateado com o indeferimento, entrou na Justiça 
para anular referido ato de indeferimento. 

  
 Sua conduta de buscar a tutela jurisdicional 
 
a) Tem fundamento constitucional, desde que esgo-

tadas as instâncias administrativas  
b) Todos os elementos do ato administrativo impug-

nado são passíveis de controle judicial  
c)  A propositura de ação judicial está condicionada a 

um depósito prévio 
d)  O Poder Judiciário poderá revogar referido ato em 

caso de ilegalidade  
  

Justificativa: Prof. Giuliano Menezes. 
 

A) Não há a exigência de esgotamento prévio da via 
administrativa 
B) Como se trata de ato vinculado, todos os elemen-
tos são passíveis de controle judicial  
C) Não há a exigência de depósito prévio 
D) Em caso de ilegalidade, o ato será anulado pelo 
Poder Judiciário 
 

 
71. José ocupa um cargo em comissão e Maria ocupa 

uma função de confiança. 
  
 Nesse caso, pôde-se afirmar 
 
a)  Maria é obrigatoriamente ocupante de cargo efe-

tivo 
b)  José é obrigatoriamente ocupante de cargo efetivo 
c)  Maria e José são obrigatoriamente ocupante de 

cargo efetivo 
d)  Maria e José não são obrigatoriamente ocupante 

de cargo efetivo 
  

Justificativa: Prof. Giuliano Menezes. 
 

A função de confiança só pode ser exercida por ser-
vidor de carreira. Em relação ao cargo em comissão, 



 
 
 
 

Página | 29 / 34 

VERIFICAÇÃO UNIFICADA - CURSO DE DIREITO 

pode ser ocupado por servidor de carreira ou não, a 
teor do artigo do Art. 37, V, CF 

 

 
72. Marcus Henrique adquiriu um secador de cabelos 

para presentear sua sogra, Dona Margarida. O se-
cador era de uma marca conhecida e continha fo-
lheto com instruções de uso e identificação clara 
de seu fabricante. Contudo, quando sua sogra foi 
utilizar o secador de cabelos pela primeira vez, 
conforme as instruções do manual do usuário, o 
objeto explodiu, causando-lhe queimaduras no 
rosto e nas mãos. 

  
 Diante desse fato hipotético, assinale a alternativa 

correta: 
 
a)  Tratando-se de hipótese de responsabilidade por 

vício do produto, a ignorância do fornecedor sobre 
os vícios de qualidade por inadequação do produto 
não o exime de responsabilidade. 

b)  Trata-se de acidente de consumo, ensejando res-
ponsabilidade pelo fato do produto, e Marcus Hen-
rique deve acionar o comerciante que vendeu o 
produto, que, em regra, é responsável solidário, 
nesta situação. 

c)  Trata-se de responsabilidade pelo fato do pro-
duto, pois o secador de cabelos se mostrou defei-
tuoso, devendo o fabricante ser responsabilizado 
pelo dano causado a Dona Margarida, que é con-
sumidora equiparada. 

d)  Somente Marcus Henrique deve pleitear a substi-
tuição do produto, o abatimento ou a devolução 
integral do preço, bem como reparação pelos da-
nos sofridos por Dona Margarida, no prazo deca-
dencial de 90 dias. 

  

Justificativa: Prof. Ângela Gondim. 
 

A alternativa a) está equivocada porque não se trata 
de situação de vício do produto, pois não é caso de 
simples inadequação. 
A alternativa b) está equivocada porque, em regra, 
o comerciante é excluído da responsabilidade por 
fato do produto. 
A alternativa c) é a correta. 
A alternativa d) está equivocada porquanto além de 
não ser uma situação de vício, d. Margarida pode 
acionar o fabricante, na condição de consumidora 

equiparada. 

 

 
73. Uma famosa marca de bebida alcoólica faz anúncio 

na televisão dizendo que a mistura de seu conte-
údo com frutas é uma excelente opção para deixar 
ainda mais delicioso o sabor de tal produto. Para 
tanto, usa, na campanha de vendas, frutas anima-

das e uma abelha de desenho animado que inte-
rage com a garrafa, que também está humanizada. 
Além disso, quem conversa com esses persona-
gens é uma criança. 

  
 Nesse caso, é correto afirmar: 
 
a)  é terminantemente proibida a veiculação de publi-

cidade de bebidas alcoólicas no país, em qualquer 
horário, independentemente do seu teor alcoó-
lico. 

b)  é caso de publicidade abusiva, pois crianças não 
podem participar de anúncios voltados ao con-
sumo de bebidas alcoólicas e a humanização de 
personagens pode instigar ao consumo de produ-
tos que a elas são proibidos. 

c)  o anúncio, por não ter características de publici-
dade, não ofende as regras do Código de Defesa do 
Consumidor, não acarretando responsabilidade ao 
fornecedor anunciante. 

d)  é caso de publicidade enganosa por omissão e abu-
siva simultaneamente, uma vez que induz o consu-
midor médio em erro quanto ao sabor da bebida e 
cria fantasia de que frutas e garrafas possam ter 
aspectos humanos. 

  

Justificativa: Prof. Ângela Gondim. 
 

A alternativa a) está equivocada porque a publici-
dade de bebida alcóolica, no Brasil, é permitida, 
com restrição de horário somente para aquelas com 
mais elevado teor alcoólico (13º ). 
A alternativa b) é a correta. 
A alternativa c) está errada porque o anúncio em 
questão, veiculado por televisão, constitui publicidade 
de produto. 
A alternativa d) está equivocada porque o anúncio não 
é capaz de induzir o consumidor médio a erro, nem por 
omissão quanto ao sabor da bebida, tampouco pode 
levar a crer que frutas possam ter vida. 

 

 
74. O Governo do Estado resolve transformar a Área 

de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Curió, 
que havia sido criada por decreto, em um Parque 
Estadual (PE), ampliando, assim, a proteção de 
seus atributos naturais. 

  
 Acerca disso, pode-se afirmar que: 
 
a)  Se devidamente obedecidos os procedimentos 

de estudos técnicos e consulta pública, essa trans-
formação da ARIE em PE poderá ser feita por de-
creto mesmo; 

b)   O instrumento normativo para essa transforma-
ção deverá ser um projeto de lei, posto que haverá 
uma ampliação da proteção ambiental; 



 
 
 
 

Página | 30 / 34 

VERIFICAÇÃO UNIFICADA - CURSO DE DIREITO 

c)   Não há necessidade da realização de estudos téc-
nicos e de consulta pública, vez que o que se pro-
põe é aumentar o grau de preservação do ecossis-
tema; 

d)   Não há possibilidade jurídica se realizar essa trans-
formação. 

  

Justificativa: Prof. João Alfredo. 
 

A resposta certa é a letra a, conforme o art. 22 da 
Lei 9985/00 (Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação da Natureza). 

 

 
75. Em face de representação encaminhada pela Co-

missão de Direito Ambiental da OAB acerca de li-
cenciamento ambiental municipal irregular, vez 
que a competência para emitir as licenças, no caso, 
seria do órgão estadual, a SEMACE, o promotor de 
justiça da Comarca de Caucaia determina a instau-
ração de um inquérito civil público para apurar o 
fato. Após a conclusão do procedimento adminis-
trativo, o representante do parquet conclui que 
não houve ilegalidade, com o que não concorda a 
comissão da OAB. 

  
 Acerca do assunto, marque a assertiva verdadeira: 
 
a)   Uma vez que é um procedimento administrativo 

presidido pelo órgão do MP, não é facultado à Co-
missão de Direito Ambiental apresentar razões ou 
documentos até decisão final sobre o arquiva-
mento do inquérito civil; 

b)   O promotor de justiça de Caucaia que presidiu o 
inquérito civil deverá submeter sua decisão ao 
Conselho Superior do Ministério Público que ho-
mologará ou rejeitará a promoção do arquiva-
mento; 

c)   O arquivamento do inquérito civil será de compe-
tência de quem o presidiu no âmbito do Ministério 
Público; 

d)   Somente após recurso da comissão da OAB é que 
o inquérito será submetido à análise do Conselho 
Superior do Ministério Público. 

  

Justificativa: Prof. João Alfredo. 
 

A resposta correta é a letra b, segundo o art. 9º. da 

Lei 7347/85. 

 

 
76. O município de Caucaia resolve expandir sua área 

urbana, inclusive para o fim de melhorar a arreca-
dação tributária por meio do IPTU, e essa expansão 
alcança imóveis rurais que, por consequência, pas-
sam a ser imóveis urbanos. Desta forma, esses 
imóveis podem, pela legislação urbanística, sofrer 
processo de parcelamento do solo urbano. 

  
 Do ponto de vista urbanístico-ambiental, o que se-

ria falso afirmar, de acordo com a legislação pá-
tria? 

a)   O município poderá exercer o direito de preemp-
ção para aquisição de remanescentes florestais re-
levantes; 

b)   As reservas legais poderão ser transformadas em 
áreas verdes; 

c)   As áreas de preservação permanente existentes 
nos antigos imóveis rurais são extintas porque 
não ocorrem nas zonas urbanas; 

d)   Serão exigidas áreas verdes nos loteamentos, em-
preendimentos comerciais e na implantação de in-
fraestrutura.  

  

Justificativa: Prof. João Alfredo. 
 

 A resposta certa é a letra c, a única assertiva 
falsa, uma vez que as áreas de preservação perma-

nente (APPs) ocorrem tanto na zona rural como na 
zona urbana; veja Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade - 
direito de preempção), Lei 6766/79 (Lei do parcela-
mento do solo urbano) e Lei 12.651/12 (Código Flores-
tal – reserva legal e área de preservação permanente).  

 

 
77. Merida e Berlamino procuram você como advo-

gado para indagar qual tipo de sociedade empre-
sarial melhor se enquadra para seus objetivos, que 
são: i) ter um capital no valor de 80 salários-míni-
mos; ii) a responsabilidade civil dos sócios deve ser 
limitada; iii) ter a possibilidade de alterar cláusulas 
estruturais da empresa com maior flexibilidade. 

  
 Diante desses requisitos vislumbra-se que o me-

lhor tipo empresarial é: 
 
a)  Sociedade Simples 
b)  Sociedade em Nome Coletivo 
c)  Sociedade Anônima 
d)  Sociedade Limitada 
  

Justificativa: Prof. Bruno Carrá. 
 

O tipo de sociedade empresarial que corresponde 
aos objetivos dos empresários é a sociedade limi-
tada, portanto item d  
 

 
78. Merida, acionista da Companhia Alimentos Cani-

nos, propôs demanda judicial com o objetivo de 
tornar nula uma determinada deliberação da as-
sembleia geral, com o fundamento de suposta ile-
galidade da aprovação de aquisição de debêntures 
de emissão da própria companhia e por valor infe-
rior ao nominal. Ainda na mencionada ação judi-
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cial, pleiteou a invalidez de outra deliberação, to-
mada na mesma assembleia, na qual fora ratificada 
nova emissão de debêntures cujo vencimento 
ocorreria tão somente em caso de inadimplência 
da obrigação da companhia de pagar juros. 

  
 Diante do caso acima exposto e dos pedidos plei-

teados na hipotética demanda, quais dos pedidos 
devem ser julgados procedentes? 

 
a) Ambos os pedidos devem ser julgados proceden-

tes. 
b) A demanda judicial proposta deve ser julgada par-

cialmente procedente, tão somente no que con-
cerne ao pedido de tornar nula uma determinada 
deliberação da assembleia geral, com o funda-
mento de suposta ilegalidade da aprovação de 
aquisição de debêntures de emissão da própria 
companhia e por valor inferior ao nominal. 

c) A presente ação deveria ser julgada parcialmente 
procedente, já que o pedido de invalidez de outra 
deliberação, tomada na mesma assembleia, na 
qual fora ratificada nova emissão de debêntures 
cujo vencimento ocorreria tão somente em caso 
de inadimplência da obrigação da companhia de 
pagar juros possui guarida nos diplomas legais. 

d) A hipotética lide acima exposta deve ser julgada 
em sua integralidade improcedente, pois as con-
dutas da deliberação da assembleia geral ocorreu 
em conformidade da lei. 

  

Justificativa: Prof. Bruno Carrá. 
 

O item d, já que as condutas da deliberação da as-
sembleia geral ocorreu em conformidade da lei. 
 

 
79. Art. 164. A importância de crédito tributário pode 

ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, 
nos casos: 

  
 I - de recusa de recebimento, ou subordinação 

deste ao pagamento de outro tributo ou de pena-
lidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória; 

  
 II - de subordinação do recebimento ao cumpri-

mento de exigências administrativas sem funda-
mento legal; 

  
 III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica 

de direito público, de tributo idêntico sobre um 
mesmo fato gerador. 

  
 Com base no texto normativo, é CORRETO afirmar 

que 
 

a)  O contribuinte do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN) pode realizar a con-
signação em pagamento e extinguir o crédito tri-
butário quando dois municípios exijam que ele 
pague o imposto relativo a mesma prestação de 
serviços. 

b)  O adquirente de um imóvel, diante da subordina-
ção do pagamento do Imposto sobre a Transmis-
são de Bens Imóveis ao pagamento do Imposto so-
bre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, 
pode realizar a consignação em pagamento e sus-
pender a exigibilidade do crédito tributário do ITBI. 

c)  Uma pessoa pode realizar a consignação em paga-
mento do Imposto sobre a Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza que está sendo exigido pela 
União sobre um valor que ela recebeu que não se 
enquadra na definição de fato gerador do imposto. 

d)  Um contribuinte, notificado pelo Estado membro 
A, a pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veí-
culo automotores sobre veículos de sua proprie-
dade licenciados no Estado membro B, pode reali-
zar a consignação em pagamento para suspender 
a exigibilidade do crédito tributário. 

  

Justificativa: Prof. Francisco Gomes. 
 

A alternativa A é correta porque é única que trata 
de requisito para realizar a consignação em paga-
mento em conjunto que o efeito da medida que é a 

extinção do crédito tributário. 

 

 
80. Joana entrou na Justiça, objetivando o não paga-

mento do tributo, sob o fundamento de que os re-
cursos arrecadados com o mesmo não estariam 
sendo destinados à finalidade constitucionalmente 
exigida. 

  
 Trata-se do tributo: 
 
a)  Imposto 
b)  Taxa 
c)  Contribuição de Melhoria  
d)  Empréstimo Compulsório  
  

Justificativa: Prof. Giuliano Menezes. 
 

A Constituição Federal no Art. 148 admite a criação 
de Empréstimo Compulsório. No seu parágrafo 
único, determina que os recursos arrecadados de-
vem ir para a despesa que fundamentou sua criação  

 

 
81. A Editora 7 de Setembro Ltda., no intuito de expan-

dir seus negócios de publicação e venda de livros 
jurídicos no Estado do Ceará, procura Alisson para 
trabalhar como seu representante comercial, com 
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exclusividade na região metropolitana de Forta-
leza, pelo prazo de 3 (três) anos, com direito a co-
missão de 5% dos negócios que forem fechados. O 
contrato prevê ainda a cláusula del credere, pela 
qual Alisson responde pela obrigação caso os clien-
tes não paguem suas obrigações. 

  
 Um ano depois da vigência do contrato, Alisson 

descobre que sua representada contratou Ber-
nardo para atuar como sua agente comercial para 
publicação e venda de livros no Estado do Ceará, 
de forma genérica. 

  
 Entendendo que houve o enquadramento na hipó-

tese de rescisão do contrato por quebra, direta ou 
indireta, da exclusividade, Alisson lhe procura na 
condição de advogado para saber quanto a seus di-
reitos remuneratórios. Assinale a alternativa cor-
reta. 

 
a)  Por não se configurar como relação empregatícia, 

Alisson não faz jus a indenização e aviso prévio. 
b)  A representada poderá descontar da indenização 

as parcelas vencidas e não pagas dos clientes trazi-
dos por Alisson, por força da cláusula del credere. 

c)  Caso a representada, no ato da rescisão, sus-
penda o repasse das comissões devidas, Alisson 
poderá emitir duplicata para cobrança das comis-
sões. 

d)  A indenização devida a Alisson será calculada pela 
média mensal das comissões pagas multiplicada 
pelo tempo restante da vigência do contrato, qual-
quer que seja o valor obtido. 

  

Justificativa: Prof. Álisson Melo. 
 

O contrato de representação comercial está discipli-
nado na Lei 4.886/1965. Com relação à remunera-
ção, é interessante observar que a legislação prevê 
tanto a figura da indenização quanto a do pré-aviso ou 
aviso prévio (art. 27, j, e art. 34). Outro detalhe desse 
contrato consiste na vedação da cláusula del credere 
(art. 43), própria do contrato de comissão (CC/02, art. 
698). O valor da indenização é calculado pela média 
das comissões pagas durante a vigência do contrato, 
mas ela é multiplicada somente pela metade do tempo 
restante de vigência do contrato, bem como a legisla-
ção exige um mínimo de 1/12 (um duodécimo) do va-
lor total auferido (art. 27, j e § 1º). A legislação, por 
fim, faculta ao representante a emissão de título de 
crédito para cobrança de suas comissões, sendo a hi-
pótese de utilização da duplicata de prestação de ser-
viços (art. 32, § 3º). 

 

 
82. A empresa Belos Calçados Ltda pediu recuperação 

judicial, após o deferimento do processamento, o 
plano de recuperação judicial foi apresentado. 

  

 Com base na Lei 11.101/05, assinale a assertiva 
correta: 

 
a)  Poderá requerer recuperação judicial o devedor 

que, no momento do pedido e entre outros requi-
sitos, exerça regularmente suas atividades há mais 
de um ano. 

b)  Havendo objeção de qualquer credor ao plano de 
recuperação judicial, o juiz convocará a assem-
bleia-geral de credores para deliberar sobre o 
plano de recuperação. 

c)  O plano de recuperação judicial poderá sofrer alte-
rações na assembleia geral de credores, indepen-
dentemente de concordância do devedor. 

d)  O plano de recuperação será apresentado pelo de-
vedor em juízo no prazo de 60 (sessenta) dias da 
publicação da decisão que deferir o processa-
mento da recuperação, prorrogável por igual perí-
odo. 

  

Justificativa: Prof. Eliza Dias. 
 

A. Errada. Art. 48. Poderá requerer recuperação ju-
dicial o devedor que, no momento do pedido, exerça 

regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos 
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativa-
mente (...) 
B. CORRETA. Art. 56. Havendo objeção de qualquer 
credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convo-
cará a assembléia-geral de credores para deliberar so-
bre o plano de recuperação. 
C. Errada. Art. 56. § 3º O plano de recuperação judicial 
poderá sofrer alterações na assembléia-geral, desde 
que haja expressa concordância do devedor e em ter-
mos que não impliquem diminuição dos direitos exclu-
sivamente dos credores ausentes. 
D. Errada.Art. 53. O plano de recuperação será apre-
sentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável 
de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que de-
ferir o processamento da recuperação judicial, sob 
pena de convolação em falência, e deverá conter (...) 

 

 
83. A sociedade empresária Calçados de Couro Ltda 

nasceu na cidade de Fortaleza-CE (onde ainda hoje 
é sua sede estatutária). No entanto, com a expan-
são do empreendimento, Calçados de Couro mon-
tou uma filial em São Paulo/SP, local onde ocorre 
o maior volume de negócios. 

  
 Acerca do juízo competente para ajuizar a falência 

ou a recuperação da empresa, assinale a alterna-
tiva correta: 

 
a) A falência da sociedade empresária deverá ser pro-

posta na cidade de Fortaleza, que é o local em que 
se encontra o principal estabelecimento da em-
presa, conforme descrito no seu contrato social. 
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b) Ajuizada a ação de falência em juízo incompetente, 
ocorrerá a prorrogação da competência. Isso por-
que a competência para processar e julgar falência 
é territorial e, portanto, relativa. 

c) O principal estabelecimento da empresa, para 
fins de falência, é o local com maior volume de 
negócios, podendo ser este a matriz ou uma filial. 

d) Tendo a sociedade empresária diversos estabeleci-
mentos em lugares diferentes, qualquer deles é 
competente para o ajuizamento de uma ação de 
falência ou recuperação judicial. 

  

Justificativa: Prof. Eliza Dias. 
 

A. Errada. Para fins do art. 3º da Lei n. 11.101/2005, 
“principal estabelecimento” é o local do centro das 
atividades da empresa, não se confundindo com o 
endereço da sede constante do estatuto social.” 
B. Errada. STJ: Ajuizada a ação de falência em juízo 

incompetente, não pode ser aplicada a teoria do fato 
consumado para tornar prevento o juízo inicial. Isso 
porque a competência para processar e julgar a falên-
cia é funcional e, portanto, absoluta. 
C. Correta. O STJ interpretou a aplicação da regra dis-
pondo que o principal estabelecimento é “o local onde 
haja o maior volume de negócios, ou seja, o local mais 
importante da atividade empresária sob o ponto de 
vista econômico". 
D. Errada. Art. 3º É competente para homologar o 
plano de recuperação extrajudicial, deferir a recupera-
ção judicial ou decretar a falência o juízo do local do 
principal estabelecimento do devedor ou da filial de 
empresa que tenha sede fora do Brasil. 

 

 
84. Texto 1: 
 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou 

em conseqüência de decisão administrativa ou ju-
dicial, nos critérios jurídicos adotados pela autori-
dade administrativa no exercício do lançamento 
somente pode ser efetivada, em relação a um 
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador 
ocorrido posteriormente à sua introdução. (...) 

 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofí-
cio pela autoridade administrativa nos seguintes 
casos: (...) 

 VIII - quando deva ser apreciado fato não conhe-
cido ou não provado por ocasião do lançamento 
anterior; (...) 

 Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode 
ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fa-
zenda Pública. 

  
 Texto 2: 
 "Enquanto o 'erro de fato' é um problema intranor-

mativo, um desajuste interno na estrutura do 
enunciado, o 'erro de direito' é vício de feição in-
ternormativa, um descompasso entre a norma ge-
ral e abstrata e a individual e concreta. 

  
 Assim constitui 'erro de fato', por exemplo, a con-

tingência de o evento ter ocorrido no território do 
Município 'X', mas estar consignado como tendo 
acontecido no Município 'Y' (erro de fato locali-
zado no critério espacial), ou, ainda, quando a base 
de cálculo registrada para efeito do IPTU foi o valor 
do imóvel vizinho (erro de fato verificado no ele-
mento quantitativo). 

  
 'Erro de direito', por sua vez, está configurado, 

exemplificativamente, quando a autoridade admi-
nistrativa, em vez de exigir o ITR do proprietário do 
imóvel rural, entende que o sujeito passivo pode 
ser o arrendatário, ou quando, ao lavrar o lança-
mento relativo à contribuição social incidente so-
bre o lucro, mal interpreta a lei, elaborando seus 
cálculos com base no faturamento da empresa, ou, 
ainda, quando a base de cálculo de certo imposto 
é o valor da operação, acrescido do frete, mas o 
agente, ao lavrar o ato de lançamento, registra 
apenas o valor da operação, por assim entender a 
previsão legal. A distinção entre ambos é sutil, mas 
incisiva." 

 (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: 
linguagem e método. 2. ed. São Paulo: Noeses, 
2008, p. 445 e 446) 

  
 Considerando as disposições normativas do Código 

Tributário Nacional acerca da revisão de ofício do 
lançamento tributário e a distinção doutrinária en-
tre “erro de fato” e “erro de direito”, avalie as se-
guintes asserções e a relação proposta entre elas. 

  
 I. A retificação de dados cadastrais de um imóvel, 

após a constituição do crédito tributário, autoriza 
a revisão do lançamento pela autoridade adminis-
trativa (desde que não extinto o direito potestativo 
da Fazenda Pública pelo decurso do prazo deca-
dencial), quando decorrer da apreciação de fato 
não conhecido por ocasião do lançamento ante-
rior, conforme dispõe o artigo 149, inciso VIII, do 
CTN. 

  
 POR ISSO 
  
 II. Em 2022, é possível a revisão do lançamento do 

IPTU, relativo ao fato gerador ocorrido no exercício 
de 2018, em decorrência de ter sido verificado que 
no lançamento anterior foi adotada classificação 
arquitetônica equivocada, que resultou em valor a 
menor do imposto, devidamente pago pelo contri-
buinte na data do vencimento.  

  
 A respeito dessas asserções, assinale a opção cor-

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

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. Francisco Gomes. 
 

A assertiva I é correta devido ela retratar as normas 
dos art. 146 e 149, combinado com o art. 173, do CTN, 

acerca da possibilidade de revisão de lançamento di-
ante de erro de fato. 
Entretanto, a assertiva II é incorreta pelo fato de ela 
afirmar a possibilidade de revisão do lançamento em 
decorrência de erro de direito, que contraria o art. 146 
do CTN e o princípio da proteção confiança. 

 

 
85. Maria e José são proprietários de imóvel conjunta-

mente. O IPTU de 2021 desse imóvel não foi pago. 
  
 Nesse caso, 
 
a)  Maria e José são responsáveis tributários 
b)  Maria e José são credores solidários ativos. 
c)  Trata-se de solidariedade passiva sem benefício 

de ordem 
d)  Trata-se de solidariedade passiva com benefício de 

ordem 
  

Justificativa: Prof. Giuliano Menezes. 
 

A) Maria e José são contribuintes 
B) Maria e José são devedores solidários  

C) e D) Trata-se de solidariedade passiva sem benefício 
de ordem 

 

 
86. A Constituição Federal de 1988 criou o sistema de 

proteção social denominado seguridade social, 
inovação marcante da Carta de 1988. 

  
 Sobre a seguridade social, marque a assertiva cor-

reta: 
 
a)  Todas as áreas de atuação da seguridade social 

prescindem de contribuição do protegido para a 
sua concretização. 

b)  A saúde é, por definição constitucional, a ver-
tente da seguridade social de mais ampla abran-
gência subjetiva. 

c)  A previdência social visa a proteção exclusiva dos 
trabalhadores do setor privado e dos seus respec-
tivos dependentes. 

d)  A assistência social é política de seguridade social 
não contributiva que visa proteger os segurados de 
baixa renda, ou seja, os segurados com renda de 
até dois salários-mínimos. 

  

Justificativa: Prof. Leandro Macedo. 
 

A - ERRADA - A previdência tem caráter contribu-
tivo. 
B - CERTA - A saúde, segundo a CF, é direito de todos 
e de acesso universal. 
C- ERRADA - A previdência social do RGPS admite a 
filiação de trabalhadores do setor público e de pes-
soas que não trabalham de forma remunerada. 
E - ERRADA - A assistência social não protege segu-
rados. A proteção dos segurados está a cargo da 
previdência social. 
 

 


